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ÖN SÖZ
Sosyal Bilimler, insanları, insanın birbiri ile ilişkisini, doğayı, doğainsan ilişkisini inceleyen çok disiplinli bir bilim dalıdır. İçinde barındırdığı
disiplinler sayesinde insan davranışından sosyal hareketlere, demografik
özelliklerden ekonomiye, siyasetten felsefeye, sanattan doğaya, kısaca
içinde insan ve doğa olan her şeyin, ne anlama geldiğini inceleyen bilime
verilen isimdir.
Sosyal Bilimler, incelediği alanlar itibariyle içinde barındırdığı bilim
dalları ile ortak çalışma yapmayı zorunlu kılar. Ekonomik bir gelişmeyi
veya sosyolojik bir durumu tarih olmadan; toplumsal bir sorunu veya
dayanışmayı inceleyen sosyoloji, felsefeden istifade etmeden doğru sonuca
ulaşamaz.
Bu nedenle “Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar” başlıklı
kitabımız sosyal bilimlerin birçok alanından yapılmış güncel çalışmaları
içermektedir. Bu kitapta bulunan ve her biri kitabın bir bölümünü oluşturan
çalışmalar hakem ev editoryal süreçten geçirildikten sonra yayınlanmıştır.
Kitabın ortaya çıkmasında yazıları ile katkıda bulunan yazarlara ve
hakemlik
yaparak
yazılardaki
hataları
minimuma
indiren
meslektaşlarımıza teşekkürü borç biliriz. Kitabın sosyal bilimciler başta
olmak üzere ilgi duyan herkese faydalı olmasını dileriz.
Editörler
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TEKELİ GÖLÜ’NÜN ( KOP DAĞI/BAYBURT)
FİZİKİ COĞRAFYASI VE TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN
ÖNEMİ
Physical Geography of Tekeli Lake ( Kop Mountaın/Bayburt - In Turkey)
and Its Importance In Terms of Tourism Potential
Yıldırım ATAYETER 1 & Onur YAYLA2 & Uğur TOZKOPARAN3
1. GİRİŞ
Ülkemizde nicelik bakımından yüzlerce göl sahası bulunmasına
rağmen bu göllerin yüzeyinin ülkemiz yüzölçümü içerisindeki toplam
oranı sadece %1- 1,5 civarındadır. Kaldı ki bu göllerin sadece 60 tanesi
alan bakımından 10 km2’den büyüktür. Ülkemizdeki göllerin toplamının
yüz ölçümü Marmara Denizi’ne yakın bir yüz ölçüme sahip olacak kadar
9860 km2 olarak ölçülmüştür. Marmara Denizi’nin yüzölçümü 11350
km2’dir (Atalay, 1997). Türkiye’de bulunan göllerin birçoğunun son
yıllarda önemli oranda su kaybettiği unutulmamalıdır. Örneğin alan
bakımından en büyük 5 gölümüz sıralamasında; Van Gölü, Tuz Gölü,
Beyşehir
Gölü,
Eğirdir Gölü, İznik Gölü, Burdur Gölü, şeklinde giden sıralamanın her
an değişme ihtimali artık çok yakındır. Örneğin bu sıralamada yer alan
Burdur Gölü ülkemizin en büyük göllerinden bir tanesi iken bugün
nerede ise geri dönülmez bir şekilde çekilmeye (kurumaya) devam
etmektedir. Bu şartlar devam ettiği takdirde Burdur Gölü’nün yakın bir
zamanda önce sıralamadaki sonra da haritalardaki yerini kaybetmesi
kaçınılmaz görünmektedir. Bu tehdidin ülkemiz sulak alanlarının birçoğu
için söz konusu olduğunu burada hatırlamak yerinde olacaktır. Buna
karşın göllerimiz oluşumları bakımından çeşitlilik gösterirler.
Göllerimizin büyük kısmı araştırmalara konu olmuş, bu güne kadar
bunlar hakkında çeşitli yayınlar yapılmıştır. Bunların içerisinde
Türkiye’nin göllerini tümüyle ele alan yayınlar olduğu gibi (Lahn, 1948,
İnandık 1965, Tuncel 1975), bazı göllerimizi münferit olarak ele alan
çalışmalar da oldukça fazladır örneğin; Uzungöl (Akkan vd., 1992),
Sünnet Gölü (Hoşgören ve Ekinci, 2004), Sera Gölü (Çavuş, 2014) gibi.
Türkiye dışında Dünyada da heyelan set göllerinin oluşumu üzerine
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çalışmalar yapılmıştır (Zhang vd., 2015; Korup, 2006; Weidinger, 2006;
Villanueva vd., 2017).
Doğal göllerden bir tanesini oluşturan heyelan set gölleri vadi tabanı
ile ilişkilerine göre jeomorfolojik açıdan sınıflandırılabilir (Swanson ve
diğerleri, 1986). Tip I heyelan set gölleri, vadi tabanının genişliğinin
aksine küçüktür ve bir vadi tarafından diğerine ulaşmamaktadır. Tip II
heyelan set gölleri, daha büyüktür ve bazı durumlarda zıt vadi
kenarlarında yüksek malzeme biriktiren vadi tabanını kapsar. Tip III
heyelan set gölleri, vadiyi bir yandan diğer tarafa doldurmakta, önemli
mesafelerdeki yukarı ve aşağı vadileri kopma yüzeyinden
uzaklaştırmakta ve tipik olarak en büyük heyelan malzemesi hacmini
içermektedir. Tip IV heyelan set gölleri, vadinin her iki tarafından da
malzemenin eşzamanlı olarak kesilmesiyle oluşur. Heyelanlar vadi
ortasında kafa kafaya bitişik olabilir veya birbirlerini yan yana
koyabilirler. Tip V heyelan set gölleri, aynı heyelanın bir vadi tabanı
boyunca uzanan ve nehrin aynı erişiminde iki veya daha fazla heyelan
barajı oluşturan birden fazla çöp lobuna sahip olması durumunda oluşur.
Tip VI heyelan set gölleri, derenin altına uzanan bir veya daha fazla
kopma yüzeyini içerir veya nehir vadisi ve heyelanın öteki vadisi
tarafında ortaya çıkmaktadır. Bu heyelan set gölleri tipik olarak yavaş
bazal kaymayı ve çökmeyi içerir ve akışın yerel gradyanını değiştirerek
akıntıya yükselterek göller oluşturur (Costa and Schuster, 1988).
Büyük nehirlerdeki heyelan set gölleri kısa ömürlü olmakla birlikte,
genellikle oluştuğu süreçteki saatlerden birkaç güne kadar hayatta
kalabilirler ancak küçük akarsularda onlarca yıl boyunca varlıklarını
sürdürebilirler (Jakop, Clague ve Church).
Ancak alan bakımından küçük göller bütün dünyada olduğu gibi
ülkemizde de çoğu zaman ya yeteri kadar dikkat çekmemekte, ya da
birçok kaynakta kendileriyle ilgili yeteri kadar tanıtıcı bir bilgiye
rastlanmamaktadır. Türkiye hidrografyası çalışmaları içerisinde yer alan
göllerimize dair nispeten uzun sayılabilecek tarihselliğe karşın; halen
Türkiye’nin topografyası, oraya ulaşılmayı güç kılan sahalarındaki
gölleri, ya da büyüklüğü itibarı ile araştırmacılar tarafından çok ilgi
çekmeyen bir başka ifade ile küçük oldukları için incelenmeye değer
bulunmayan birçok gölü vardır. Ancak unutulmamalıdır ki genel alanlar
içerisinde çok fazla önemli görülmeyen bazı küçük ayrıntıların özel
sahalar için önem derecesi yüksek olabilir. Örneğin yakın çevresinde çok
fazla doğal göl örneği bulunmayan bir saha için küçük göller adeta inci
gibi kıymet taşıyabilirler.
Tekeli Gölü, tam da yukarıdaki örnekte olduğu gibi Kop Dağı Milli
Parkı içerisindeki bu inci tanelerinden bir tanesi durumundadır. Dağcılık,
trekking gibi turizm aktiviteleri ile ilgilenenlerin yanında tarih, biyoloji,
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ekoloji, coğrafya vb. gibi bir çok alanla ilgilenen araştırmacıların da
dikkatini çekmektedir. Tekeli Gölü, Kop Dağı Milli Parkı sınırları içinde
yer alması ve kayak tesisine yakın lokasyonu ile bu bölgeyi ziyarete
gelenlerin ilgisini çekecek ve bu ilgi artarak devam edecektir.
Tekeli Gölü, Kop Dağı Geçidi’nden geçerken geçit noktasında mola
verip soluklanıldığında bu yüce dağların buz gibi sularından içen
yolculara, Kop Şehitleri Anıtı’nı ziyaret edip bu vatanı bize emanet eden
şühedaya dua okuyan ziyaretçilere ya da Kop Dağı Kayak Tesisleri’nde
konaklayan misafirlere mutlaka tanıtılmalıdır. Böylelikle bir yandan bu
küçük göl korunurken, diğer yandan da milli parkın ziyaretçilerine
sunduğu zenginlik çeşidi artırılmalıdır.
Tekeli Gölü, Kop Dağı üzerinde bulunan ve 1:25.000 ölçekli
topografya haritalarında görülmeyen çok küçük bir göldür (Fotoğraf 1;
Şekil 2). Varlığı ancak yöre halkı tarafından bilinmektedir. Göl yakın bir
zamanda özellikle Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı sınırları
içerisinde kalması nedeniyle idarecilerinde ilgisini çekmiştir.
Tekeli Gölü’nün son dönemlerde dikkatleri çekmesi, Kop Dağı Milli
Parkı Sınırları içinde yer alması, göle yakın mesafede Kop Dağı Kayak
Merkezi’nin açılması ve sahayla ilgili daha önce araştırma yapılmamış
olması gibi nedenler bu çalışmanın yapılmasında etkili olmuştur.
Araştırmada, bu heyelan set gölünün oluşumu, oluşumu üzerinde etkili
olan jeomorfolojik, klimatolojik, vejetatif şartlar irdelenmiş ayrıca göl
yakını sahasının faunası ile gölün içerisinde yer aldığı sahanın turizm
şartları değerlendirilerek, Tekeli Gölü’nün de içinde yer aldığı Kop Dağı
Milli Parkı ile beraber turizme kazandırılması amaçlanmıştır. Böylelikle,
Tekeli Gölü hem fiziki coğrafya özellikleri ve turizm potansiyeli
açısından incelenmiş hem de gölün korunmasına ilişkin öneriler ileri
sürülmüştür.

Fotoğraf 1: Tekeli Gölü. Kop Dağı/Bayburt
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2.

YÖNTEM

Tekeli Gölü bu güne kadar kayıt altına alınmamış, yakın yöre halkı da
dahil olmak üzere çok az birey tarafından varlığından haberdar olunan
göllerimizden bir tanesidir. Bu nedenle Tekeli Gölü bir araştırma konusu
olarak seçilmiştir. Özetle Tekeli Gölü’nü Türkiye Hidrografyası
literatürüne kazandırmak bu çalışmanın temel amacıdır.
Çalışmada, Tekeli Gölü’nün oluşum şartları, göl ve yakın çevresinin
jeolojik, jeomorfolojik, klimatolojik, vejetatif özelliklerinin yanı sıra
fauna zenginliği araştırılmıştır. Tekeli Gölü ve yakın çevresinin
içerisinde yer aldığı sahanın milli park ilan edilmesi bölgenin turizm
potansiyelinin ortaya konulmasını gerekli kılmıştır.
Araştırma, büro ve arazi çalışmaları olmak üzere iki safhada
gerçekleştirilmiştir. Büro çalışmalarında araştırma sahası ile ilgili
bibliyografyalar incelenerek literatür taraması yapılmıştır. Bunun yanı
sıra Harita Genel Komutanlığının 1:25.000 Ölçekli Trabzon- H44-c3
Paftası ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün hazırladığı 1:500.000 ve
1: 100.000 ölçekli jeoloji haritalarından altlık olarak istifade edilmiştir.
Bu altlık haritalar, sahada yapılan gözlemlerden sonra Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) ile sayısallaştırılmıştır. Ardından çalışma sahasının
topografik, morfografik, jeolojik ve hidrografik haritaları çizilerek Tekeli
Gölü bu haritalar üzerine konumlandırılmıştır.
Araştırmanın arazi çalışmaları safhasında ise çeşitli zamanlarda
sahaya intikal edilerek incelemeler yapılmıştır. Arazi çalışmaları
esnasında geleneksel jeomorfoloji araştırmaları tekniklerinin yanında
altimetre, GPS, lazermetre gibi cihazlardan da istifade edilmiş ve
ölçümler yapılmıştır. Sahada, yerinde gözlem yapılmış, fotoğraflar
çekilmiş, zaman zaman yöre halkının bilgisinden de istifade edilmiştir.
Sahanın iklim bahsinin yazımında Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü (DMİGM) arşivinden sağlanan verilerden istifade edilmiştir.
Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü gibi
kuruluşlardan da bu çalışma için bilgi ve dokümanlar temin edilmiştir.
3.

COĞRAFİ KONUM VE ULAŞIM ŞARTLARI

Tekeli Gölü 40°01'40,81” N 40°29'25,69" E koordinatları arasında
Bayburt-Erzurum karayolu üzerinde yer almaktadır. Tekeli Gölü BayburtErzurum karayolu üzerinde yer alan Türkiye’nin en önemli karayolu
geçitlerinden bir tanesi olan Kop Dağı üzerinde ve Bayburt şehir
merkezinden 40.8 km uzakta yer almaktadır. Göl, Kop Dağı Kayak
Tesisleri’nin hemen yakınında yer almaktadır (Şekil 1).
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Şekil 1: Çalışma sahasının lokasyon haritası

Bayburt’tan Aşkale/Erzurum istikametine doğru yapılacak bir seyahatle
Kop Dağı Kayak Tesisleri’ne kolayca ulaşmak mümkündür. Ancak
buradan sonra göle ulaşmak için ana yoldan ayrılıp uzunca bir süre dağlık
alanda, bozuk bir yolun takip edilmesi gerekmektedir. Bu da kayak
tesislerinden sonra göle ulaşmak için yanınıza mutlaka bir rehber almanız
gerektiğini ortaya koymaktadır. Sahada yaban hayatının varlığı da dikkate
alınmalı, mevsim şartlarına bağlı olarak yürüyüş ile göle varmak
isteyenlerin tedbiri elden bırakmamaları gerekmektedir. Araçla yola
devam etmek isteyenlerin ise bu yol için arazi şartlarına uygun bir araç
kullanmaları gerekir (Şekil 2, Şekil 3).
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Şekil 2: Çalışma sahasının topografik
görünümü

4.

Şekil 3: Çalışma sahasının morfografik
görünümü

JEOLOJİK ÖZELLİKLER

Tekeli Gölü’nün içerisinde yer aldığı sahanın jeolojisi oldukça karışık
bir görünüm arz etmektedir. Ramazan Dağı antiklinal kanadının
güneyinden itibaren senklinal zemininden yükselen bu saha Kop Dağı’nın
zirvesinde son bulmaktadır. Bu saha, 2. ve 3. Jeolojik zaman yaşlı
birimlerinden oluşmaktadır. Faylarla kırılan bu sahada çok sayıda şaryaj
da dikkati çekmektedir.
Saha yakın çevresinin hakim formasyonlarından olan Jura yaşlı
Burmakaya formasyonu (JKbu) Kop yöresinde yüzeylenen kireçtaşı, marn,
bitkili kumtaşı, kumtaşı, silttaşı istiflerinden oluşmaktadır. Kop DağıBayburt ili arasında dik ve özel kıvrımlı olarak belirtilen plaket kireçtaşı,
marn, boz renkli, bitkili kırıntılı kumtaşı ve çakıltaşı istifi kalın bir
karbonat serisi olarak tanımlanmaktadır. Tekeli Gölü çalışma sahasının
kuzeyinde görülen bu birim araştırmacılar tarafından Erken Kretase olarak
yaşlandırılmıştır. Birim denizel ortamda çökelmiştir (Akdeniz, 2011).
Tekeli Gölü güneybatısında oldukça geniş alan kaplayan Kop Dağı
ofiolitleri (Kko) Kurugöl Tepe ve Arapçayırı Tepe yakınında
yüzeylenmektedir. Bu birim bazik ve ultra mafik kayaçlardan oluşur. Bu
birim aslında kuzey Anadolu ofiyolit kuşağının bir parçasıdır. Bunlar
tektonik olaylarla kendi içinde kırılıp parçalanmış üst manto malzemeleri
ile bunlarla sıkı bağlantılı okyanusal çökelleri içerir. Ayrıca bunların
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içerisinde magmatik metamorfik kayaçlar ile neritik kireç taşı blokları
vardır. Erzurum-Bayburt yolunun her iki tarafında tipik olarak gözlenen
dayklar bu gruptandır (Akdeniz, 2011).
Mescit Dağları Formasyonu (Kme), (Km) gri, bej, kirli beyaz, sarımsı
bej, krem, pembemsi renklerindedir. Çört bantlı mikritik kireç taşlarından
oluşmaktadır. Kalkarenit, kalsilutit, kum taşı ara tabakalanmalıdır
(Akdeniz, 2011, s: 22). Bu formasyon Tekeli Gölü’nü oluşturan heyelan
kütlesi ile temas halindedir.
Tekeli Gölü güney ve güneydoğusunda yer alan karmaşık birimlerin
etrafında oldukça geniş bir alanda mafik ve ultra mafik kayalardan oluşan
bir alan yüzeylenmektedir. Bunlar, ofiolit yapı içerisinde düzenli ve
düzensiz kırıklarla parçalanmış bloksu kütleler halindedir. Bu
ofiolitlerdeki peridoditler, çoğunlukla dünit, harzburgit ve verlittir. Burada
serpantinleşme çok etkin değildir. Değişik büyüklükte dayklar da içerir
(Akdeniz, 2011).
Aşkale formasyonu (Tma), Tekeli Gölü’nü oluşturan heyelan kütlesinin
oluştuğu formasyondur. Birbirine girik sığ denizel, lagüner ve karasal
fasiyeslerden oluşan evaporitli çökellerdir. Kop Dağı güneyinde doğudan
batıya uzanan geniş bir alanda gözlenmektedir. Gri, yeşilimsi kirli sarı,
kumtaşı ve kil taşları ile başlar. Ofiolitli çakıl ve çakıl taşlarıda içerir.
Renkli kireçtaşı ara tabakaları ve kil taşları içerisine dağılmış kristaller ve
damarlar halinde jipslerde içerir. Kapıkale doğusunda kalın mercekler
oluşturur (Akdeniz, 2011). Tekeli Gölü heyelanı Aşkale Formasyonunu
kesen ve Kop Dağı zirvesinin yer aldığı kütlenin güneyini kat eden ve Kop
Dibi Mahallesi ile Kop Köyü’ne kadar uzanan bir fay hattının alçalan bloğu
üzerinde oluşmuştur. Heyelan sahası yakın çevresinde Aşkale Formasyonu
hakim birimdir. Formasyon Gölyurt ve Mescit Dağları formasyonuna ait
birimleri ile ilişki kurmaktadır (Akdeniz, 2011).
Atçayırı üyesi (Tmaç), kan kırmızısı rengiyle dikkati çeken kumtaşı
genellikle silt-kaba kum boyutundaki köşeli serpantinit, peridotit, gabro ve
volkanik kaya parçalarından oluşur. Kolay ayrıştığı için kırmızı toprak
yaygısı şeklinde görülür (Akdeniz, 2011).
Güncel çökeller dar alanlardaki oluşumlarını günümüzde de sürdüre
gelen Kuvaterner yaşlı birikintilerdir. Üstlerinde yer aldıkları kaya
birimlerinin üstüne diskordance olarak gelen bu birimler birbiri ile yanal
ilişki içindedir. Tekeli Gölü sahası ve çevresinde gölü meydana getiren
heyelanlı kütleler, içerisinde ince kum ve iri bloklar bulunan köşeli
tanelerden oluşmuş düzensiz yığışımlar şeklindedir ve haritamızda yamaç
molozu (Qym) olarak işaretlenmişlerdir. Kuvaterner yaşlı alüvyonlar (Qal)
haritamızda nehir yataklarında yer almaktadır.
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M.T.A.’nın hazırladığı kapsamlı jeoloji haritalarında bölgesel jeolojik
yapı, topografik şartlar ve iklim faktörlerinin uygunluğu nedeniyle çalışma
sahasının da içinde yer aldığı geniş bir alanda heyelanlar (Qh) işaret
edilmiştir (Akdeniz, 2011, s: 46). Yukarıda da vurgulandığı üzere JuraKretase Jipsli bir seridir. Yaşlı fliş ve fliş benzeri kırıntılı malzemelerden
oluşan Aşkale Formasyonu (Tma) bu heyelanların üzerinde oluştuğu
birimlerdendir. Haritamızda heyelanlı saha (Qym) ile işaret edilmiş (Qh)
işareti kullanılmamıştır (Şekil 4).

Şekil 4: Çalışma sahasının jeolojik görünümü.

5. TEKELİ
GÖLÜ
OLUŞUMUNU
FAKTÖRLER VE MEVCUT GÖRÜNÜM

ETKİLEYEN

5.1. Tekeli Gölünün Oluşumu ve Etkili Faktörler
Tekeli Gölü Kop Dağı üzerinde yer alan Kop Deresinin kollarından biri
olan Göller Deresi üzerinde oluşmuştur. Tekeli Gölü oluşum bakımından
bir heyelan set gölüdür. Bu bakımdan çalışmanın bu bölümünde önce
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kısaca heyelanlar ve sonrasında da heyelan set göllerinin oluşum
mekanizması hakkında bilgi verilecektir.
Heyelanlar; büyüklük, oluş ve hızları bakımından çok farklı şekillerde
sınıflandırılabilirler. Ancak yine de bütün heyelanlarda bulunan ortak
noktalar vardır. Bu ortak noktaları İzbırak şöyle vurgulamaktadır; Bütün
heyelanlarda mutlaka bir sökülme yeri, kayma yolu ve yığılma yeri
olmalıdır (Şekil 5).

Şekil 5: Bir heyelan yerinin özel şekilleri ve bölümleri. (İzbırak, 1955, s: 48’den).

Heyelanlar yukarıdaki şekilde gösterilen 3 ortak bölümü içerirler.
Ancak ayrıntılı incelendiğinde heyelanların kendi içerisinde bazı
ayrıntılarla bir birinden farklı özellikleri olduğu görülür. Farklı
araştırmacıların bu konuda değişik görüşleri olmakla beraber kaymanın
şekline, malzemenin özelliğine, malzemenin büyüklüğü vb. gibi
heyelanları farklı şekillerde sınıflandıran araştırmalar vardır (Şekil 6).
Genel itibariyle kaymaların tamamı akma ve düşmeler gibi kaya
kütlelerinin veya çökellerin hızla, ani yer değiştirmesini ifade eder.
Kaymalarda hareket genel olarak translasyoneldir yani bir yöne doğru, geri
dönüşsüz ve doğrusal harekettir. Translasyonel kayma; kayma hareketi
normal atımlı bir fay düzlemi üzerinde taban ve tavan blokunun düşey
yönde yer değiştirmesini çağrıştıran kayma olarak tanımlanabilir.
Translasyonel kaymalara aynı zamanda blok kaymaları da denilir. Zira
translasyonel kaymalar kavramı, fay ve foliasyon (Bir kayaç içinde
homojen olarak yayılmış bütün düzlemsel yapıları ifade eder) yüzeyleri
veya tabakalar gibi birbiri ile uyumlu malzeme bloklarının hareketini ifade
etmek için de kullanılır. Sarp yamaçların fazla olduğu engebeli, dağlık
alanlarda kaya akmaları, düşmeler ve moloz kaymaları tipinde heyelanlar
oldukça yaygındır (Hutton, 1996).
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Şekil 6: Çeşitli kütle hareketlerine örnekler; Fotoğrafta Tekeli Gölü ve
gerisinde heyelan kütlesi (sarı çizgi ile sınırlanmıştır) görülmektedir. Fotoğraf
SE’dan NW’ya doğru çekilmiştir.(Hutton, 1996, s: 145’den düzenlenerek).

Tekeli Gölü, yukarıda bahsi geçen kayma kütlelerinden bir tanesi
gerisinde çok yakın geçmişte oluşmuş bir heyelan set gölüdür (Fotoğraf
2). Burada bahsi geçen heyelan kütlesi ana kaya üzerinde enkazın göçü
neticesinde meydana gelmiştir. Bu heyelanın meydana gelmesinde birçok
faktörün etkili olduğu düşünülmektedir. Tekeli heyelanını dolayısıyla da
bu heyelan kütlesi gerisinde oluşan Tekeli Gölünü oluşturan etkenler şöyle
açıklanabilir;

a

b

Fotoğraf 2: a: Tekeli Gölü’nü oluşturan heyelan kütlesi gölden heyelan
kütlesine bakış. b: Heyelan kütlesinin arka cepheden görünüşü.
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5.1.1. Jeolojik Etkenler
Tekeli Gölü ve yakın çevresinin jeolojik yapısı yukarıda ana hatlarıyla
ifade edilmiştir. Burada da görüldüğü üzere, genel itibarı ile saha ve yakın
çevresinin jeolojisi farklı birimlerden meydana gelmiştir. Buna ilave olarak
saha ve yakın çevresi faylı, dalgalı ve şaryajlı bir yapıya sahiptir.
Heyelanın meydana geldiği Kandiltaş Tepe (2432 m.) güneyini Aşkale
Formasyonu olarak adlandırılan birim yüzeylemektedir. Bu birimi
oluşturan malzeme birçok farklı unsurun bir arada olduğu oldukça
karmaşık bir özelliktedir. Bu malzeme fiziksel, kimyasal ve hatta biyolojik
süreçlerle ayrışmış, parçalanmıştır.
Sonuç olarak; alttaki ana kaya üzerinde yer alan bu parçalanmış ve
ayrışmış birimler (regolit) düzlemsel bir şekilde eğim doğrultusunda
kayarak aşağıdaki Göller Deresinin önünü kapatmış ve neticesinde Tekeli
Gölü oluşmuştur (Fotoğraf 3).

Fotoğraf 3: a: Kandiltaş Tepe (2432 m.) önünde heyelan kütlesi ve decapage
kalkerleri görülmektedir. b: Aşkale formasyonu üyesi birimler. Heyelan, regolit
adı verilen parçalanmış ayrışmış birimlerin düzlemsel bir şekilde kayması
neticesinde oluşmuştur. c: Heyelan kütlesine SW yönünden bakış.
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5.1.2. Jeomorfolojik ve Topoğrafik Etkenler
Tekeli Gölünü oluşturan heyelan sahası daha öncede bu tarz kütle
hareketlerinin görüldüğü bir sahadır (bknz. Uzun, 1992). Nitekim gölü
oluşturan heyelan kütlesinin birkaç yüz metre ilerisinde yine aynı
istikamette oluşmuş daha eski bir heyelan kütlesi daha saha çalışmamız
neticesinde fotoğraflanmıştır (Fotoğraf 4). Bu örnekten de anlaşılacağı gibi
Tekeli Gölünü meydana getiren Göller Deresi aktüel yatağı çevresinde
birçok heyelan meydana gelmiştir.

Fotoğraf 4: Tekeli gölü heyelanı ilerisinde yine Aşkale Formasyonu içerisinde
gerçekleşmiş daha yaşlı bir heyelan sahası. a: SE yönünden heyelan sahasına
bakış. b: SW yönünden heyelan sahasına bakış.

Bu kütle hareketlerinin meydana geldiği saha oldukça engebeli ve
jeolojik bakımdan karmaşık bir yapıdadır. Bu bakımdan heyelanların
meydana gelmesinde jeomorfolojik şartlarında mutlaka katkısı vardır.
Heyelan kütlesi doğusunda Kocakarı Tepe (2400 m.), hemen heyelan sırtı
güneyinde Aktaş Sırtı mevkii (2350m.), heyelan kütlesinin üzerinde yer
alan Kandiltaş Tepe (2432 m.) yükseltileri ve bunların arasında bu platoyu
parçalayan Göller Deresi 1950-2200 m.’ler civarında bir yükselti
üzerinden akmaktadır (Şekil 7). Bu sahada çok dar bir alanda dahi yükselti
farkı nerde ise yüzlerce metre ile değişmektedir. Bu sahada eğim değerleri
dere yatakları dışında oldukça yüksektir. Burada eğim değeri için 30o
rakamı oldukça düşük bir değerdir. Zira sahada bu değerin 45-50o’nin
üzerinde olduğu yamaçlar oldukça fazladır. Heyelanın meydana geldiği
yamaçta da eğim değeri 50o’nin üzerindedir. Bilindiği üzere kütle
hareketleri için 40o’lik bir eğim kütlenin stabil kalması ve denge için eşik
değerdir. 40o’nin üzerindeki eğim şartlarında ise diğer faktörler de
birleştiği takdirde kütle hareketleri kaçınılmazdır.
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Şekil 7: Çalışma sahasının hidrografik görünümü

Ayrıca Tekeli heyelan kütlesinin oluştuğu sahada regolit özelliği
gösteren jeolojik formasyonunun üzerinde yer alan decapage kalkerleri de
aşağıdaki bu birim üzerine baskı yapmaktadır. Ardos (1976)’a göre
decapage; fiziksel ayrışma sonunda altta yer alan birim üzerinde teşekkül
etmiş olan kaba unsurlu maddelerin, sellenme suları ve bilhassa rüzgâr gibi
çeşitli taşıyıcı kuvvet tarafından süpürülüp götürülmesiyle, altta yer alan
ana kaya yüzeyin ortaya çıkması, çıplaklaşmasıdır.
İşte bütün bu şartlar (yükselti, eğim, jeolojik şartlar) birleşince
hareketlenmeye hazır halde bekleyen bu kütlenin hareketlenmesi için
geriye sadece bir başlangıcın oluşması kalmaktadır. Bu başlangıç da diğer
faktörlerin devreye girmesi ile (iklim, bitki örtüsü, beşeri faktörler)
gerçekleşmektedir. Sahada zaten hareketlenmeye hazır bu kütleler sık sık
eğim doğrultusunda aşağıya doğru kayarak heyelanlar oluşturmaktadır.
Kaldı ki devletimizin Kop Dağı geçidini tüneller ile geçmekte karar
vermesinin sebeplerinden bir tanesi de yolu kısaltmakla beraber bu
heyelanların oluşturduğu kaybı ortadan kaldırmaktır. ,
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5.1.3. Bitki Örtüsü
Araştırma sahası orman örtüsü ile kaplı değildir. Ancak saha ve yakın
çevresi bütünüyle bitki örtüsünden de yoksun değildir. Zemini kaplayan
otsu türler ve seyrek ağaçların da heyelan gibi büyük kütle hareketlerini
engellemeye yetecek kabiliyetleri olmadığı açıktır. Zira kış mevsiminde
oldukça fazla kar yağışı alan ve kar örtüsünün uzun süre zeminde kaldığı
bu sahada, yağmur suları ile beraber eriyen kar sularının zemine sızarak
üstteki örtüyü hareketlendirmesini zorlaştıracak bitki örtüsü şartları bu
alanda bulunmamakta tüm bu faktörler kütle hareketlerinin meydana
gelmesine neden olmaktadır. Bu bakımdan bitki örtüsü faktörünün
heyelanın oluşmasında olumsuz şartlar sunduğunu söylemek yanlış olmaz
Orman örtüsü yönünden zengin olmayan Kop Dağı’nın doğal bitki
örtüsü step formasyonundan oluşmaktadır. Step bitki örtüsünün alt sınırı,
1900-2000 m yüksekliklerde başlamakta ve üst sınırı 2400 metrelere kadar
çıkmaktadır. Bu saha yer yer geven (Astragalus ) toplulukları ile geniş
alanlarda mera hayvancılığına uygun verimli çayırlıklarla kaplıdır. Bu
çayır alanları,
köylülerin hayvanları için besin kaynağı olarak
kullanılmakta ve mevsimlik olarak biçilip toplanmaktadır.
Çalışma alanın çevresi, genellikle yüksek rakımlarda ve kuzey bakı
yamaçlarında
olan
sarıçam
(Pinussylvestris), titrek
kavak
(Populustremula )
ve huş
(Betulapendula )
ağaçlarından, meşe
(Quercus sp), alçak rakımlarda özellikle akarsu vadilerin iç kısımlarında
çok
büyüyemeyen
kısa
boylu
söğüt (Salix), karaağaç
(Ulmusglabra ), kuşburnu(Rosacanina L.),
yayılıcı
ardıç
(juniperushorizantalis), yaban eriği (Prunus İnsititia), karamuk, kadın
tuzluğu,
diken
üzümü
(BerberisVulgaris),
sarı
alıç
(Crataegustanacetifolia )
(Sezen
ve
Yılmaz,
2010),
ahlat
(PyrusElaeagrifolia), yaban armudu (Pyruselaeagnifolia),
kekik
(thymus), sığır kuyruğu (verbascum) gibi ağaç, ağaççık ve otsu türlerin
yetiştiği ve ayrıca göl yüzeyinde de sazlıklar ile su bitkileri de
görülmektedir (Fotoğraf 5).
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Fotoğraf 5 a: Tekeli gölü yüzeyinde sazlıklar ve su bitkileri. b: Yabani erik
(Prunus İnsititia). c: söğüt (Salix). d: geven (Astragalus) örnekleri.

5.1.4. İklim
Tekeli Gölünü meydana getiren heyelan kütlesinin oluşmasında iklim
şartlarının doğrudan etkisi vardır. Bu bahiste iklimi meydana getiren
elemanlardan bahsetmek yerine doğrudan heyelan üzerinde etkili olan
sıcaklık ve yağış parametreleri üzerinde bir değerlendirme yapılacaktır.
Kop Dağı üzerinde en son bir yıllık rasat değerleri elde edilen bir
meteoroloji istasyonu vardır. Bu istasyon kayak sporu için ölçümlerde
daha güvenilir verilere ulaşmak maksadıyla yapılmıştır. Ancak istasyonun
verilerinin henüz çok çok yeni olması sadece bu verileri esas alarak
heyelan üzerinde etkili olan bir sıcaklık/yağış değerlendirmesi yapmamıza
imkân vermemektedir. Metinde, okuyucunun basit bir kıyas yapabilmesi
için Met. Gen. Md. Kop Dağı ve Aşkale istasyonlarının verilerine yer
verilmiştir (Tablo 1; Tablo 2; Tablo 3).
Tekeli heyelanının olduğu Kop Dağı sahasının yıllık yağış miktarı 400500 mm. civarındadır. Bu yağışın yaklaşık olarak %50’si kış ve ilkbahar
aylarında düşmektedir (Tablo 1; Tablo 2; Tablo 3; Şekil 8). Sahanın
yüksek topografyası nedeniyle düşen bu yağışın büyük bir kısmı kar yağışı
şeklindedir ve düştüğü yerde uzun süre erimeden kalmaktadır. Mevsim
sonunda uzun süre yerde kalan bu kar kütlesi sıcaklıkların artması ve
yağmur yağışlarıyla beraber yavaş yavaş erimekte eriyen bu kar suyu
yağmur suyuyla beraber zemine sızmaktadır. Zeminin jeolojik yapısı ve
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eğim şartları ile beraber suya doyan denge sınırındaki kütleler aşağıya
doğru hareketlenmekte böylelikle sahada heyelanlar meydana gelmektedir.
Tablo 1: Bayburt Meteoroloji İstasyonu (17089) Uzun Yıllar Bülteni
Yükseklik: 1550.0 m
R. S

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Yıl.

-6,4

-5

0,2

7

11,8

15,5

19,1

18,9

14,7

9,2

2,6

-3,2

7,03

26,5

28,1

39,5

62,8

69,7

51,2

20,7

14,1

20,9

44,5

33,4

28,4

439,8

Ay.Ort.
Sıc (oC). 57
Ay.Top.
Yağ (mm)57

(Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uzun Yıllar Tüm parametreler Bültenlerinden
yararlanılmıştır.)

Tablo 2: Aşkale Meteoroloji İstasyonu (18205) uzun yıllar bülteni
Yükseklik: 1691.0 m

Ay.Ort.

R. S

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Yıl.

5

-9.0

-5.8

1.3

7.6

12.1

17.0

21.4

22.2

16.4

8.9

1.9

-6.1

7.3

19.46

23.4

35.8

41.9

61.9

38.3

6.48

11.9

20.6

42.3

19.7

18.8

341.5

Sıc (oC).
Ay.Top. 5
Yağ (mm)

(Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uzun Yıllar Tüm parametreler Bültenlerinden
yararlanılmıştır.)

Tablo 3: Aşkale/Kop Dağı meteoroloji İstasyonu (17691) uzun yıllar bülteni
Yükseklik: 2415.0m
R. S I
Ay.Ort.

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Yıl.

-4.4

-4.8

-1.7

3.3

7.9

11.5

16.9

18.2

11.8

5.6

-1.4

-3.1

5.0

14.80

17.80

51.60

44.20

79.20

17.60

10.80

12.20

51.20

68.40

42.40

10.00

420.20

1

Sıc (oC).
Ay.Top. 1
Yağ (mm)

(Meteoroloji Genel Müdürl(Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uzun Yıllar Tüm
parametreler Bültenlerinden yararlanılmıştır.)
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üğü Uzun Yıllar Tüm parametreler Bültenlerinden yararlanıl

Şekil 8: Bayburt, Kop dağı ve Aşkale İstasyonlarına ait aylık ortalama
sıcaklık ve yağış grafikleri.

5.1.5. Beşeri Faktörler
Saha, yerleşmelerden uzak ve insan varlığının yok denecek kadar az
olduğu bir sahadır. Bu bakımdan bu sahada heyelan olaylarına insan etkisi
ancak ulaşım şartları vasıtasıyla kısmen olmaktadır. Zira Bayburt-Erzurum
arasındaki bağlantıyı sağlayan bu karayolu aynı zamanda daha geriden
Karadeniz bölgesini İran’a bağlayan önemli bir karayoludur. Hal böyle
olunca da özellikle ağır tonajlı kara taşıtlarının oldukça fazla kullanmak
zorunda olduğu bir bağlantı yoludur. Ağır tonajlı bu vasıtaların zeminde
meydana getirdiği vibrasyon yukarıda bahsedilen nerede ise harekete hazır
kütlelerin hareketlenmesi için zaman içerisinde tetikleme görevi yapma
ihtimali oldukça yüksektir.
5.2. Mevcut Görünüm
Tekeli Gölü 40°01'40,81”N 40°29'25,69" E koordinatlarında yer
almaktadır. Tekeli Gölü’nün bahar aylarında kar erimeleri ve yüzey akış
sularının arttığı dönemlerdeki seviyesi ile kar erimelerinin son bulduğu ve
sıcaklık şartlarının yükseldiği dönemlerdeki su seviyesi arasında
değişiklikler olmaktadır. Bu durum göl yüzeyinin kıyıda bıraktığı izlerden
de rahatlıkla anlaşılabilmektedir. Buna göre bugün deniz seviyesinden
2100 m yüksekte bulunan Tekeli Gölü yüksek seviyede iken gölün alanı:
4859 m2, gölün çevre uzunluğu: 325 m, gölün yüzeyinin en yüksek olduğu
dönemde uç noktalar arasındaki en geniş mesafe: 60m’dir. Gölün
yüzeyinin en yüksek olduğu dönemde uç noktalar arasındaki en dar mesafe
ise 10m olarak hesaplanmıştır (Fotoğraf 6).
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Fotoğraf 6: Kandiltaş Tepe (2432)’den Tekeli Gölü’ne bakış. Bu fotoğrafta göl
seviyesinin yükseldiği dikkati çekmektedir. (Fotoğraf, AA Muhabiri
Abdulkadir Nişancı tarafından vefat etmeden önce 2018 yılı bahar ayında
çekilmiştir.)

Tekeli Gölü’nde kar erimelerinin son bulduğu ve karasal sıcakların
hakim olduğu dönemlerde göl yüzeyindeki suyun buharlaşması ve göle
varan akarsuların debilerinin de düşmesi nedeniyle gölün sularında
azalmalar görülmüş ve gölün alanı ile ölçülerinin değiştiği tespit edilmiştir.
Bu durumda iken Tekeli Gölünün ölçüleri yaklaşık olarak şu şekildedir:
Alçak seviyede iken gölün alanı: 3021m2, gölün çevre uzunluğu: 228m,
gölün su seviyesinin en düşük olduğu dönemde uç noktalar arasındaki en
geniş mesafe; 40m, gölün yüzeyinin en düşük olduğu dönemde uç noktalar
arasındaki en dar mesafe: 5m olarak ölçülmüştür.
Tekeli Gölü’nü oluşturan heyelan kütlesi Kandiltaş Tepe’den (2432 m.)
hareket eden büyük bir kütledir. Bu kütle ayrıldığı kayadan yaklaşık 390
m kadar vadi içerisine ulaşarak akarsuyun önünü kapatmıştır. Heyelanın
hareket eden kütlesi alan olarak 69.789 m2'lik bir alanı kapsamaktadır.
Heyelanın çevre ölçüsü ise 1230 m olarak ölçülmüştür. Tekeli Gölü işte bu
kütlenin gerisinde oluşmuştur (Fotoğraf 7).
Bir heyelan kütlesi ile önü kesilerek üzerinde Tekeli Gölünün oluştuğu
Göller Dere ve tabileri dantritik drenaj tipindedir.
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Fotoğraf 7: a: Tekeli Gölü, SE’dan bakış. b: Heyelan kütlesi üzerinden SE’ya
doğru bakış. c: Kandiltaş Tepe zirvesi ile heyelan kütlesinin görünümü.

Tekeli Gölü’nü meydana getiren heyelan kütlesinin ilerisinde bu
heyelandan çok daha önce oluştuğu anlaşılan bir başka heyelan kütlesi
daha vardır. Tekeli Gölü’nü oluşturan Göller Deresi, gölü aşarak heyelanın
yığılma yeri olan burun kısmından geçip yoluna devam etmektedir. Tekeli
Gölü bu topografya için nadir oluşumlardan bir tanesidir. Göl sahası,
çevresindeki fauna içinde son derece önemlidir. Çevrede, bu sahanın
zengin bir yaban hayatı taşıdığına dair çok sayıda örnek ve iz
bulunmaktadır (Fotoğraf 8). Gölün derinliği teknik ekipman yetersizliği ve
kaynaklarda veri bulunmayışı nedeniyle net olarak ölçülememiştir ancak
3-5 m. derinlikte sığ bir göl olduğu intibaı veren Tekeli Gölü öncelikle
geriden çok fazla alüvyon girişi olması nedeniyle yakın bir gelecekte
ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kaldı ki bu tehlike birçok
heyelan set gölü için bilinen bir tehlikedir. Ağustos ayı sonu itibarı ile
gölde su bulunmaktadır (2018).

Fotoğraf 8: Tekeli Gölünü besleyen Göller Deresi havzasının yabani hayvan
varlığı çeşitliliğine örnekler. a: kırmızı benekli alabalık. b: Tekeli Gölü
kıyısında boz ayı izleri. c: Çil keklik sürüsü.
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6. TURİZM POTANSİYELİ
“Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı Trabzon-Bayburt-Erzurumİran Uluslararası E-97 Karayolu üzerinde ve Bayburt’a 45, Erzurum’a 75
km mesafededir. Bayburt ve Erzurum illeri sınırları içinde yer alan “Kop
Dağı Müdafaası Tarihi Milli Parkı” 31.10.2016 tarih ve 2016/9486 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak ilan edilmiş ve bu karar
15.11.2016 tarih ve 29889 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. Muharebenin bugüne ulaşabilmiş izleri olan; mevziler, siperler,
şehitlikler, anıtlar ve muharebede kullanılan binalar alanın temel kültürel
kaynak değerlerini oluşturmaktadır. Milli Park alanının toplam yüzölçümü
2.527 ha olup, bunun 1.663 ha’ı Bayburt il’i sınırlarında, 864 ha ise
Erzurum ili sınırları içinde yer almaktadır” (Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
2017) (Şekil 9).
Eko turizm için önemli bir kaynak oluşturan Kop Dağı Müdafaası
Tarihi Milli Parkı biyoçeşitlilik açısından zenginliğinin yanında tarihi ve
kültürel çeşitliliği ile dikkat çekmektedir. Kop Dağı Müdafaası Milli Parkı
alanı içerisinde bulunan tarihi değer taşıyan kalıntıları ve birçok
şehitliklerin yanı sıra Türkiye’deki zengin kelebek türlerinin varlığı ve
nesli tükenme altına olan endemik bitki çeşitliliği ile önemli bir eko turizm
ortamı oluşturmaktadır. Kop Dağı’nda farklı sportif ve turizm faaliyetleri
için imkanların olacağı kamp alanları, yayla turizmi ve Kop Dağı Kayak
Tesisi ile Kış turizmi, Kop Dağı Şehitliği ve Tarihi Milli Parkı ile kültür
turizminin yanı sıra yabani hayvan varlığı ve zengin bitki çeşitliliği ile av
turizmi ve botanik turizmi için önemli bir potansiyel alan olarak
görülmektedir (Erdoğan ve Belen, 2017). Bu anlamda dört mevsim turizm
potansiyeline sahip bir yöredir.

Şekil 9: Kop Dağı Müdafaası Tarihi Milli parkı sınırları ve bu sınırlar içerisinde
Tekeli Gölü’nün yeri.(https://www.google.com.tr/intl/tr/earth/ er tarih:
02.10.2018, saat: 08.45)

Kop Dağı’nın, kış turizmi potansiyeli ve kaynakları ile geçmişten
beri dikkati çeken Erzurum ve Bayburt illerinde kış turizmine bir başka
kapı açmak suretiyle yardımcı olacağı açıktır. Bu potansiyel nedeniyle
burada kış turizmine yönelik ölçümler yapılmış ve Bayburt-Erzurum
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karayolu üzerinde Kop Dağı kayak tesisi inşa edilmiş ve faaliyete
geçirilmiştir.
Kop Dağı Müdafaası Milli Parkı ile beraber mevcut sahanın bu kış
turizmi potansiyeli ile birlikte sahada var olan birçok avantajı da turizm
açısından değerlendirmek mümkün olacaktır. Tekeli Gölü Kop Dağı kayak
tesisine yakın bir konumda bulunmaktadır. Bu bakımdan kış turizmi için
kullanılacak bu tesisin yaz mevsiminde de milli park alanı içerisinde
organize edilecek turlar için kullanılması düşünülebilir. Böylelikle hem
tesisin yaz mevsimini boş geçirmemesi önlenmiş olacak hem de ilgili
insanların ülkemizin bu farklı coğrafyasını tanımaları sağlanabilecektir.
7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Tekeli Gölü konumlandığı topografya bakımından hareketli bir alan
içerisinde yer alan bir heyelan set gölüdür. Heyelan set göllerinin
karakteristik özelliklerinden biride kayan kütlelerin bir vadi yatağındaki
akarsuyun önünü kesmesiyle oluşmasıdır. Zira bu durumda çetin iklim
şartlarının yaşandığı bölgede bahar aylarında artan kar erimelerinin de
etkisiyle Tekeli Gölü’nü meydana getiren Göller Deresi normal seyrinin
dışında bir akış hızıyla yoğun miktarda alüvyal malzemeleri de beraberinde
getirmektedir. Bu durum, bütün heyelan set göllerinde olduğu gibi Tekeli
Gölü’nün de zaman içerisinde alüvyal malzemeler ile dolarak ortadan
kalkmasına yol açacaktır. Bunu önlemek ve Tekeli Gölü’nü turizme
kazandırmak için Göller Deresi’nin geldiği güzergâhlar boyunca alüvyal
malzemelerin gölü doldurarak ortadan kaldırmasını önleyecek tedbirler
alınmalıdır.
Tekeli Gölü ve yakın çevresi bu güne kadar bilimsel literatürde kayda
alınmamış bir doğal güzelliktir. Bu çalışmada öncelikle, Tekeli Gölü’nün
tanıtımı yapılmış gölün oluşum şartları ile mevcut durumunu ortaya koyan
açıklamalara yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise ülkemizdeki
milli parklardan bir tanesi olan Kop Dağı Milli Parkı sınırlarına çok yakın
konumda bulunan bu doğal oluşumun turizm açısından da alternatif bir
mekan olarak değerlendirilebileceğine dair tespitlere yer verilmiştir. Tekeli
Gölü ile yakın çevresinin korunması ve turizme kazandırılması için
önerilerimiz şu şekildedir;
Tekeli Gölü gibi küçük set göllerinin ortadan kalkmaması için gerekli
tedbirler alınmalıdır. Bu göllere malzeme getiren derelerin önlerine küçük
setler yapılması ile bu tehlikenin ortadan kaldırılması mümkündür.
Tekeli Gölü ve Kop Dağı Milli Parkı içerisindeki diğer küçük göller
için gezi rotaları oluşturulmalıdır. Tekeli Gölü’nün bulunduğu alanın
dağcılık, trekking, oryantiring gibi sporların uygulanmasında bir uğrak
yeri, çadır kamp alanı veya dinlenme yeri olarak kullanıma açılmasına
yönelik ilgili kurumlar tarafından altyapı çalışmaları yapılmalıdır. Bu tür
faaliyetler Tekeli Gölüne 4.5- 5 km uzaklıkta yer alan Kop Dağı Kayak
Tesisi içerisinde bulunan konaklama tesisinin yaz aylarında da aktif
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olmasına imkan tanıyacaktır. Böylece kış turizmine yönelik planlanan Kop
Dağı kayak Merkezinde ki konaklama tesisleri yaz mevsiminde de
kullanılır hale geçecektir.
Gölde mevcut şartlarda balık bulunmamaktadır. Olta balıkçılığı için bir
çaba sarf edilmeli ve bunun olabilirliği konusunda yetkin insanlardan görüş
alınmalıdır. Gölün suyunun ağustos ayında da kurumadığı tarafımızca
tespit edilmiştir. Göle su girdisi olduğu gibi aynı zamanda da suyun bir
yataktan sürekli aktığı görülmektedir. Bu durum gölde az da olsa su
sirkülasyonu olduğuna işaret etmektedir. Yetkililer tarafından bu
şartlardaki sularda yaşamlarını sürdüren uygun balık türlerinin
belirlenmesi durumunda bu gölde balık popülasyonunun artırılarak olta
balıkçılığı turizmi geliştirilme ihtimali değerlendirilmelidir.
Göl ve çevresinde biyolojik zenginlik belirlenmelidir. Bu bilgilere
broşürlerde yer verilmeli özetle bu saha tanıtılarak ilgi çekmesi
sağlanmalıdır. Zira Tekeli Gölü, araştırmamızda da belirtildiği gibi yakın
çevrede yaşayan yöre halkı dışında hiç bilinmemektedir. Özetle bu sahanın
tanıtımı yapılarak doğa ve tarih turizmi açısından bir turizm mekânı olarak
değerlendirilmesinin yolları araştırılmalıdır.
Tekeli Gölü ve yakın çevresinde neler yapılması gerektiğini öneren bu
hususlar yerine getirilirken, çok hassas dengeler gözetilmeli doğal hayat ve
özel türlerin zarar görmesine sebep olacak acele kararlar alınmamalıdır.
Tekeli Gölü ve yakın çevresinde gerçekleştirilecek olan bu beşeri
faaliyetlerin planlamasını yapacak olan yetkililerin birinci önceliği bu
tarihi ve doğal çevrenin korunması olmalıdır. Yapılacak tüm planlamalarda
bölgenin doğal bitki örtüsü ve yaban hayatı göz önünde bulundurularak
turizm faaliyetleri geliştirilmesine özellikle özen gösterilmelidir.
KATKI BELİRTME Arazi çalışmaları esnasında bizlere destek olan
Sayın Süleyman TAŞDELEN ’e teşekkür ederiz.
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KUYUCAKLI YUSUF ROMANINDA KADININ VARLIKTAN
NESNEYE DÖNÜŞÜMÜ
(The Transformation of Women From Presence to Objects in
Kuyucaklı Yusuf Novel)
Ferhat ÇETİNKAYA1
Giriş
Türk edebiyatında ürettiği eserlerle özgün bir yere sahip olan Sabahattin
Ali gerek yaşamöyküsüyle gerekse eserlerinde temas ettiği konularla ses
getirmiş bir yazardır. Eserlerinde sosyal düzendeki aksaklıkları, ezenezilen ilişkisini, köy ve kasaba sorunlarını gerçekçi bir dil ve kurguyla
ortaya koyar Eserlerinde, söz konusu temalar ışığında kadının rolü ve
önemi de önemli bir yer tutar. Kuyucaklı Yusuf romanında yönlendirici
gücüyle ortaya çıkan; ezen, ezilen; cinsi yönüyle ön plana çıkan;
düşünceleriyle kurguya ışık tutan farklı kadın profillerini görmek
mümkündür.
Kadınların, özellikle kırsal kesimdeki bireysel çatışmalarda,
toplumsal dinamiklerin değişmesinde ve gelişmesinde önemli bir rolü
vardır. Bu yönüyle romanlara konu olması kaçınılmazdır. Ele alınan
romanda ön plana çıkan kişilerden olan Şahinde, şuh ve zevke sefaya
düşkün yönüyle olumsuz anlamda ön plana çıkarken, kızı Muazzez iyi
niyetli, olaylardan etkilenen, saf ve masum yönüyle görünür. Kübra ile
annesi ise kasabanın erkleri tarafından ezilen kimselerdir. Romanda
olumlu ve olumsuz kadın tipleri mevcuttur. Bu kadınların ortak noktası
romandaki erkekler tarafından, bir varlıktan ziyade, nesne şeklinde ele
alınmasıdır. Çalışmada, romandaki kadınların nesneye dönüşme süreçleri
ele alınacaktır.
Toplumlardaki değişimin en belirgin göstergesi olarak kadın önemli bir
konumdadır. Özellikle Türk toplumunda, Batılılaşma süreciyle başlayan
değişimlerde kadın meselesi halen farklı şekillerde ve sorunlarda gündeme
gelir, tartışılır (Gülendam, 2006: 14-15). Toplumsal kalkınmanın önemli
sac ayaklarından olan kadının rolü, konumu ve toplumdaki işlevi Türk
romanına da yansımış ve Tanzimat döneminden bu yana üretilen
romanlarda gerek dönemin koşulları gerekse yazarın bakış açısında göre
şekillenerek romanlarda farklı tiplerde kurgulanmıştır.
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Kadının varlıktan nesne konumuna düşürülmesi ya da nesne şeklinde
algılanması, aslında süregelen tarihsel bir problemdir (Tarhan, 2005: 121).
Bu sorunun tüm yönleriyle Türk romanında rastlamak mümkündür.
Toplumda olduğu gibi Türk romanında da birbirinden farklı kadın tipleri
görülür. Aldatan, aldatılan; ahlaki yönden zayıf; millî mücadeleye destek
veren; eğitimli, eğitimsiz; alafranga, yobaz gibi kadın tipler, romanda sıkça
karşılaşan kişilerdir. Ele alınan romanda ise kadın kimi zaman cinsel bir
objeye dönüşürken, kimi zaman da erkeğin iktidarını sağlamlaştırmak için
bir araca dönüşür. Her iki durumda da kadın romanda bir nesne olarak ele
alınır.
İnsanoğlu bir varlık olarak sadece çevreye uyum sağlamakla kalmaz,
onu dönüştürerek hükmetmeye çalışır. Benliğindeki iktidar olgusu her
zaman hükmetmeyi arzular. Bu hükmetme arzusu diğer varlıklar üzerinde
de devam eder. Özellikle erkek egemenliğinin kadın üzerindeki iktidarı
hassas bir konu olmakla beraber özgün bir tartışma alanıdır. Kadın nesne
midir? Yoksa tüm yönleriyle bir özne mi? Bu sorunun cevabı, toplumun
kültürüne, tarihine ve dönemin konjonktürüne göre değişirken, aynı
toplumda, kültürde, zamanda bireysel tavırlarda farklılıklar
gözlemlenebilir.
Çalışmaya konu olan romanda kadın bir nesne olarak ele alınır. Nesne,
öznenin algısına ve kavramasına göre şekillenebilir. Algınını duyusal
olduğundan, nesnenin özne üzerindeki etkisi olduğu iddiası tam anlamıyla
kabul etmek zordur (Seylan, 2005: 60). Buna rağmen iki olgunun da
birbirine bağlantılı olduğu gerçeği yadırganamaz ve iki olgunun etkileşimi
sayesinde varlıklarını daim ettikleri belirtilebilir. Kuyucaklı Yusuf’un
kadınları da bir nesne olarak kurguda ortaya çıkarken, romandaki öznelerle
etkileşim içinde ve karşılıklı olarak birbirlerini şekillendirmektedirler.
Aslında, kadının erkekler tarafından bir nesne olarak algılandığı yazar
tarafından romanın ilk kısmında doğrudan aktarılır. Yazarın romandaki bu
görüşlerini burada aktarmak, diğer kadın tiplerinin nasıl varlıktan nesneye
dönüştüğünü anlamak açısından daha yararlı olacaktır. “Bizim küçük
Anadolu şehirlerimizde bu müzmin evlenme hastalığı daima hüküm
sürmektedir. En kuvvetliler bile bir iki sene dayanabildikten sonra bu
amansız mikroptan yakalarını kurtarmazlar ve kör gibi, önlerine ilk çıkanla
evleniverirler… Tabii bu evlenmede herhangi bir müşterek hayattan
ziyade, erkek için evde bir kadın bulunması; kız için de ‘münasipçe bir
kısmet’ varken kaçırılmaması düşünülmüştür. Bu izdivaç mikrobu
evlendikten sonra faaliyetine başlar” (KY, s. 12). Yazar, Türk erkeği için
evliliği kaçınılmaz bir durum olarak görürken, evlilik akdi üzerinden
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kadının varlık sahasından kayıp nesne konumuna geçmesini gösterir. 1937
yılında yazılan roman, dönemin Anadolu toplumunu eleştirel gerçekçi bir
bakışla yansıtmıştır.
Roman, başkişi Yusuf’un başından geçen olayları toplumsal bir
gerçeklikle anlatmaktadır. Ahmet Oktay’ın deyimiyle “bir yetimin
romanı”dır (KY, s. 217). Romanda dönemin Anadolu’su tüm yönleriyle
ele alınır. Halkın yoksulluk çekmesi, kırsal kesime özgün sosyal olaylar,
yerel güçlerin istismarı ve sömürüsü roman boyunca belirgin temalardır.
Roman, Aydın’ın Kuyucak kasabasında başlar. Anne ve babası bir eşkıya
baskınında öldürülen Yusuf, dokuz yaşında yetim kalır. Kaymakam
Salahattin Bey, karısının memnun olmamasına rağmen Yusuf’u evlatlık
edinir. Bir müddet sonra Kaymakam’ın tayini Edremit’e çıkar ve romanın
esas olayları bu mekânda ortaya çıkar.
Roman hakkında Fethi Naci “kişilerin canlılığıyla, ayrıntıları
kullanmadaki ustalığıyla, olay örgüsündeki mükemmellikle, mahalli
renkleri vermedeki üstün başarısıyla, sosyal gerçeklilikle insani gerçekliği
tam bir uyum içinde, dengeli olarak yansıtmasıyla eskimeyecek, tazeliği
sürdürecek bir roman” (Naci, 2002: 237) der. Ayrıca yazar, yaşadığı
dönemde popüler olan temaların dışına çıkarak özgün bir bakış ile Anadolu
insanını ve onun problemlerini ele alır.
Berna Moran roman hakkında “Kuyucaklı Yusuf’un önemi yalnızca
başarılı bir roman olmasından ileri gelmez, öncü bir yapıt olması da ona
tarihsel açıdan bir önem kazandırır. Çünkü bu yapıt daha önceki Türk
romanından iki bakımdan ayrılır ve yeni bir yol açar. Bir kere Sabahattin
Ali’nin Türkiye sorunsalına bakışı farklıdır. Tanzimat’tan 1950’lere
kadarki Türk romanının ana sorunsalını Batılılaşma oluşturuyordu.
Yazarlarımız toplumsal yapının kendine yönelmiyor, mevcut düzeni
sorgulamıyorlardı. Toplumsal yapıyı, ezilen halk ya da köylü sınıfının
durumunu ele alan romanlar gerçi 1950’lerden sonra görülür, ama bunların
ilk örneği 1937’de yayımlanan Kuyucaklı Yusuf’tur.” (2014: 259)
görüşlerini paylaşır. “Köy ve köylü sorunsalına farklı bir perspektiften
bakmasını bilen Sabahattin Ali, yazınsal gelenek ve edebiyat kanonunun
tematik zenginliğine farklı bir bakış ve ayrı bir ton getirir” (Karabulut ve
Biricik, 2019: 61). Afşin Timuçin ise romanın eleştirilecek yönlerinin çok
olmasına rağmen eseri “son derece başarılı” bulur (2011: 60). Sosyal
adaletsizlikten, yozlaşmış düzenden ve yerel kesimin ahlaki yönden
zayıflığından kaynaklı kadınlar da romanda bir araca dönüşerek nesne
haline gelmektedir. Bu açıdan romana bakıldığında eğlenceye düşkün
kadın tipi ile Kaymakam Salahattin Bey’in karısı Şahinde, erkek
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egemenlik mücadelesine kurban giden Muazzez ve başına gelen felaketler
karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Kübra ile annesi karşımıza
çıkmaktadır. Roman, bu üç tip üzerinden incelenecektir.
1.

Eğlenceye Düşkün Kadın Tipi

Yukarıda, yazarın, daha doğrusu anlatıcının evliliğe bakış açısını
aktarmıştır. Bu bakış açısıyla Şahinde’yi kurgulayan yazar, Salahattin
Bey’in evlenmesiyle hürriyetine son verdiğini, her şeye rağmen Şahinde’yi
eğitmeye çalıştığını fakat çabalarının boşa çıktığını vurgular. Yazar, onun
eğlenceye ve paraya düşkün halini her fırsatta yeniler. Okurun Şahinde
hakkında bir ön bilgi sahibi olması için onun hakkında “bu güzel kedinin
çok sivri tırnakları, bu kuzunun sert boynuzları vardır” (KY, s. 13) der.
Anlatıcının Şahinde’yi bu şekilde karakterize etmesine rağmen, onun
kocası tarafından bir nesne olduğunu ortaya koymak için “gece saat on
ikiye kadar tavla ve çene attıktan sonra ciddi bir tavır alarak eve gelen ve
yatakta beyaz, tombul bir vücut arayan birçok kocalar için bu çeşit karılar
birebirdi. Fakat Salahattin Bey gibi aklınca ‘bir aile yuvası kurmak!’
isteyenler, işlerin bu şekli alıverdiğini, çok gafillik ettiklerini görünce
büyük bir hayal inkisarına uğruyorlardı.” (KY, s. 13). Salahattin Bey’in
bakış açısını sunan yazar, söz konusu düşüncelerinden dolayı ona hiçbir
eleştiri getirmeyerek bu fikirlere kendisi de dolaylı olarak katılmış olur.
Salahattin Bey’in Şahinde’ye yaklaşımı erkeğin bakışının kadını öteki
olarak yahut ikinci cins olarak değerlendirdiğinin delili olarak ele
alınabilir. Fransız Feminist yazar Simone de Beauvoir’nın dediği üzere
insanlık erildir ve kadın erkeğe göre tanımlandığından özerk bir varlık
olamaz. Kadın erkeğe referansla tanımlanır ve farklılaştırılır. Bu yüzden
erkek öznedir, mutlak olandır, kadın ise öteki cinstir (1993: 17). Kuyucaklı
Yusuf’ta kadının erkeğin bakışına göre tanımlanması ve anlatıcının da
erkeğin bakış açısını yönelik herhangi bir müdahale etmemiş olması,
toplumsal olarak kadının ötekiliğinin kurmaca dünyada ne denli kabul
gördüğünü gösterir. Kadının olmak istediği ve hayat karşısındaki
beklentilerinden ziyade erkeğin kadından ne beklediğine vurgu yapılmış
olması eril söylemin anlatıcı tarafından benimsenmiş olduğuna işaret eder.
Salahattin Bey’in Şahinde’yi biçimlendirmeye çalışan mutlak güç olarak
belirmesi ve Şahinde’nin bu mutlak güç karşısında pasif olarak karakterize
edilmiş olması, kadının toplumsal durumunun edebî alana taşınmış hali
olarak değerlendirilebilir.
Salahattin Bey karısının bilgili ve kültürlü olmasını arzu eder.
Arzularını gerçekleştirmek için çaba gösterir. Fakat bu çabaların yersiz
olduğunu anlatıcı tarafından vurgulanır. “Salahattin Bey neler yapmamıştı!
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Eline geçirebildiği ve Şahinde’nin anlayacağını tahmin ettiği kitapları
getirir, onun fikrini yükseltmek isterdi. Fakat bunun ilk tezahürleri
karısının manasız ve lüzumsuz yerlerde lügat kullanması olurdu, Salahattin
Bey bunları düzeltmek istedi mi, karısının ‘gururu’ yaralanır ve derhal
kızılca kıyamet kopardı… Salahattin Bey kızın yaşı küçük olduğunu,
gözlerini dünyaya kendi evinde açtığını düşünerek onu yola getireceğini,
kendisine bir arkadaş yapabileceğini zannetti durdu. Ona evlat ve kardeş
muamelesi yapacak oldu ve çirkin bir alayla karşılandı; efendi hâkim
muamelesi yapacak oldu, ya isyan, yahut da, daha ileri gidecek olursa,
bayılma nöbetleri ile karşılaştı; en nihayet ona tam bir müsavat vermek
isteyince de bir sürü yersiz taleplere, saçma hareketlere ve sonradan görme
arzulara tahammül mecburiyetinde kaldı” (KY, s13). Salahattin Bey’in
karısını dönüştürüp bir özne konumuna yükseltme çabaları neticesiz
kalmıştır. Anlatıcı çabalarının sonuçsuz kalma neticesinde bu iyi niyetli
erkeklerin teselliyi alkolde bulduklarını ifade eder.
Kaymakam Bey, iyi bir yuva kurmak için mücadeleyi bırakmış ve kendi
iç dünyasına kapanmıştır. Geç saatlere kadar dışarıda zaman geçiren ve eve
geç gelen Kaymakam Bey’in sorumsuzluğundan yakınan karısı
Şahinde’nin evdeki şirretliği Yusuf’u hayrete düşürmüştür. Salahattin
Bey’in bu sorumsuz tutumuna hiçbir eleştiri getirilmezken sebebi çenesi
gevşek karı Şahinde Hanım’ın tavırlarına, kocasına “kafa dengi”
olmamasına bağlanır.
Şahinde, eğlenceye ve lüks hayat düşkün oluşuyla kurguda belirirken
gerek yazar tarafından gerekse romanın diğer olumlu kişileri tarafından
olabildiğince olumsuzlanır. Hatta bu olumsuz profil Şahinde’ye daha
romanın başında çizilmiştir. Şahinde’nin tek derdi, hem kızı Muazzez’in
hem de ileride kendisinin müreffeh bir hayat yaşayabileceği birisine kızını
nikâhlamaktır. Bundan dolayı bir hırs uğruna kızına talip olan kasabanın
eşraflarından ve aynı zamanda karşıt güç konumunda bulunan, romanın
olumsuz kişileri Hilmi Bey ve oğlu Şakir’in ahlaksızlıklarını, rezilliklerini
görmezden gelir. Şakir’in amacı Muazzez’i alarak Yusuf’tan yediği
dayağın intikamını almaktır.
Şahinde bu noktada amacına ulaşmaz. Kaymakam Bey’in ölümünden
sonra yoksullukla yüzleşen Şahinde, bu durumu bir türlü kabullenemez
fakat eğlencesinden de geri durmaz. Yusuf’un Muazzez’i kendisine
nikâhladıktan sonra Hilmi Beylerle arası açılmış ancak Kaymakam Bey’in
ölümünden sonra eğlenceye, lükse ve gösterişe düşkünlüğünden dolayı
tekrardan arasını düzeltmiştir. Çünkü Yusuf’un maaşı ancak evin geçimini
sağlamaktadır. Hilmi Beyler ise kadına bakış açısı daha net ve daha
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keskindir. Onlar için Şahinde ve diğer kadınlar erkeği eğlendirecek birer
nesneden başka bir şey değildir. Kocasının ölümünden sonra Şahinde’nin
evi, Hilmi Beylerin ve çevresinin alkollü eğlence yapabilecekleri bir eve
dönüşür. Zamanla Muazzez de Yusuf’tan gizli bir şekilde bu eğlencelere
katılır ve olumsuz tip erkeklerin eğlence nesnesi haline gelir.
Şahinde durumun bu raddeye gelmesinden memnun değildir. Fakat
çirkef ve ahlaktan yoksun mevcut durumu, kıt kanaat geçineceği ahlaki bir
hayata da asla değiştirmeyecek düzeydedir. Onun için eğlenmek her şeydir,
ahlaki değerler değildir. Şahinde’ye göre ortada bir yanlışlık varsa da bu
suç Salahattin Bey ile Yusuf’undur. “Bu yaptıkları, kızının rahatı ve
sefaletten kurtulması içindi. Eğer fena bir şey yapıyorlarsa bunun
mesuliyeti daha ziyade Yusuf’a, hatta merhum kocasına aitti. Hiç olmazsa
mesuliyetin büyük bir kısmı! Onlar bu evin istikbalini düşünmüş, akıllıca
hareket etmiş olsalardı, şimdi Şahinde ile kızı, elin heriflerine dalkavukluk
edip onları eğlendirmeye mecbur kalmazlardı” (KY, s. 191). Anlatıcıya
göre Şahinde, aslında nesne haline geldiğinin farkındadır. Fakat Şahinde
düştüğü durumun sorumlusu olarak kocası ile Yusuf’u görür.
Birçok feminist kadınların erkekler tarafından kullanılmasına ses
çıkarmayarak adeta kendi kaderlerine boyun eğdiklerini belirtir. Oysa
feministlere göre kadın toplumsal konumunu ancak kendisi belirleyerek
erkeğin tahakkümünden kurtulabilir. Erkeğin bakışı kadının birçok
noktada eylemlerini yeniden düzenlemesine neden olmaktadır. Virginia
Woolf, kadın yazarın erkeklerin değer yargılarına uyabilme adına
değiştirdiklerini ve bu yüzden kendileri olamadıklarını belirtir (2010: 87).
Başka bir deyişle kadın, ötekinin bakışıyla nesne olmaya adım atar.
Kuyucaklı Yusuf romanında Şahinde erkeklerin eğlence nesnesine
dönüşmesini fark etmesine karşın bu durumu değiştirecek iradeyi
göstermeyerek zayıf bir profil çizer. Woolf’un da işaret ettiği üzere
toplumsal kodların belirlediği misyonu yerine getirmeye adeta gönüllü
olur.
2.

Erkek Egemenlik Mücadelesinde Kurban Bir Kadın: Muazzez

Erkeğin doğasında bulunan iktidar hırsı, yönetme ve hükmetme arzusu,
hayatını paylaştığı, aşk duyduğu, çocuklarının annesi olabileceği karşı
cinse de yansıtabilir. Hem geleneksel olarak hem de tarihsel olarak kadının
erkeğine tabi olma kanunu, kadını her anlamda ikinciliğe itmiş ve
toplumsal anlamda kadının konumu farklılaşmıştır. Kadınlar üzerinde
erkeğin söz sahibi olmasından kadının tanımı da erkeğin bakış açısına göre
şekillenmiştir. Dolayısıyla kadın bir nesne olarak algılanarak özneliğini
yitirir (Paz, 2002: 44).
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Kadın üzerinden erkeklerin yaptığı mücadelenin tarih boyunca sayısız
örnekleri vardır. Bu mücadelenin bir örneğini de ele aldığımız romanda
görmek mümkündür. Muazzez için Şakir ile Yusuf arasında bir mücadele
başlar. Şakir, Muazzez’i alarak Yusuf’tan intikam almak isteyen olumsuz
bir tiptir. Muazzez, Şakir tarafından bu yönüyle bir nesne olarak
görülürken; annesi tarafından da kendi geleceği ve rahat bir yaşamı
arzuladığı yönüyle nesneleşir.
Romanın başkişisi Yusuf’un da Muazzez üzerinde hâkimiyeti vardır.
Hilmi Beyler, Muazzez’i oğlu Şakir’e vermesi için Kaymakam Bey’e hem
dolaylı baskı uygular hem de onu kumar yoluyla borçlandırır. Yusuf, bu
borcun verilmediği takdirde Muazzez’in Şakir’e verileceğini bilir. Öteden
beri gönlü Muazzez’den yana olan Ali’ye durumu anlatır. Olumlu bir tip
olan Ali, bu parayı verebileceğini söyler. Bunun üzerine Yusuf da
Muazzez’i kendisine vereceği yönünde söz keser. Durumu öğrenen
Muazzez Yusuf’a “abi beni kaça sattınız?” diyerek tepki gösterir. Muazzez
üzerinden dönen bu mücadele Şakir’in Ali’yi öldürmesi ve sonrasında
Yusuf’un Muazzez’i kaçırarak kendisine nikâhlamasıyla biter. Fakat
Kaymakam Salahattin Bey’in ölümünden sonra Hilmi Beyler Şahinde’yi
eğlencelerinin bir parçası haline getirirken, Şahinde de kendisi gibi nesne
olması için kızı Muazzez’i ikna eder.
“Bundan sonra her şey o kadar çabuk ve kolay oldu ki, Muazzez de
farkına varmadı. İlk günlerde eski tanıdıklarına, mahalle komşularına
kadar uzanan ziyaretler genişledi. Hilmi Beyler bile tekrar ve sık sık gidilen
yerler arasına girdi ve onların sık sık vaki olan ziyaretleri memnuniyetle
karşılandı. Haftada birkaç gün onlarda akşam yemeğine kalınıyor ve geç
vakit eve dönülüyordu. Bir müddet sonra bu ziyaretler yalnız kadınlar
arasında kalmaktan çıktı; evvela Hilmi Bey, sonra Şakir, akşam
yemeklerine hanımın davetlisi olan bu ana-kızla birlikte yemeğe başladılar.
Birkaç kere hep beraber Şahindelere gelip geç vakte kadar kaldılar ve
evlerinden getirttikleri gramofonu çalarak eğlendiler. İlk günlerde biraz
şaşıran Muazzez, yavaş yavaş kör bir gevşekliğin içine kendini
bırakıyordu. Yusuf haftada, on beş günde bir, yordun ve harap bir halde
geliyor; bir gece kaldıktan sonra, sabah ezanıyla beraber tekrar yola
düzülüyordu. Zeytin zamanıydı. Mahsulünü götürü satan köylüden tahsilat
yapmanın tam sırasıydı. Malmüdürü ve Kaymakam, kendisine
mütemadiyen yeni emirler verip yeni yeni köylere yolluyorlardı” (KY, s.
186).
Hilmi Beylerdeki hınç, daha doğrusu Yusuf’a karşı Şakir’deki ihtiras
ve intikam duygusu Kaymakam Salahattin Bey’in ölümünden sonra
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tekrardan ortaya çıkmış ve Şahindelerin evi bir eğlence mekânına
dönüşerek Şahinde ile Muazzez de bir nesne haline gelmiştir. Yusuf bu
olanları en sonunda sezerek bir gece anısızın eve çıkagelir. Karşısında
gördüğü manzara, Yusuf’u çılgına çevirir. Yusuf, belinden çıkardığı silahla
evde bulunanlara ateş eder. Bu ateşleme esnasında Muazzez de
yaralanmıştır. Yaralı bir şekilde onu sırtlayıp kasabanın dışına götüren
Yusuf, onun ölümünü dramatik bir şekilde izler.
Yusuf, karısı Muazzez’in, Şahinde Hanım’ın aracılığıyla bu vaziyete
düşmesini kaldıramaz. Namusunu ve şerefini korumak için odadaki –ki
Muazzez’i kazaran- herkesi öldürmüştür. Geleneksel açıdan
düşünüldüğünde erkeğin namusu karısının, kızının ve kız kardeşinin cinsel
saflığıdır. Erkek açısından namus kavramı, onun şerefidir (Tahincioğlu,
2011: 14). Romanda da önce bir özne olarak karşımıza çıkan Muazzez,
genç kızlığa adım attıktan sonra, erkek egemenlik mücadelesinde nesne
haline dönüşmüş ve nihayetinde Yusuf nesneleştirilen bu kadını elde
etmiştir.
Muazzez’in erkek tarafından nesneleştirilmesinin asıl nedeni, onun
biyolojik cinsiyetinden ziyade toplumsal cinsiyetidir. Antony Giddens,
biyolojik cinsiyetin bireyin sosyal hayatı üzerinde doğrudan bir etki
bırakmadığını ama toplumsal cinsiyet sayesinde elde edilen kadınlık veya
erkeklik durumlarının bireyin toplum içinde belli davranışlar sergilemeye
ittiğini belirtir. (2012: 505) Toplumsal cinsiyetin erkek ve kadına yüklediği
misyon, cinsiyete bağlı birtakım davranışların sergilenmesine neden
olmaktadır. Şakir’in, Ali’nin ve Yusuf’un Muazzez’e yaklaşım biçimini
toplumsal cinsiyetin erkeğe yüklediği anlamda ele almak faydalı olacaktır.
Geleneksel Anadolu toplumunun patriyarkal yapısı erkeğin kadın üzerinde
tahakküm kurmaya dönük kodlara sahip olması Kuyucaklı Yusuf
romanında kadının erkek tarafından nesneleştirilmesinde belirleyici
olmuştur. Burada hemen şunu belirtelim ki, sosyal gerçekçi bir yazar
olarak Sabahattin Ali, söz konusu Anadolu gerçeğini bütün çıplaklığıyla
eserine aktarmıştır. Kadının, erkeğin iktidarı altında gözetim nesnesine
dönüşmüş olması ve erkeğin tahakküm kurduğu veya kurmaya çalıştığı
nesne (kadın) uğruna birtakım eylemlere girişmiş olması, toplumsal
cinsiyet ile ilgilidir. Yusuf’un Muazzezi koruyarak ve kendi kanatları
altına alarak, Şakir’in ise Muazzez’den faydalanmaya çalışması esasında
erkek iktidarının nesnesi olarak kadının durumuna işaret etmektedir.
Foucault’un dediği üzere “iktidar ilişkileri önceden var olan ya da
durmadan yinelenen bir rızanın ürünü olabilir” (2011: 73). Kuyucaklı
Yusuf’taki kadın kahramanların özelde Muazzez’in bir erkeğin nesnesi
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değil de başka bir erkeğin nesnesi olmaya rıza göstermesi mensubu olduğu
toplumun toplumsal cinsiyet anlayışı ile alakalı ele alınabilir.
3.

Cinsel İstismara Uğrayan Kadın Tipi

Ana vakalardan bağımsız olarak ayrı bir hikâyeleri bulunan Kübra
ile annesi, yine kasabanın olumsuz tipleri, yani Hilmi Beyler tarafından
istismara uğrar. Kadının cinsel nesne halinde görülmesi toplumsal bakış
açısının etkisi tartışılmazdır. Romanın yazıldığı döneme bakıldığında
kadının erkek tarafından cinsel bir nesne olarak görülmesi olgusu Anadolu
gerçekleriyle örtüştüğü söylenebilir. Erkek egemenliğinin belirgin olduğu
toplumlarda kadına şiddet ve kadının istismar edilmesi çok da şaşırtıcı
değildir (Küntay, 2010: 17). Normal şartlarda Anadolu’da bir kadının
namusuna dil uzatıldığında veya cinsel bir saldırıya maruz kaldığında
namus olgusu çerçevesinde kadın üzerinde iktidar kuran erkek (koca, baba,
kardeş, dayı vs..) kadına saldıran kişiyi, namusu gereği ortadan kaldırır.
Fakat romanda, cinsel istismara uğrayan Kübra’nın “namus”unu
temizleyecek bir erkek yoktur. Bu yüzden diğer kadınlara göre daha kolay
nesneleştirilir.
Yazar, Kübra ile annesinin nasıl yalnızlaşıp yoksullaştığını yalın bir
dille aktarır. “Kadın, birkaç kelime ile, bir zaptiye başçavuşunun karısı
olduğunu, kocası ile buraya geldiğini, sonra kocasının bir orospu ile
kaçarak bunları yüzüstü bıraktığını, şimdi orospuyu da bırakan herifin
Manyas taraflarında tütün kaçakçılığı ettiğini, fakat bunları hiç aramadığını
anlattı” (KY, s. 36). Kübra ve annesi kasabada tek başlarına kalınca Hilmi
Beylerde çalışmaya başlarlar. Bir zaman sonra Kübra, şehvi yönden
Şakir’in dikkatini çeker. Şakir bir fırsatını bularak dalkavuğu Hacı Etem’in
bekçiliğinde Kübra’ya tecavüz eder. Bu esnada Kübra’nın çığlıklarını
duyan annesi yetişmeye çalışır, fakat Şakir’in babası Hilmi Bey, kadının
eve girmesine engel olur. Hilmi Beyler tarafından cinsel bir nesne olarak
görülen Kübra’ya karşı merhamet, yine Yusuf’tan gelir. Kübra’nın
hikâyesini dinleyen, sonrasında himayesine alan Yusuf, durum karşısında
somut bir reaksiyon göstermez. Fakat bu hikâye, Şakir’e karşı duyduğu
öfkeye eklemlenerek genişler.
Kuyucaklı Yusuf’ta Kübra da iki açıdan erkek iktidarının bir nesnesi
haline gelir. Erkeğin cinsel bakışın hedefinde olan Kübra kendisinin
koruma gücünden yoksun olduğundan iktidarın baskına boyu eğer. Söz
konusu baskıyı kırabilme adını yine başka bir erkeğin himayesine ihtiyaç
duyarak toplumsal cinsiyetin kendisine biçtiği role uymak zorunda kalır.
Kübra’nın Yusuf ile uzlaşarak onun himayesine girmeye çalışması ataerkil
toplumda görülen bir durumdur.
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4.

Sonuç

Toplumun huzuru, birliği ve daimiliği için aile kurumu belirleyici
özelliktedir. Ailenin oluşmasında tartışmasız kadının önemli bir yeri
vardır. Türk toplumundaki değişimler, siyasi dalgalanmalar, iktisadi
yapılanmaların gölgesinde kadına bakış açısı da genişlemiştir. Bu bakış
açısı mekâna, kişiye ve zamana göre değişkenlik gösterir. Türk romancısı
da söz konusu değişimlere ve kadına bakış açısının sosyolojik boyutlarına
gözünü kapatmamış ve sosyal gerçekçiliği kurgu dünyasına taşımıştır. Ele
alınan eserde de yazıldığı dönemin toplum yapısını görmek mümkündür.
Özellikle kırsal kesimde hem olumlu hem de olumsuz tipler tarafından
kadının bir varlıkken nasıl nesneye dönüştüğünü gözler önüne serer.
Kuyucaklı Yusuf romanında görülen ahlaki yönden zayıf kadınlar, Türk
romanında olumsuz kadın tipi düzleminde gelenekselleşen bir bakış
açısıyla karakterize edilmiştir.. Fakat bu bakış açısı bir yönüyle özgündür.
Romandaki hem olumlu hem de olumsuz kadın tiplerinin tamamı romanın
erkek tiplerinin bakış açısına göre ele alınarak yorumlanmıştır. Cumhuriyet
döneminde taşrayı konu edinen romanlardan bu yönüyle farklıdır. Şöyle ki
taşrayı konu edinen dönemin romanlarında genellikle vatan uğruna
mücadele eden kadın tiplerin karşısındaki tematik güçte kadınlar da vardır.
Çalıkuşu’nun Feride’si ve Ateşten Gömlek’in İzmirli Ayşe’si o dönemde
idealleştirilmiş kadın tipleridir. Kuyucaklı Yusuf’ta ise böylesine ideal bir
tip bulunmamaktadır.
Kuyucaklı Yusuf romanından yola çıkarak Sabahattin Ali’nin hem
evlilik kurumuna karşı çıktığı hem de kadını varlık sahasından nesne
şeklinde kurguladığı söylenebilir. Bu yazarın bakış açısından ziyade
döneminde taşra zihniyetini gerçekçi bir şekilde kurgulamasından
kaynaklandığı söylenebilir.
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DIE BRAUTWERBUNGSGESCHICHTEN IN DER
WELTLITERATUR

Firengiz Paşayeva YUNUS & Yalçın YUNUS
Seit 1912 hat Friedrich Panzer mehrere Studien veröffentlicht, worin
er den Brautwerbungsverlauf, insbesondere das Motiv der
Freierproben, auf russische Brautwerbermärchen zurückzuführen
versuchte. In der neuesten Textausgabe von Ursula
Schulze und Siegfried Grosse aus dem Jahr 2010 wird der
Forschungsstand so zusammengefasst:
„Panzer (1912, S. 133 ff., und 1955, S. 322) weist auf ein russisches
Brautwerbermärchen hin, von dem in oraler Überlieferung etwa 35
Versionen existieren und deren Handlungsverlauf der Werbung um
Brünhild in auffallender Weise gleicht. Es sei denkbar, dass russische
Kaufleute aus Kiew, die im 12. Jh. nachweislich enge Verbindung mit
Regensburg hatten, den Erzählstoff in den österreichischen Donauraum
mitgebracht haben. Das russische Märchen kennt allerdings die
Tarnkappe nicht.“ (S. 735)
An dieser Zusammenfassung des Forschungsstandes ist manches
auffällig wie beispielsweise die fehlenden Quellenangaben. Was jedoch
besonders frappiert, ist die Tatsache, dass alle übrigen Forschungen
zum Motiv der Freierproben im Nibelungenlied mit Schweigen
übergangen sind.
Macht man die Gegenprobe und durchsucht man die einschlägigen
Nachschlagewerke zur Motivforschung, so stößt man auf einen ähnlich
überraschenden Befund. Denn das russische Brautwerbermärchen ist
weder in Stith Thompsons ‚Motif-Index of Folk Literature’ (3. Auflage
von 1975) noch in Elisabeth Frenzels Lexikon ‚Motive der
Weltliteratur’ (5. Aufl. Stuttgart 1999) als Parallele zu Brünhilds
Freierproben im Nibelungenlied angeführt. Übrigens ist das Buch des
Dede Korkut bisher in keinem der Referenzwerke westlicher
Motivforschung ausgewertet. Das hat zumindest meine Durchsicht
ergeben.
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Unabhängig von den unterschiedlichen Ergebnissen stimmen die
genannten Forscher aber darin überein, das Motiv der Freierproben in
die gleiche literaturwissenschaftliche Kategorie der Wandermotive
einzuordnen. Unter dem Begriff ‚Wandermotiv’ subsumiere ich nach
der gängigen Definition ein „Motiv, das in mehreren
Nationalliteraturen, Epochen und Werken wiederholt auftaucht und
nachweislich oder vermutlich übernommen wurde.“ (Gero von Wilpert:
Sachwörterbuch der Literatur. 5. Aufl. Stuttgart 1969, 842).
Für einen Vergleich mit Brünhilds Freierproben im Nibelungenlied
kommen nur solche Motive in Frage, worin die Freierprobe in einem
athletisch-kämpferischen Kräftemessen zwischen Braut und Freier
besteht, bei dem der Sieger die Braut gewinnt und der Verlierer meist,
jedoch nicht immer sein Leben lassen muss. Die weitaus zahlreicheren
Sagen oder Märchen, worin die Brautwerber lediglich Rätsel zu lösen
oder schwierige Aufgaben zu bewältigen haben, bleiben hier
ausgeklammert.
Ziel meiner folgenden Überlegungen soll es sein, die Parallelen in
außerdeutschen Literaturen zum Motiv der Freierproben, so wie es im
Nibelungenlied verwandt ist, vorzustellen und auf vermutliche
Wanderwege zu befragen, die zum Nibelungenlied hätten führen
können.
1. Panzer und das russische Brautwerbermärchen
Friedrich Panzer hatte das russische Brautwerbermärchen zwar im
Jahr 1912 bekannt gemacht. Aber quellenmäßige Belege erbrachte erst
August Löwis of Menar, der im Jahr 1923 eine Veröffentlichung unter
dem programmatischen Titel „Die Brünhildsage in Russland“ (=
Palaestra Bd. 142; Leipzig) vorlegte und darin 22 weitere Varianten
dieser Brautwerbungsgeschichte in so genannten russischen
‚Volksmärchen’ anführte. In seiner erneuten Studie aus dem Jahr 1950
fasst Panzer den Inhalt des Märchens so zusammen:
„Ein Zarensohn will heiraten. Er wirbt um die Beherrscherin eines
fernen Reiches, die schwer zu gewinnen ist. Denn sie ist von ungeheurer
Stärke und will nur den heiraten, der ihr in 2 Proben bewiesen hat, dass
er ihr an Kraft ebenbürtig ist: er muß der ungeheuer schweren Waffe
brauchen, deren sie selbst sich zu bedienen pflegt, und muß ein wildes
Ross reiten, das sie besitzt. Der Zarensohn wäre nicht imstande, die
Proben zu bestehen, wenn er nicht einen Helfer fände, der unbemerkt
an seine Stelle tritt. Er löst die gestellten Aufgaben, und die Starke muß
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sich zur Heirat bequemen. In der Brautnacht aber bringt sie den Gatten,
indem sie ihm Hand und Fuß auflegt, in die äußerste Bedrängnis. Er
entweicht heimlich aus dem Gemach und schickt an seiner Stelle den
Helfer, der die Widerspenstige zähmt, indem er sie mit metallenen
Ruten schlägt. Die so Gebändigte folgt dem Gatten in seine Heimat,
entdeckt aber den ihr gespielten Betrug und rächt sich an dem Helfer,
indem sie ihm die Füße abschlagen läßt. Den Gatten aber zwingt sie die
Schweine zu hüten.“ (S. 416)
Der Schluss des Märchens weicht gänzlich von der Handlung ab,
wie sie im Nibelungenlied geschildert ist.
In den Varianten, die Löwis of Menar von diesem Märchen
dokumentiert, bestehen die Freierproben in den meisten Fällen
ebenfalls aus zwei Kampfsportarten. Als Freierproben werden in den
übrigen Varianten dieses Brautwerbermärchens das Speerwerfen
(Varianten 13, 14, 17, 19), der Steinwurf (Variante 30, 12) und der
Wettlauf (Variante 30) aufgezählt. Der Weitsprung kommt in keiner
russischen Fassung vor und die Forderung nach einem Ritt auf dem
wilden Ross der Braut bleibt auf die von Panzer bekannt gemachte
Fassung beschränkt. Hinzu kommt, dass die Anzahl der Freierproben
lediglich in den Varianten Nr. 19, 30 und 35 aus drei Wettkämpfen
besteht, sonst herrschen zwei Wettkämpfe vor.
2. Die Freierproben bei
Weltliteratur‘

Edith

Frenzel:

‚Motive

der

Die bekannte Motivforscherin Edith Frenzel hat dem Motiv der
Freierproben in ihrem Lexikon einen eigenen Artikel gewidmet. Unter
der Rubrik der uns interessierenden Form von Freierproben führt die
Autorin zunächst die Brautwerbung um Brünhild aus dem
Nibelungenlied an. Als „wesensverwandt“ mit diesem Brünhildentyp
erwähnt Frenzel sodann die „orientalische Amazone in der Geschichte
vom Prinzen Behram und der Prinzessin al-Datma aus Tausendundeine
Nacht“ (S. 192).
2.1. Die Geschichte von dem Prinzen Bahrâm und der Prinzessin
ed-Datma (in: Die Erzählungen aus den tausendundein Nächten.
Übersetzung von Enno Littman, Band VII, Frankfurt am Main 1976, S.
334-339)
In der Tat erzählt diese Geschichte von einer ausnehmend schönen
Prinzessin namens ed-Datma, die nur den Bewerber zum Manne
nehmen wollte, der sie im Zweikampf mit Schwert und Lanze besiegen
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würde. Den unterlegenen Brautwerbern ließ sie indes nicht das Haupt
abschlagen. Stattdessen nahm sie ihnen die Waffen ab und entehrte sie,
indem sie ihnen die Worte auf die Stirn einbrannte: ‚Dies ist ed-Datmas
Freigelassener!‘ (S. 334). Von diesen Bedingungen ließ sich Bahrâm,
ein Königssohn aus Persien, nicht abschrecken. Deshalb zog er, mit
reichen Schätzen, Rossen und Mannen ausgerüstet, in das ferne Land
der schönen, aber wehrhaften Prinzessin. Dort angekommen, ließ er
dem König ausrichten, er wolle um seine Tochter freien. Der Vater
beschied ihn, dass er keine Macht über seine Tochter habe. Daher müsse
er sich dem Kampf stellen. Das geschieht und es kommt zu lange
unentschieden bleibenden Zweikämpfen, bis die Prinzessin merkt, dass
ihr in dem persischen Prinzen ein überlegener Gegner erwachsen ist.
Aus Furcht, eine schmähliche Niederlage zu erleiden, nimmt sie
Zuflucht zu einer List. Sie öffnet ihr Visier und lässt ihr Antlitz „heller
als der volle Mond“ erstrahlen (S.335). Der Anblick ihrer
unvergleichlichen Schönheit stürzt den Prinzen in solch große
Verwirrung, dass alle seine Kräfte erlahmen. So kann sich die
Prinzessin auf ihn stürzen, ihn entwaffnen, ihm das Feuerzeichen
einbrennen und ihm befehlen, sich davon zu machen. In einem zweiten
Teil berichtet die Geschichte davon, wie es dem besiegten
Perserprinzen mithilfe einer List gelingt, die Prinzessin doch noch zu
seiner Frau zu machen. Es kommt sogar zu einem Happy End. Denn so
lauten die letzten Worte: „Und der Prinz von Persien lebte mit ihr
zusammen, bis der Tod sie trennte.“ (S. 339)
In ihrem Artikel „Freier, Freierproben“ zur ‚Enzyklopädie des
Märchens’1 weist Edith Frenzel auf zwei weitere Geschichten, worin
der „Typ der männertötenden Amazone“ in Verbindung mit dem Motiv
der Freierproben vorkomme: Atalante aus Ovids Metamorphosen und
Rosimunda aus den Gesta Romanorum.
2.2. Die Geschichte von Atalante in Ovids Metamorphosen
(Ovids Metamorphosen. Übersetzt und erläutert von Reinhart Suchier.
2. Aufl. Stuttgart 1862, 2. Band, Buch X, Vers 560-704)
Ovids Metamorphosen waren im Mittelalter bekanntlich in
mehreren Fassungen im Umlauf. In ihrem zentralen Handlungsmotiv,
der Freierprobe in der Geschichte von Atalante, stimmen jedoch alle
Ranke, Kurt (Hrsg.): Enzyklopädie des Märchens : Handwörterbuch zur
historischen und vergleichenden Erzählforschung. Band 5. [Fortuna - Gott ist
auferstanden]/. - Berlin [u.a.]: de Gruyter, 1987, Spalte 227-236.
1
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Versionen überein. Wer war Atalante und welche Probe hatte sie ihren
Freiern auferlegt?
Bei Ovid erzählt die Göttin Venus ihrem Liebhaber Adonis die
Geschichte ohne zu erwähnen, dass Atalante zu den berühmten Jägern
gehörte, welche den Kalydonischen Eber erlegt hatten. Stattdessen
berichtet die Liebesgöttin von einer unvergleichlich schönen Jungfrau,
die nur den Mann zum Bräutigam nehmen wollte, der sie im Wettlauf
besiegen könnte. Verlierer würden geköpft. Ein Gott hatte Atalante vor
der Ehe gewarnt, weshalb sie diese fast unmöglich zu erfüllende
Aufgabe gewählt hatte, weil sie als schnellste Läuferin der Welt galt.
Ein Jüngling göttlicher Abkunft namens Hippomenes will dennoch die
Probe wagen und vermag den Wettlauf zu gewinnen, weil die
Liebesgöttin Venus ihm mit einer List zum Sieg verhilft. Venus wirft
Atalante während des Wettlaufs drei goldene Äpfel in den Weg, welche
die Läuferin auch aufhebt. Dadurch fällt Atalante hinter den
Herausforderer zurück, Hippomenes siegt und gewinnt die Jungfrau zur
Frau. Die Geschichte findet trotzdem kein glückliches Ende, da die
Liebenden einen Tempel entweihen und deshalb von den Göttern zur
Strafe in Löwen verwandelt werden. (Siehe auch Artikel „Atalante“, in:
Lexikon der antiken Gestalten in den deutschen Texten des Mittelalters.
Hrsg. von Manfred Kern und Alfred Ebenbauer. Darmstadt 2003, S.
122).
2.3. Die Geschichte von Rosimunda in den Gesta Romanorum
Eine ganz ähnliche Geschichte ist in den Gesta Romanorum
erhalten. Unter dem Titel ‚Taten der Römer’ verbirgt sich eine
spätmittelalterliche
Sammlung
von
Beispielerzählungen
unterschiedlicher Herkunft, worin Geschichten zu Predigtzwecken
vereinigt waren. Die darin überlieferte Variante beweist, wie wenig das
Mittelalter an der antiken Fabel von Atalante und ihrer Freierprobe
verändert hatte.
Denn Atalante erscheint zwar in Gestalt einer Königstochter namens
Rosimunda, aber sie ist genauso berühmt für ihre Schnellfüßigkeit wie
ihr antikes Vorbild und will nur den Bewerber zum Mann nehmen, der
sie im Wettlauf besiegt. Andernfalls müsse er den Tod erleiden. Statt
eines Götterenkels gewinnt nun ein armer Mann den Wettlauf, der seine
List scheinbar selbst ersonnen hat. So wirft er der Wettläuferin statt der
drei goldenen Äpfel nacheinander einen Rosenkranz, einen seidenen
Gürtel und einen Seidenbeutel mit einem goldenen Apfel in die Bahn.
Die stolze Prinzessin muss sich dem Sieger fügen, über ihr
gemeinsames Ende wird aber weiter nichts berichtet. (Die Gesta
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Romanorum. Nach der Innsbrucker Handschrift vom Jahre 1342 hrsg.
von Wilhelm Dick. Erlangen und Leipzig 1890, Nr. 60).
3. Die Freierproben bei Stith Thompson: Motif-Index of Folk
Literature
Das Lexikon von Stith Thompson2 gilt als umfangreichstes
Nachschlagewerk nicht zuletzt deshalb, weil es kontinuierlich seit dem
ersten Erscheinen in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts erweitert
worden ist. Trotzdem bietet der Index noch weniger Motivparallelen als
Frenzels Motivlexikon. Die Freierproben sind hier unter dem Stichwort
„Murderous bride“ oder „Amazon bride“ aufgelistet und verweisen
außer auf Brünhilde (= T173.1) noch auf zwei weitere Parallelen:
1) auf eine ‚Amazone’ der Anderwelt in irischen Mythen, welche
ihren Brautwerber zum Speerwerfen herausfordert (H1149,5 –
CROSS: Irish Myth) sowie
2) eine weitere Geschichte ohne nähere Angaben zum Brauttyp in
mündlichen Erzählungen Indiens: S. Thompson / J. Balys: The Oral
Tales of India. Bloomington 1958.
Diese beiden Quellen konnte ich mir noch nicht erschließen. Die
geographische Ausdehnung bis nach Irland im Westen und Indien im
Osten beweist indes, dass wir es bei unserem Typ von Freierproben
tatsächlich mit einem Wandermotiv der Weltliteratur zu tun haben. Es
fragt sich nur, ob oder wo sich ein Ursprung lokalisieren lässt, und wie
wir wieder den Wanderweg zurück zu der deutschen Nibelungen-Braut
finden.
4. Die Freierproben im Buch des Dede Korkut
Damit komme ich zu dem Motiv der Freierproben in der Geschichte
von Bamsi Beirek und Banu Tschitschek im Buch des Dede Korkut
(Kapitel 3 – Edition H. Boeschoten, Stuttgart 2008). Beide
Protagonisten sind Fürstenkinder, die einander bereits kurz nach der
Geburt zur Ehe versprochen werden. Trotz dieser Vorherbestimmung
füreinander, weiß der Erzähler die erste Begegnung der beiden Helden
in einen Spannungsrahmen ungewissen Ausgangs einzubetten, weil die
2

Thompson, Stith: Motif-index of folk-literature: a classification of
narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, mediaeval romances,
exempla, fabliaux, jest-books and local legends. Rev. and enlarg. ed., 3. print.
- Bloomington [u.a.] : Indiana Univ. Press 1975.
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Braut ihren Freier unerwarteten Freierproben unterwirft. Dabei ereignet
sich die Kernszene der Brautgewinnung als Episode einer Hirschjagd.
Bei der Verfolgung eines besonders prächtigen Hirschs gelingt es
Bamsi Beirek, seine Beute auf einer grünen Wiese ganz in der Nähe
eines roten Zeltes zu erlegen. Im Zelt hält sich seine verheißene Braut,
die Tochter des Fürsten Paj Bidschan, auf, die sich den Jäger durch ihre
Hofdamen vorstellen lässt. Bamsi Beirek erklärt ohne Umschweife,
dass er gekommen sei, um die Tochter des Fürsten Paj Bidschan zu
besuchen. Banu Tschitschek enthüllt indes weder ihr Gesicht noch ihre
Identität, sondern gibt zur Antwort:
„Sie ist nicht ein solches Mädchen, das sich dir zeigen würde. Ich
bin aber eine Hofdame Banu Tschitscheks. Komm jetzt, lasst uns zur
Jagd ausreiten. Sollte dein Pferd meins überholen, wird es auch ihr
Pferd schlagen. Und lasst uns auch mit dem Bogen schießen; wenn du
mich schlägst, wirst du auch sie schlagen. Und lasst uns miteinander
ringen; wenn du mich wirfst, wirst du auch sie werfen.“ Beirek sagte:
„Schön, sitzen wir auf.“
Auf Anhieb gewinnt Beirek die zwei ersten Wettkämpfe im
Pferderennen und Bogenschießen. Aber im Ringkampf ergeht es ihm
ähnlich wie Siegfried in der zweiten Hochzeitsnacht in Worms. Die
fürstliche Jungfrau erweist sich als so stark, dass Beirek befürchten
muss, von ihr besiegt zu werden. Daher gelingt es ihm nur „mit
äußerster Anstrengung“ (S. 72) und ein paar Kampftricks, die Ringerin
zu Fall zu bringen und mit dem Rücken auf den Boden zu drücken.
Daraufhin gibt sich die Besiegte als Paj Bidschans Tochter zu erkennen,
Beirek küsst sie dreimal, streift ihr einen goldenen Ring über den Finger
und fügt die Worte hinzu: „Dies soll ein Zeichen für uns beide sein,
Prinzessin.“ (S. 73).
Damit ist jedoch die Braut noch nicht wirklich gewonnen. Es muss
erst der Bruder überwunden werden, der jeden Freier bisher getötet hat.
Insofern entpuppen sich die Freierproben im Kitab Dede Korkut
schließlich
doch
noch
als
motivverwandt
mit
den
Wettkampfbedingungen bei den ‚männermordenden Amazonen’, auch
wenn der zweite Teil der Freierproben nur dank der Hilfe des
zauberkundigen und listenreichen Erzählers Dede Korkut bewältigt
werden kann.
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5. Kernmotive der athletisch-kämpferischen Freierproben
Wenn wir jetzt das Stoffmaterial nach Übereinstimmungen in den
Wettkampfarten durchmustern, so schälen sich zwei Arten von
Wettkämpfen heraus: athletisch sportliche Wettkämpfe ohne Waffen
und kriegerische Zweikämpfe mit Waffen. In der antiken Sage von
Atalante herrscht einzig der sportliche Wettkampftyp ohne Waffen vor.
In der Geschichte aus Tausendundeiner Nacht fordert die Prinzessin
ihren Freier dagegen ausschließlich zu einem bewaffneten Zweikampf
mit Schwert und Lanze heraus. Im Nibelungenlied, im Kitab Dede
Korkut und in der Mehrzahl der russischen Brautwerbermärchen
müssen sich die Freier einem kombinierten Zweikampf aus sportlichen
und kriegerischen Kraftproben stellen.
Was lässt sich aus diesem Befund folgern? Verraten die gemischten
Freierproben eine Herkunft aus mehreren Quellen, eine Kontamination
unterschiedlicher, ursprünglich selbständiger Motive?
Um in der Frage nach der Herkunft und der Wanderwege
weiterzukommen, empfiehlt es sich meines Erachtens zwei weitere
Zusatzfragen zu stellen:
Erstens wie hoch ist das Alter der vorgestellten Geschichten und
zweitens, welchen Frauentyp verkörpert die jeweilige Braut?
Hierbei ist voranzuschicken, dass es eigentlich irreführend ist, die
weiblichen Hauptfiguren als „murderous bride“ oder als „Amazone“ zu
charakterisieren. Denn das lassen alle Erzählvarianten deutlich
erkennen: Die Bräute sind keineswegs männerfeindlich. Die
Freierproben dienen schließlich nicht in erster Linen dazu, die Freier zu
töten. Im Gegenteil. Jede der Protagonistinnen sucht mittels der
Freierproben den besten Kämpfer zum Bräutigam zu gewinnen, und
zwar nicht nur einen Mann, der ihr ebenbürtig ist. Denn der Wille der
Bräute ist es, einzig solch einen Brautwerber zu erwählen, der sie in
jeder der geforderten Wettkampfarten zu übertreffen und zu besiegen
vermag.
Insofern könnte man diesen Frauentyp in die Gattung der
‚wählerischen Braut’ einordnen, wenn diese Bezeichnung nicht für das
Alter der literarischen Belege zu modern und deshalb unangemessen
wirken würde.
6. Datierungen der Freierproben und die Frauentypen der
Brautwerbungsgeschichten
Hiermit sind wir auf den springenden Punkt der Datierungsfrage
unserer Quellen gestoßen.
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Für Sagenforscher dürfte es offensichtlich sein, dass jede der
angeführten literarischen Varianten des Freierprobenmotivs einem
Zeitpunkt der Verschriftlichung zuzurechnen ist, der weit entfernt vom
ihrem jeweiligen Ursprung zu verorten ist.
Dennoch liefern die Varianten Anhaltspunkte für eine historische
Verortung.
Beginnen wir mit Atalante! Diese Gestalt stammt aus griechischen
Sagen und Mythen. Ihre Geschichte ist also lange Zeit vor der
Übernahme durch Ovid im Umlauf gewesen. Der römische Dichter und
sein mittelalterlicher Nachfolger haben das Kernmotiv des Wettlaufs
ohne besondere Umgestaltungen übernommen. Insofern lässt sich der
Ursprung dieses Motivs auf die Entstehungszeit der olympischen Spiele
in Griechenland datieren, wobei die Protagonistin selbst
möglicherweise auf ältere, proto-griechische Gestalten zurückzuführen
ist. Ein wichtiger Indikator für die Zuordnung zur antik-griechischen
Kultur stellt aber der Umstand dar, dass die Braut nicht als
fremdländisch charakterisiert wird.
Diesen Zug, der gleichen Kultur wie der Brautwerber anzugehören,
teilt die Protagonistin des Kitab Dede Korkut mit der antiken Atalante.
Die Freierproben sind denn auch samt und sonders der nomadischen
Kultur der alten Turkvölker zuzuordnen, worin ein Stammesführer sich
als der schnellste Reiter, der beste Bogenschütze und der stärkste
Ringkämpfer zu behaupten hatte. Dass sich indes die hochrangigsten
Bräute ebenfalls in diesen kämpferischen Disziplinen ausgezeichnet
haben mussten, scheint mir auf eine sehr archaische Schicht protomittelalterlicher Zeit zurückzuweisen. Infolgedessen ist es
aufschlussreich zu beobachten, in welchem Maß diese archaischen
Charakteristika noch die männlichen Vorstellungen von einer idealen
Braut im Fall des Bamsi Beirek beherrschen. Denn so spricht der Held
zu seinem Vater:
„Vater, verschaffe mir eine Braut, die aufsteht, bevor ich das tue, die
schon auf ihrem Vollblüter sitzt, bevor ich aufsitze, und die mir ein paar
Köpfe bringt, bevor ich meinen Feind erreiche. Gib mir solch eine
Braut, Vater.“ (Ed. Boeschoten, S. 74).
Im Falle der übrigen Brautwerbungsgeschichten sind die kulturellen
Unterschiede zwischen Braut und Brautwerber von den Erzählern
deutlich markiert. Sowohl in den russischen Brautwerbermärchen, als
auch im Nibelungenlied und in der Geschichte von Tausendundeiner
Nacht heißt es übereinstimmend, dass die Braut in einem fernen Reich
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lebe, weshalb die für den Brautwerber befremdlichen und
furchterregenden Freierproben zu bestehen seien.
Die zahlreichen Varianten an Freierproben in den russischen
Märchen, scheinen mir darauf zu deuten, dass immer neue
Ausformungen derselben Geschichte in den russischen Kulturraum
gelangt sind. Denn dass es sich bei den Freierproben in den russischen
Märchen um importiertes Erzählgut aus dem ‚Morgenland’ handelt,
haben bereits Panzer und Löwis of Menar vermutet (Panzer, 1950, S.
493). Es muss aber auch die Geschichte von Atalante ihren Weg nach
Russland gefunden haben, sonst wäre der Wettlauf in Variante Nr. 30
kaum zu erklären. Der Weitsprung, der im Nibelungenlied zu den
Freierproben gehört, fehlt aber in den russischen Erzählstoffen.
Infolgedessen halte ich es für wahrscheinlicher, dass die Art und
Auswahl der Freierproben im Nibelungenlied auf anderen Wegen vom
Orient nach Europa oder genauer: in den deutschen Sprachraum
gelangt sind. Es ist nämlich frappierend, dass die Wettkämpfe im
Nibelungenlied mit einem Zweikampf eröffnet werden. Brünhild tritt
vollständig gerüstet gegen ihren Brautwerber an, schleudert ihren Speer
gegen Gunthers Schild und trifft auch mit solcher Gewalt, dass sogar
dem unter der Tarnkappe verborgenen Siegfried das Blut aus dem
Mund schießt (Hs. C, Strophe 456). An dieser Stelle fühlt man sich eher
an die Geschichte aus Tausendundeiner Nacht erinnert, wo die Braut
und der Brautwerber ebenfalls in voller Rüstung zum Zweikampf
antreten. Brünhild setzt sogar die übrigen beiden Wettkämpfe genauso
gerüstet fort, obwohl das Steinwerfen und der Weitsprung nicht in
einem Zweikampf ausgeführt werden.
Bei der Geschichte aus Tausendundeiner Nacht wäre übrigens noch
zu klären, ob diese Variante der Freierproben aus Indien oder aus China
stammt.
Jedenfalls dürfte einsichtig geworden sein, dass die motivische
Umgestaltung der Freierproben im Nibelungenlied auf eine
Verschmelzung von Quellen unterschiedlicher Herkunft deutet. Wie
aber sollen all diese unterschiedlichen Einzelzüge ihren Weg nach
Westen gefunden haben?
Meines Erachtens bieten sich die
Handelswege zwischen Asien und Europa als wahrscheinlichste
Vermittlerinstanz an, nicht nur für den Seidenstoff von Brünhilds
Waffenrock (Strophe 437, Hs. C), sondern auch für den Erzählstoff der
ihr angedichteten Freierproben.
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI’NA İLİŞKİN
GÖRÜŞLERİ
Class Teachers’ Views on The Educational Information Network
Arzu DEVECİ TOPAL & Aynur GEÇER
Giriş
Eğitim ve teknoloji birbirini geliştiren ve değiştiren iki önemli
kavramdır. Teknolojinin getirdiği yenilikler sonucunda üretilen iletişim
araçları ve çeşitli materyaller eğitim ortamlarının kalitesinin artması için
bu ortamlara entegre edilmeye çalışılmaktadır. Eğitimde teknoloji
entegrasyonunun Türkiye’de son dönemdeki örneklerinden biri Fatih
(Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) Projesidir. Proje ile
gerçekleştirmek istenen; eğitim ortamlarında fırsat eşitliğinin sağlanması,
okullardaki teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda öğrenme-öğretme
sürecinde birden fazla duyu organına hitap etmesi için eğitim ortamlarına
bilişim teknolojilerini entegre etmektir. FATİH Projesi 5 bileşenden
oluşmuştur (http://www.fatihprojesi.com). Bunlar;
1. Donanım ve yazılım altyapısının sağlanması,
2. Eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi,
3. Öğretim programlarında etkin bilişim teknolojilerinin
kullanımı,
4. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimi,
5. Bilinçli, güvenli, yönetilebilir ve ölçülebilir bilişim
teknolojileri kullanımının sağlanmasıdır.
Fatih Projesi bileşenlerinden ikincisini (eğitsel e-içeriğin sağlanması ve
yönetilmesi) gerçekleştirmek üzere Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adında bir portal,
www.eba.gov.tr adresiyle öğretmen ve öğrencilerin kullanımına
sunulmuştur. EBA’nın amacı; istenilen yer ve zamanda bilgi ve iletişim
teknolojileri araçlarını kullanarak etkili ve verimli materyal kullanımını
desteklemektir. EBA, teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamada
çeşitli sınıf düzeylerine uygun, güvenilir, doğru e-içerikler sunmaya
çalışmaktadır. EBA portalında okul öncesinden lise sona kadar tüm
öğretim düzeylerinde e-dergi, e-kitap, video, ses, görsel, e-doküman,
yarışma, içerik üretimi, EBA dosya, EBA ders, e-kurs, paylaşım ve
portallar gibi çeşitli modüller mevcuttur. EBA’nın geliştirilmesi ve
güncellenebilmesi için bu portalı kullanan öğretmen ve öğrencilerin
görüşlerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu konuda yapılan araştırmalara


(Dr.) Kocaeli Üniversitesi İzmit, Türkiye. E-posta:arzudevecit@gmail.com
(Doç. Dr. ) Kocaeli Üniversitesi, İzmit, Türkiye. E-posta:
aynurgecer@hotmail.com
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bakıldığında (Akıncı, Kurtoğlu & Seferoğlu, 2012; Gürol, Donmuş &
Arslan, 2012; Güven, 2012; Türel, 2012; Çiftçi, Taşkaya & Alemdar, 2013;
Ekici & Yılmaz, 2013; Karatekin, Elvan & Öztürk, 2015), genel olarak
EBA’da yer alan içeriğin öğretmenler tarafından yetersiz bulunduğu, var
olan dijital materyallerin ders kitaplarıyla uyumlu olmadığı görülmektedir.
MEB 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğretmenleri EBA hakkında
hizmet içi eğitime almış ve EBA'nın içeriğinin zenginleştirildiğini, yeni
modüller yüklendiğini ve içeriğin hızla geliştirileceğini belirterek
öğretmenlerin ve öğrencilerin EBA'yı daha sık ve verimli bir biçimde
kullanmaları gerektiğini belirtmiştir.
Fidan, Erbasan ve Kolsuz (2016)’un yaptıkları çalışmada sınıf
öğretmenlerinin EBA'yı kullanım düzeylerine ilişkin bulgulara
bakıldığında, öğretmenlerin EBA’ya uygun dersiyle ilgili içerik
geliştirmedikleri, EBA'daki ders materyallerini indirip üzerine değişiklik
yapmadıkları, hazırladıkları etkinlikleri ve çektikleri videoları EBA'da
paylaşmadıkları görülmektedir. Yani sınıf öğretmenlerinin EBA'daki
içerikleri kullanmayı tercih ederken, EBA için içerik üretmedikleri
görülmektedir.
EBA portalındaki ilkokul düzeyindeki materyaller Ocak 2020 tarihinde
incelendiğinde; fen bilimleri ile ilgili 3. Sınıf düzeyinde alıştırma etkinleri,
4. Sınıfta yazılı çalışmaları ile ilgili etkinlikler var iken; 1. Sınıflar için
Türkçede sadece ders kitabı vardır(www.eba.gov.tr). Tablo 1’de 15 Ocak
2020 itibariyle EBA’da ilkokul düzeyinde yer alan dijital materyaller
listelenmektedir.
Tablo 1. EBA’da ilkokul düzeyinde yer alan dijital materyaller*
Dersler

1.Sınıf

2.Sınıf

Türkçe

Ders kitabı

Ders kitabı

Matematik

Ders kitabı/
Uygulamalar

Ders kitabı/
Uygulamalar

Ders kitabı

Ders
kitabı/Destek
anlatımlar
Ders kitabı
Çalışma
kitabı/
Öğretmen
kitabı
Öğretmen
kitabı

Ders kitabı /
Destek
anlatımlar
Ders kitabı

Ders
kitabı/Destek
anlatımlar
Ders kitabı

-

Çalışma kitabı/
Öğretmen kitabı

Çalışma kitabı/
Öğretmen kitabı

Çalışma kitabı/
Öğretmen kitabı

Öğretmen kitabı

Öğretmen kitabı

Öğretmen kitabı

Hayat
Bilgisi
Müzik
Bilişim
Tek.ve
Yaz.
Görsel
Sanatlar
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3.Sınıf
Ders kitabı/
Uygulama

4.Sınıf
Ders kitabı/
Uygulama
Ders kitabı/ Konu
anlatımı/
Alıştırma/ Tarama
Testi/ Öğretmene
Özel Çalışma
Soruları/ Video

Ders kitabı

Beden
Eğit.

Almanca
Arapça

İngilizce

Fen
Bilimleri

Fransızca
Din
Kültürü ve
Ahlak Bil.
İnsan
Hakları ve
Demokrasi

Etkinlik
kılavuzu/
Öğretmen
kitabı/
Fiziksel
etkinlikkartlar
ı

-

-

-

Etkinlik
kılavuzu/
Öğretmen
kitabı/ Fiziksel
etkinlik kartları

Etkinlik
kılavuzu/
Öğretmen
kitabı/ Fiziksel
etkinlik kartları

Etkinlik kılavuzu/
Öğretmen kitabı/
Fiziksel etkinlik
kartları

Ders kitabı/
Öğretmen
kitabı/ Çalışma
kitabı

Ders kitabı/
Öğretmen
kitabı/ Çalışma
kitabı/ Video

Ders kitabı/
Öğretmen kitabı/
Çalışma kitabı

Ders kitabı

Ders kitabı

Ders kitabı/
Etkileşimli kitap

Ders kitabı/
Öğretmen
kitabı/ Çalışma
kitabı/
Alıştırma/Oyun

-

Ders kitabı/
Öğretmen
kitabı/ Çalışma
kitabı/
Alıştırma/
Oyun/ Etkileşim
Ders kitabı/
Konu anlatımı/
Alıştırma/
Tarama Testi/
Öğretmene Özel
Çalışma
Soruları/ Video
Ders kitabı/
Öğretmen
kitabı/ Çalışma
kitabı

-

-

-

-

-

-

-

-

Sosyal
Bilgiler

-

-

-

Trafik
Güvenliği

-

-

-

Ders kitabı/
Öğretmen kitabı/
Çalışma kitabı/
Alıştırma/ Oyun/
Etkileşim
Ders kitabı/ Konu
anlatımı/
Alıştırma/ Tarama
Testi/ Öğretmene
Özel Çalışma
Soruları/ Video
Ders kitabı/
Öğretmen kitabı/
Çalışma kitabı
Ders kitabı
Ders kitabı
Ders kitabı / Konu
anlatımı/
Alıştırmaqaer/
Tarama Testi/
Öğretmene Özel
Çalışma Soruları/
Video
Ders kitabı

*15 Ocak 2020 tarihinde alınan içerik burada yer almaktadır.
Tablo 1 incelendiğinde, ilkokulun tüm düzeylerinde derslerle ilgili ders
kitabı olmakla birlikte içerik açısından farklı materyallerin tüm derslerde
olmadığı göze çarpmaktadır. Portalın zaman zaman MEB tarafından
güncellendiği düşünüldüğünde bu konuda ilgili çevrelerin görüşünü almak
beklenti ve sorunları ortaya koymak portalın gelişmesi, varlığını etkili bir
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şekilde sürdürmesi açısından önemlidir. Gerçekleştirilen bu çalışmada
sınıf öğretmenlerinin, içeriği yenilenen ve zenginleştirilen EBA
hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır.
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Sınıf öğretmenlerinin EBA (eğitim bilişim ağı) ile ilgili görüşlerini
belirlemek amacı ile yapılan bu çalışmada nitel veri toplama yöntemi
kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi olarak olgu bilim deseninden
yararlanılmıştır. Olgu bilim, derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip
olunmayan olgulara odaklanılmasıdır (Yıldırım & Şimşek, 2013).
Çalışmada var olan olgu, sınıf öğretmenlerinin EBA ile ilgili görüşleri
olarak belirlenmiştir.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Kocaeli’nde Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı resmi ilkokullarda görev yapan 50 sınıf öğretmeni oluşturmuştur.
Katılımcıların özellikleri Tablo 1’de verilmiştir:
Tablo 2. Katılımcıların Özellikleri
Cinsiyet

F

%

Bilgisayar

32
18

64
36

Var
Yok

F

%

Okulda bulunan donanımlar

9
38
3

18
76
6

Hiç biri
Etkileşimli tahta
Fiber internet

Kıdem yılı

F

%

0-5 yıl

5

10

6-10 yıl

10

20

11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri

5
10
20

10
20
40

Kadın
Erkek
Mezuniyet
durumu
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans

F

%

44
6

88,0
12,0

F

%

12
22
5

24,0
44,0
10,0

Fatih Projesi altyapısı

3

6,0

Etkileşimli Tahta, Fatih Projesi altyapısı
Etkileşimli Tahta, Fatih Projesi altyapısı,
Fiber internet

2

4,0

6

12,0

2.3. Veri Toplama Aracı
Öğretmenlerin EBA’yı kullanma durumlarını, kullanırken yaşadıkları
sorunları ve bu sorunlar için önerdikleri çözümleri belirlemek için yarı
yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmıştır. Veriler yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği ile araştırmacılar tarafından geliştirilen
açık uçlu soru formu ile toplanmıştır. Sorular, alan yazın taranarak
araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular
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BÖTE bölümünden 2 eğitim bilimleri uzmanının görüşüne sunulmuş,
görüşleri doğrultusunda bazı soruların ifadeleri değiştirilmiş, soruların
yerleri değiştirilmiş ve son şekli verilmiştir. Hazırlanan form ile önce pilot
uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamada 5 sınıf öğretmeni ile görüşülmüş,
soruların anlaşılabilirliği ve cevaplanabilirliği incelenmiştir. Yapılan
incelemede değişikliğe gerek duyulmamıştır. Son hali verilen form
kullanılarak öğretmenler ile görüşmeler yapılmıştır. Anket formu iki
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgiler yer alırken, ikinci
bölümde ise öğretmenlerin görüşleri ile ilgili 6 adet açık uçlu soru yer
almaktadır. Formda yer alan sorular şunlardır:
1. EBA kullanımında karşılaştığınız en büyük problem
nedir?
2. EBA’dan yararlanarak öğretim materyali ve ders içeriği
hazırlamada karşılaştığınız güçlükler nelerdir?
3. EBA kullanımındaki sorunlarla ilgili çözüm önerileriniz
nelerdir?
4. EBA’da kendi branşınızda kullanabileceğiniz
materyallerin yeterliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
5. Çalıştığınız kurumdan öğretim materyali ve ders içeriği
hazırlamada EBA’ya ilişkin beklentileriniz nelerdir?
6. EBA ile ilgili olarak KEŞKE ..................olsaydı
dediğiniz şeyler nelerdir?

2.4. Verilerin analizi
Çalışmanın nitel verilerinin analizinde içerik analizi yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin nitel veriler araştırmaya katılan
öğretmenlerin uygun gördüğü zamanda ve uygun bir mekânda bire-bir
gerçekleştirilen görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Öğretmenlerin verdikleri
cevaplar ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, ses kayıt cihazı kullanılması
verilerin eksik veya yanlış olma ihtimalini büyük ölçüde ortadan
kaldırmıştır. Verilerin yorumlanması aşamasında araştırmacıların görüş
birliği içinde olmasına dikkat edilmiş ve öğretmenlerin ifadelerinden elde
edilen ana başlıklar frekanslarla birlikte sunulmuştur. Araştırmanın birinci
ve ikinci yazarları ses kayıtlarını ayrı ayrı dinlemiş ana temalar ve alt
temalar oluşturmuştur. Daha sonra bir araya gelerek oluşturdukları
temaları tartışmışlar ve uzlaştıkları temalar ve fikir ayrılıklarını
tartışmışlardır. Daha sonra güvenirlik analizlerini yapmışlardır. Güvenirlik
için Miles ve Huberman’ın (1994) formülü (Güvenirlik =görüş birliği /
[görüş birliği + görüş ayrılığı] X 100) kullanılarak araştırmanın güvenirliği
hesaplanmıştır. Bu araştırmada uzlaşma yüzdesi 96 bulunmuş ve araştırma
güvenilir kabul edilmiştir. Sorulara birden çok yanıt veren bazı katılımcılar
olduğu için sınıflandırmalar, verilen tüm yanıtlar dikkate alınarak
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yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulguların desteklenmesi amacıyla
doğrudan alıntılarda öğretmenlerin isimlerinin yerine Ö1, Ö2 vb. şeklinde
kodlar verilmiştir.
3. Bulgular
Sınıf öğretmenlerinin etkileşimli tahtayı ve EBA’yı kullanma sıklığına
ilişkin bulgular Tablo 3’te verilmiştir. Tablo incelendiğinde öğretmenlerin
etkileşimli tahtayı genellikle kullandıkları, hiç kullanmıyorum diyenlerin
ise etkileşimli tahtaya sahip olmadıkları için kullanmadıkları
görülmektedir. Büyük bir çoğunluğun EBA’yı her gün kullandığı
görülmektedir.
Tablo 3: Sınıf öğretmenlerinin etkileşimli tahtayı ve EBA’yı kullanma
sıklığı
Etkileşimli tahtayı kullanma sıklığı
N
%
Hiç kullanmıyorum
18
36,0
Ara sıra kullanıyorum
8
16,0
Hemen hemen her ders kullanıyorum
19
38,0
Her ders kullanıyorum
5
10,0
EBA’yı kullanma sıklığı
N
%
Haftada bir kere
18
36,0
Her gün
32
64,0
Sınıf öğretmenlerinin EBA’yı kullanırken karşılaştıkları en önemli
sorunlara ilişkin görüşleri Şekil 1 de verilmiştir. Çalışmada bulgular
aktarılırken yaygın görüşü belirtmek amacıyla, frekansı en yüksek olan
kategorilere ilişkin örneklere yer verilmiştir. Öğretmenlerin görüşleri
incelendiğinde en çok yaşadıkları sorunların başında; alt yapı
yetersizliğinden dolayı internete bağlanmada yaşanan sorunlar ve
öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarların olmaması (F=17) gelmektedir.
Ardından özellikle ilkokul 1,2,3 için kullanılabilecek materyallerin
yetersiz olması (F=13) ile görsel, video, dokümanların ve konu tekrar
testlerinin yetersizliği (F=11), materyallerin nasıl kullanılacağına dair
bilgilerin yetersizliği (F=4) ve içeriğin kalitesiz (F=3) olması gelmektedir.
Genel olarak bakıldığında bağlantı ve materyal eksikliği sorunları göze
çarpmaktadır. Öğretmenlerin görüşlerine ilişkin örnekler şu şekildedir:
“İlkokul 1-2-3. sınıf öğrencilerinin seviyesine çok uygun olmaması”
(Ö27)
“Okuldaki internetin yetersizliği ve sınıfımda etkileşimli tahtanıin
olmayışı” (Ö42)
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“Sayfa icerigi biraz karisik geliyor.ilkokul Ogrencilerin duzeyine
uygun daha cok video paylaşılmalı” (Ö48)
“İçerik yetersizliği ve internet erişim hızının yavaş olması” (Ö22)
“3. Sınıf materyel yok denecek kadar az. Ders videoları 4. sınıf itibari
ile başlıyor.” (Ö4)
“Bazı programların ne işe yaradığını nasıl kullanıldığını bilmiyorum
ayrıntılı bir tanıtım yapılabilir.” (Ö5)
“İnternet erişimindeki sıkıntılardan kaynaklı EBAyı açamıyorum”
(Ö34)

Bağlantı sorunu
ve öğrencilerde
bilgisayar
olmayışı (F=17)

Kalitesiz
içerik (F=3)
EBA
kullanımında
karşılaşılan en
büyük sorun
Materyallerin
nasıl
kullanılacağına
dair bilgi
eksikliği (F=4)

Bir problem
yaşamıyorum
(F=8)

İlkokul 1,2,3
için
materyaller
yetersiz
(F=13)

Görsel, video,
dokümanların
ve konu tekrar
testlerinin
yetersizliği
(F=11)

Şekil 1: Öğretmenlerin EBA’ yı kullanırken karşılaştıkları en önemli
sorunlar
EBA’dan yararlanarak öğretim materyali ve ders içeriği hazırlamada
sınıf öğretmenlerinin karşılaşılaştıkları güçlükler Şekil 2’de verilmiştir.
Buna göre bazı öğretmenlerin en çok altyapı ve internet sorunu (F=6)
yaşadıkları, ayrıca güdülenmekte zorlandıkları ve zaman yetersizliği
sorunu yaşadıkları (F=3), bazıları da nasıl hazırlanabileceğine dair bilgi
eksikliği yaşadıklarını (F=3) belirtmişlerdir. Sadece 4 kişi herhangi bir
sorun yaşamadığını ifade etmiştir. Burada elde edilen bulgularda
frekansların az olması genellikle öğretmenlerin EBA’yı kullanarak
materyal hazırlamadıklarını göstermektedir. Bunun nedeni öğretmenlerin
dijital materyal hazırlama konusunda yeterince bilgi ve tecrübe sahibi
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olmamaları olabilir. Öğretmenlerin görüşlerine ilişkin örnekler şu
şekildedir:
“Süre sıkıntısı var.” (Ö1)
“Ana sayfa düzeni zor.” (Ö22)
“Bu konuda yeterince bilgisayar donanımım yok.” (Ö39)
“Her hangi bir sorunla karşılaşmadım.”(Ö42)
“Motivasyon eksikliği.” (Ö20)
“Eğitimini almadığım için eba ortamında materyal hazırlayamıyorum
varolanları kullanabiliyorum.” (Ö5)

Yükleme ve
dönüştürme
sorunları,
program
yetersizlği
(F=2)

Altyapı ve
internet
sorunu
(F=6)
EBA’dan
yararlanarak
öğretim materyali
ve ders içeriği
hazırlamada
karşılaşılan
güçlükler

Bir güçlük
yaşamadı
m (F=4)

Motivasyon
ve zaman
yetersizliği
(F=3)

Nasıl
hazırlanabilece
ğine dair bilgi
eksikliği (F=3)

Şekil 2: EBA’dan yararlanarak öğretim materyali ve ders içeriği
hazırlamada öğretmenlerin yaşadığı güçlükler
Sınıf öğretmenlerinin EBA kullanırken yaşadıkları sorunlarla ilgili
çözüm önerileri Şekil 3’te verilmiştir. Öğretmenler içeriğin arttırılması ve
geliştirilmesi, erişilen bağlantılarda içeriklerin tamamlanması (F=15)
gerektiğini, internet ve alt yapı sorunlarının giderilmesi (F=9), EBA nın
daha hızlı yüklenmesi ve sistemsel hataların düzeltilmesi (F=8),
öğretmenlere eğitim verilmesi ve kullanım kılavuzlarının sistemde yer
alması (F=7), öğretmenlerin EBA'yı kullanmaya ve içerik üretmeye teşvik
edilmesi (F=3) gerektiğini ifade etmişlerdir. Görüşlere ilişkin örnekler:
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“Bu konuda bilgilendirici bir eğitim şart. Kendimiz kesfederek
anlamayalım.Kullanım kılavuzu genis kapsamlı hazırlanmalı.Takıldığımız
zaman bakabileceğimiz,sistemi tekrar yardım almadan kılavuzla
çalıştırmamız gerek.” (Ö7)
“Giriş uzun suruyor.beklemek yerine okulistik veye morpa kampüse
giriyorum.” (Ö3)
“Hergün bir saat eba hazırlama boşluğumuz olmalı” (Ö36)
“Kullanımla ilgili hizmet içi eğitim.” (Ö19)
“Biz kullanıcılara yönelik uzaktan eğitim tanıtım videoları
hazırlanabilir bu videoları izleyerek daha ayrıntılı bilgi edinebiliriz
eksiklerimizi tamamlayabiliriz” (Ö4)
“Eba üzerinden o an ya internet ya da telefon ile baglanarak bankaların telefonla ulasılarak çözüm üreten birimleri gibi- anında
problemi çözmek.” (Ö39)
“Temennimiz bir an önce tüm bölümlerin faaliyete geçerek erişimin
sağlanabilmesidir.” (Ö45)

İçeriğin arttırılması ve
geliştirilmesi, erişilen
bağlantılarda
içeriklerin
tamamlanması (F=15)
Sistem üzerinden
çevrimiçi yardım
sunulması (F=2)

Öğretmenlerin
EBA'yı kullanmaya
ve içerik
üretmeye teşvik
edilmesi (F=3)

EBA
kullanımındaki
sorunlarla ilgili
çözüm
önerileriniz

Eğitim verilmesi ve
kullanım
kılavuzlarının
sistemde yer alması
(F=7)

internet ve alt
yapı sorunlarının
giderilmesi (F=9)

EBA nın daha hızlı
yüklenmesi ve
sistemsel hataların
düzeltilmesi (F=8)

Şekil 3: Sınıf öğretmenlerinin EBA kullanırken yaşadıkları sorunlarla
ilgili çözüm önerileri
Sınıf öğretmenlerinin branşlarına yönelik kullanabilecekleri
materyallerin yeterliliği hakkındaki görüşleri Şekil 4’te yer almaktadır.
Öğretmenlerin çok büyük bir kısmı EBA’da yer alan içeriklerin sınıflara
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göre yetersiz kaldığını (F=36), bazıları görseller ve videolar yetersiz
olduğunu ve daha ilgi çekici olması gerektiğini (F=9), ayrıca konu sonu
testleri, çözümlü sorular ve tarama testleri olması (F=3) gerektiğini
belirtmişlerdir. Çok az bir kısmı içeriği yeterli bulduğunu (F=5)
belirtmiştir. Buna göre sınıf öğretmenlerinin derslerinde kullanabilecekleri
materyallerin yetersiz olduğu söylenebilir. Aşağıda görüşlere ilişkin
örneklere yer verilmiştir:
“Derslerle ilgili videoların azlığı.” (Ö11)
“Görsel sunular daha ilgi çekici olmalı.” (Ö15)
“İlkokullarla ilgili yeterli materyal yok.” (Ö25)
“Kendi branşım için çok yeterli görmüyorum” (Ö26)
“Sınıf öğretmeni olarak aradığımı fazlasıyla bulabiliyorum.” (Ö42)
“Güzel fakat daha da içeriğin arttırılabilceği kanaatindeyim.” (Ö45)

Sınıflara
göre içerik
yetersiz
(F=36)
Konular
müfredat
sırasına göre
sunulmalı (F=2)

Branşınıza
göre
materyallerin
yeterliğili

Konu sonu
testleri, çözümlü
sorular ve tarama
testleri olmalı
(F=3)

Görseller ve
videolar yetersiz,
daha ilgi çekici
olmalı (F=9)

Yeterli
buluyoru
m (F=5)

Şekil 4:Sınıf öğretmenlerinin branşlarına yönelik kullanabilecekleri
materyallerin yeterliliği hakkında görüşleri
Sınıf öğretmenlerinin öğretim materyali ve ders içeriği hazırlamada
EBA’ya ilişkin görev yaptıkları kurumdan beklentileri Şekil 5’te
verilmiştir. Öğretmenler kendi kurumlarından öncelikle okuldaki altyapı
ve donanım eksikliğinin (F=10) giderilmesini sonrasında da bu
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materyalleri hazırlayabilmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesi (F=6)
beklentisi içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Bazı öğretmeler ise
kurumlarından herhangi bir beklentisi olmadığını (F=9) ifade ederken
bazıları da yeterli miktarda yardım aldıklarını (F=8) belirtmişlerdir. Eğitim
yöneticilerinin okullarda teknolojik liderlik yapması (F=2) gerektiğini
ifade eden öğretmenlerde vardır. Öğretmenlerin bu konu ile ilgili bazı
ifadeleri bu şekildedir:
“Kurumumdan bir beklentim yok.” (Ö7)
“Kurumum her tür hazırlığı yapmıştır.” (Ö19)
“Zorlandığımız alanlarla ilgili eğitim verilmesi.” (Ö11)
“İdarecilerinde iyi bir kullanıcı olup danışman olmaları gerekir.”
(Ö39)
“Bir an önce tahtaların kurulması.” (Ö40)
“Kurumum yardımcı oluyor.” (Ö1)

Altyapı
(F=10)
Eğitim
yöneticilerinin
okullarda
teknolojik
liderlik
yapması (F=2)

Beklentim
yok (F=9)

Çalıştığınız
kurumdan
beklentiler

Eğitim
verilmesi
(F=6)

Yardım
yeterli
(F=8)

Şekil 5: Sınıf öğretmenlerinin öğretim materyali ve ders içeriği
hazırlarmada EBA’ya ilişkin görev yaptıkları kurumdan beklentileri
Sınıf öğretmenlerinin “EBA ile ilgili KEŞKE …. olsaydı” ile ilgili
görüşleri Şekil 6’da verilmiştir. Öğretmenler öncelikle öğretmene ve
öğrenciye EBA’yı kullanma eğitimi verilmesi (F=7) gerektiğini, EBA da
daha fazla doküman (F=7) ile görsel materyal ve sesli anlatım (F=6),
videolar (F=6) olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca ilkokul
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içeriklerine daha fazla yer verilmesi, öğretmenlere ortak üretim ve
paylaşım imkânı sunulması, konu tekrar testleri, deneyler, müzik ve görsel
sanatlara ait içerik bulunması ve başlıklarda yer alan içeriklerin
tamamlanması gerektiğini, öğrencilerin bilgisayara ve internet bağlantısına
sahip olması gerektiği şeklinde görüşlerde belirtmişlerdir. Öğretmenlerin
görüşlerine ilişkin örnekler:
“Daha fazla dokümanın olması” (Ö8)
“Öğrencilere ödev hazırlama ve yollanmasıyla ilgili öğretici videoların
içinde yer alması.” (Ö10)
“Yıllık planlara uygun video ve tekrar testleri.” (Ö28)
“Daha fazla deney ve uygulama olmalı.” (Ö31)
“EBA da ilkokul içeriklerine daha fazla yer verilebilir.” (Ö14)
“Daha önceden eğitimin verilmesi
sağlanması.” (Ö29)

Birleştirilmiş
sınıflara yönelik
içerik (F=1)

Daha
fazla
döküman
(F=7)

Müzik ve
görsel sanatlar
(F=2)
Konu tekrar
testleri (F=2)

sistemin kullanımının

Öğretmene ve öğrenciye
EBA yı kullanma eğitimi
verilmesi (F=7)
Görsel materyal ve
sesli anlatım (F=6)

EBA ile
ilgili
KEŞKE
olsaydı

Başlıklarda yer alan
içeriklerin
tamamlanması (F=2)
Öğrencilerin
bilgisayara ve
internet
bağlantısına sahip
olması (F=3)

ve

Videolar
(F=6)

Yok
(F=5)
Ortak
materyal
üretim imkanı
sunulması
(F=3)

Deneyler
(F=3)

İlkokul
içeriklerine
daha fazla yer
verilmesi
(F=3)

Şekil 6: Sınıf öğretmenlerinin “EBA ile ilgili KEŞKE …. olsaydı"
ile ilgili görüşleri
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4. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada MEB tarafından güncellenen, istenilen yer ve zamanda
bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarını kullanarak etkili ve verimli
materyal kullanımını desteklemeye çalışan Eğitim Bilişim Ağı’nın sınıf
öğretmenlerinin beklentilerini karşılama düzeyleri hakkındaki görüşleri
araştırılmıştır. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun EBA’yı her gün
kullandığı, genellikle etkileşimli tahta kullandıkları ve hiç kullanmıyorum
diyenlerin ise etkileşimli tahtaya sahip olmadıkları için kullanmadıkları
görülmektedir.
Öğretmenler EBA’yı kullanırken en çok okullarındaki alt yapı
yetersizliğinden dolayı internete bağlanmada sorunlar yaşadıklarını ve
öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarların olmadığını, özellikle ilkokul 1,
2 ve 3. sınıf düzeyinde yeterli miktarda materyal desteği bulamadıklarını,
görsel, video, dokümanların ve konu tekrar testlerinin yetersiz olduğunu
belirtmişlerdir. Ocak 2020 itibariyle EBA’nın ilkokul konuları
incelendiğinde öğretmenlerin bu konudaki görüşlerinin gerçeği yansıttığı
görülmektedir.
EBA’dan yararlanarak öğretim materyali ve ders içeriği hazırlamada
öğretmenler yine en çok internet ve alt yapı sorunu yaşadıkları, materyal
hazırlamak için yeterince güdülenemedikleri, zaman sorunu yaşadıkları ve
hazırlayabilmeleri için yeterince bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin çok az bir kısmının EBA’da materyal hazırladığı dikkati
çekmektedir. Bunun nedeni öğretmelerin bu konuda yeterince eğitim
almaması olabilir. Alabay (2015) öğretmenlerin EBA için nadiren içerik
geliştirdiklerini tespit etmiştir. Fidan, Erbasan ve Kolsuz (2016)’da
yaptıkları bir çalışmada benzer bulgulara ulaşmışlardır. Aradan geçen 4
yılda hala benzer bulgularla karşılaşmak EBA’nın geliştirilmesi için yeterli
çalışma yapılmadığı şeklinde yorumlanabilir.
Sınıf öğretmenleri EBA kullanırken yaşadıkları sorunlarla ilgili,
içeriğin arttırılması ve geliştirilmesi, erişilen bağlantılarda içeriklerin
tamamlanması, internet ve alt yapı sorunlarının giderilmesi, EBA nın daha
hızlı yüklenmesi ve sistemsel hataların düzeltilmesi gerektiğini ifade
etmişlerdir. Ayrıca öğretmenlere eğitim verilmesi ve kullanım
kılavuzlarının sistemde yer alması, öğretmenlerin EBA'yı kullanmaya ve
içerik üretmeye teşvik edilmesi gerektiği şeklinde çözüm önerilerinde
bulunmuşlardır.
Öğretmenlerin çok büyük bir kısmı EBA’da yer alan içeriklerin
sınıflara göre yetersiz kaldığını, bazıları da görseller ve videoların yetersiz
olduğunu ve bunların daha ilgi çekici olması gerektiğini, ayrıca konu sonu
testleri, çözümlü sorular ve tarama testleri olması gerektiğini
belirtmişlerdir. Çok az bir kısmı içeriği yeterli bulduğunu belirtmiştir.
Buna göre sınıf öğretmenlerinin derslerinde kullanabilecekleri
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materyallerin yetersiz olduğu söylenebilir. Yuan (2017) bu tür web
ortamlarında statik görüntü materyali, dinamik görüntü materyali, metinsel
materyal, ses malzemesi, fragman tipi video malzemesi, grafik verileri ve
çeşitli animasyonlar yer alması gerektiğini ifade etmiştir.
Öğretmenler kendi kurumlarından öncelikle okuldaki altyapı ve
donanım eksikliğinin giderilmesini sonrasında da bu materyalleri
hazırlayabilmeleri için gerekli eğitimlerin verilmesi ve eğitim
yöneticilerinin okullarda teknolojik liderlik yapması beklentisi içinde
olduklarını ifade etmişlerdir. Bazı öğretmenler ise kurumlarından herhangi
bir beklentisi olmadığını ifade ederken bazıları da yeterli miktarda yardım
aldıklarını belirtmişlerdir.
Alan yazın incelendiğinde EBA’da kaliteli ve güncel materyal
konusundaki eksiklerden ve sistemsel hatalardan dolayı birçok öğretmenin
şikayetçi olduğu, içeriklerin geliştirilmesi, çoğaltılması ve yenilenmesi
gerektiği gibi tespitler yer almaktadır (Bozkuş & Karacabey, 2019;
Çakmak & Taşkıran, 2017; Dursun, Kırbaş & Yüksel, 2015; Pala, Arslan
& Özdinç, 2017). Deveci Topal (2016) yaptığı bir çalışmada eğitim
ortamlarında yer alan materyal çeşitliliği arttıkça öğrenenlerin e-öğrenme
ortamlarından daha çok memnun kaldığını belirtmiştir.
Öğretmenler EBA’da ilkokul içeriklerine daha fazla yer verilmesi,
farklı türlerde doküman, etkinlik, deney, konu tekrar testleri sunulması,
eksik olan içeriklerin tamamlanması, öğretmenlere ortak üretim ve
paylaşım imkânı sunulması beklentisi içinde olduklarını ifade etmişlerdir.
2012 yılında faaliyete geçen EBA, aradan geçen 8 yılda hala birçok sınıf
düzeyinde yetersiz materyal ile yola devam etmektedir. Etkili ve verimli
materyal kullanımını yaygınlaştırmak ve herkese sunmak amacıyla yola
çıkan EBA’nın çeşitli branşlarda tüm sınıf düzeylerine hitap edecek şekilde
zengin, güncel, kaliteli ve farklı türlerde içeriklerle donatılması, EBA’da
içerik arama motoru eklenmesi öğrencilerin daha verimli ve kalıcı
öğrenmesine olumlu katkı sağlayacaktır.
Özellikle öğretmenlere materyal hazırlama, hazırladığı materyali
EBA’ya yükleyebilme eğitimi verilmeli, başka öğretmen ve paydaşlarla
ortak materyal üretme olanağı sağlayacak bir sistem kurulmalıdır.
Okullarda donanımsal ve yazılımsal altyapı eksiklerinin tamamlanması,
öğretmenlerin materyal hazırlarken danışmanlık hizmeti alabilecekleri
birimlerin oluşturulması kaliteli materyal üretimini hızlandıracaktır.
EBA’nın geliştirilmesi, içeriklerin tamamlanması, güncellenmesi ve daha
verimli hale gelmesi için MEB bu işi sistemli bir şekilde yürütmeli ve
öğretmenleri de katkı sağlaması için teşvik etmeli ve onlara zaman
yaratmalıdır. Öğretmenleri materyal üretmeye teşvik etmek için ödüllü
içerik geliştirme yarışmaları düzenlenebilir. E-içerik geliştirme ve
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öğretmenlerin geliştirdikleri e-içerikleri incelemek için il bazında
uzmanlar görevlendirilmelidir.
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MÜZİK EĞİTİMİNDE GRUP PİYANO LABORATUVARLARI
Group Piano Laboratories in Music Education
Demet AYDINLI GÜRLER
1.

Giriş

Müzik eğitimi programında müzik alan bilgisi dersleri arasında yer alan
piyano dersi, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) hazırladığı ders
tanımında; piyano eğitiminin ve öğretiminin müzik öğretmenliği
programının temelini oluşturduğu, aşamalı olarak, teknik alıştırma ve
etütleri, Türk ve dünya bestecilerinin eserlerinden örnekleri, eğitim müziği
örneklerini, piyano literatürü ile okul müzik eğitiminde öğrenme-öğretme
tekniklerini kapsamaktadır (YÖK, 2012). Müzik eğitimi programı ders
tanımında yer alan “piyano eğitimi ve öğretimi, müzik öğretmenliği
programının temelini oluşturur” ifadesi, piyanonun müzik eğitiminin
amaçlarını yerine getirmede etkin bir çalgı olduğunu göstermektedir.
Piyano, müzik eğitiminde müzik öğretmenlerinin yetkinliğini arttıran
elverişli, temel bir çalgıdır. Piyanonun başka bir özelliği de temel müzik
bilgisi ve becerilerini kazandırmanın yanı sıra işlevsel becerileri de
uygulamaya ve geliştirmeye olanak sağlamasıdır.
İşlevsel piyano becerileri; müzik öğretmenlerinin piyanoyu kendi
müzik sınıflarında daha etkin bir eğitim aracı olarak kullanabilmelerini
sağlayan pratik piyano çalma becerileridir. Bu beceriler, verilen bir ezgiye
eşlik yapabilme, deşifre çalabilme, transpoze edebilme, çok seslendirme
yapabilme, kadans çalabilme, analiz edebilme, doğaçlama yapabilme,
birlikte çalma ve koro ve orkestra eserlerinin partilerini piyanoda çalabilme
vb. becerilerdir. (Kasap, 2005).
Müzik öğretmenin bilgi, birikim ve becerilerinin bir bütünü olan
donanımı ile bu donanımı öğrencilere aktarımı sırasında, birey/bireyler
üzerindeki olumlu etkileri ve dönütleri, eğitimin içinde önemli bir
basamağı oluşturur. Bu nedenle müzik öğretmenlerinin ilköğretim
programlarındaki müzik derslerinde işlevsel piyano becerilerini
kullanması; hem derslerin amaç ve hedeflerine yönelik işlenmesinde, hem
de bu amaçlar doğrultusunda konuyu ve içeriği bu becerilerle örnekleyerek
pekiştirmesinde yardımcı olur.
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Johnson’a göre (1987) grup dersleri, işlevsel becerilerin geliştirilmesi
açısından, öncelikli olarak yorumsal becerilere ve çeşitli performanslara
odaklı olan bireysel derslerin amacıyla zıtlık göstermektedir. Görerek ve
duyarak çalabilmenin, müziksel teori konularının vb. becerilerin haftada
bir yapılan piyano edebiyatının teknik zorluklarıyla ilişkilendirilen
bireysel derslerde kazanmak oldukça güçtür. Öğrenciler grup derslerinde,
bireysel derslerdeki öğrencilere göre çok daha fazla kıyaslanabilir bir
zaman dilimi içerisinde, geliştirmeleri gereken işlevsel becerileri
kazanabilir (Carney, 1983).
Temel müzik bilgilerinin ve işlevsel piyano becerilerinin öğrenilmesine
olanak sağlayan, öğrencilerin sosyal yönden gelişmesine ve özgüven
içinde öğrenmelerine imkân veren grup dersleri, grup piyano dersleri
olarak da işlenmektedir. Grup piyano eğitimi, grup içinde en az iki piyano
ve iki öğrenci ile farklı amaçlardaki yaş gruplarına uygulanabilinen,
programında piyanoda işlevsel becerilerin geliştirilmesini konu alan bir
öğretim yaklaşımıdır.
2. Grup Piyano Eğitiminin Avantajları
Grup piyano sınıfı programları, öğrencilere düzenli olarak birlikte
piyano çalışma imkânı sunar. Öğrenciler, birlikte müzik yapmanın ve
paylaşımının keyfini yaşamakta, birbirlerine ilham vererek bireysel
derslerdeki yalnızlık duygularını azaltmaktadır (Hooper, 1977). Burkett
(1982) öğrencilerin aynı amaç ve problemleri paylaşan insanlarla grup
etkileşimi içinde olduklarında, müziği paylaşma konusunda daha istekli
görüldüklerini ifade etmiştir. Bu nedenle grup piyano eğitimi her
seviyedeki öğrencinin yaratıcılığını ve girişkenliğini ortaya çıkarmaktadır.
McClung’a göre (2000) grup piyano dersleri, öğrencinin sosyal
becerisinin ve duygusal zekasının gelişiminde istenilen davranışları
görmek için ideal bir ortam yaratmaktadır. Müzik yapma deneyimi ve
disiplini öğrencilerin duygusal zekasını arttırmak ve geliştirmek için
tasarlanabilir. Duygusal zeka; kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesi,
olumlu, güçlü yönlerini tanıması ve kişisel zayıflıklarını fark etmesidir.
Grup piyano eğitimi bu becerilerin ve müzikal başarı için çok önemli olan
diğer duygusal becerilerin kontrolünü sağlamaktadır. Öğrenciler derslerde
bireysel öğrenmenin yanı sıra, endişe, korku, hüzün gibi duyguları
yönetmeyi, stresin üstesinden gelmeyi, öncülük edeceği ya da takip
edeceği zamanı öğrenerek gruplar içinde etkileşim kurmayı, çatışmaları
önlemeyi ve diğer öğrencilere karşı sorumluluk duyma becerilerini
geliştirmeyi öğrenmektedir.
Grup çalışmaları öğrencilerin bağımsız, öğretme ve öğrenmeye istekli,
yeni fikirlere ve diğer grup üyelerine karşı daha açık ve duyarlı olmanın
yanı sıra müziksel açıdan gelişimlerini de sağlar. Shockley’e göre (1982)
müzisyenlik bir grup ortamında doğal olarak kendiliğinden gelişmektedir.
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Öğrencilerin birlikte çalması, birbirlerini dinlemesi ve gerektiğinde
karşılık vermesi, onlara çalma deneyimi ve eleştirel dinleme becerisi
kazandırır. Topluca çalma ve diğer grup aktiviteleri sayesinde öğrenciler;
ritmik duyarlılık, cümleleme ve dengeli çalma becerilerini
geliştirmektedir. Öğrenciler bir piyano parçasını çalmanın farklı yollarını
ve estetik duyumlarını tecrübe eder. Diğer öğrencilerin ilk evreden, son
evreye kadar çalma becerilerindeki gelişimi görür. Öğrenciler grup içinde
diğer öğrencilerin çaldıkları parçalarda görülen çalma sorunlarına
bilgilerini kullanarak çözümler bulmaya çalışır ve kendileri için deneyim
kazanır. Bu çalma deneyimleri sayesinde de öğrenciler geniş bir
repertuvara sahip olur.
Alfred’s Basic Piano Library Group Piano Course (Alfred’in Grup
Piyano Eğitimi) adlı kitapta bulunan, kendi yöntemlerine giriş kısmında,
G. Kowalchyk ve E. L. Lancaster grup piyano öğretiminin faydalarını
aşağıda verildiği gibi sıralamıştır. Grup piyano dersleri; diğer öğrencilerin
karşısında piyano çalan öğrencilerin güven duygusunu geliştirir,
öğrencilerin belli bir ritim içinde çalma ve çaldıkları tempoyu koruma
becerisini geliştirir,
1. öğrencilere öğretmen eşliğinde/gözetiminde çalışma imkânı sağlar,
2. öğrencilerin, diğer öğrencilerin performanslarını dinlerken ve bu
performanslara yorum yaparken eleştirel dinleme becerilerini harekete
geçirir,
3. öğrencilerin müzikal deneyimlerini geliştirme imkânı sağlar,
4. öğrencileri çeşitli araç-gereçlerle tanıştırır,
5. pozitif bir rekabet ortamı sağlar,
6. öğretmene, bireysel öğrencilere yapacağı sunumdan daha kısa bir
süre içinde müziğin temel ilkelerini öğretmeye imkân sağlar,
7. görerek okuma, transpoze etme, eşlikleme yapma, doğaçlama ve
besteleme gibi işlevsel becerilerin etkili öğretimine olanak sağlayan
ortama teşvik eder,
8. düetler, triolar, kuartet ve duo piyanolar içeren toplu performanslara
olanak sağlar,
9. öğrencilere kendi
geliştirmelerine teşvik eder,

sorunlarını

çözmeleri

için

kendilerini

10. takım ruhu anlayışını ve motivasyonu artıran grup dinamiklerini
oluşturur,
11. iletişim becerilerinin gelişimini destekler,
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12. öğretmenin yanı sıra öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesini
sağlar,
13. ilgi çekici, motive edici çalışmalar ve alıştırmaların yapıldığı bir
ortam sağlar,
14. bireysel derslerden daha uzun ders süresi imkânı sağlar ve derse
olan dikkat süresini arttırır (Lancester, Kowalchyk, Lethco, Manus,
Willard, 1997).
Bunlara ek olarak, Lancaster da (1978) grup piyano eğitiminin
yararlarını aşağıda belirtildiği gibi sıralamıştır;
1. Grup piyano derslerinde kişisel sorunların önemi azalır çünkü
sorunlar artık grup sorunları haline gelmiştir.
2. Grup piyano dersleri bireysel derslere göre dinlemeyi öğretmek ve
değerlendirme yapmak için daha çok imkân sağlar.
3. Grup piyano derslerinde öğrenciler grup arkadaşlarını hayal
kırıklığına uğratmamak ve onların karşısında mahcup olmamak için ders
öncesi hazırlıklarını istek ve teşvikle yapar.
4. Grup piyano derslerinde öğrenciler nota okuma ve piyano çalarken
parmaklarını kullanma becerisinde daha bağımsızdır.
5. Grup piyano derslerindeki sosyal ortamla birlikte dersten sıkılma gibi
olumsuz etkenler ortadan kalkar.
Grup piyano eğitimi öğrencilere sağladığı faydaların yanında,
öğretmenlere de kolaylıklar getirmektedir. Grup içinde piyano eğitimi,
öğretmenin zamanını daha etkili kullanmasını sağlamaktadır. (Collins,
1980). Kasap’a göre (2005) öğretmen bir ders saatinde birden çok
öğrenciye ders vererek zamandan tasarruf edebilmektedir. Grup piyano
öğretmeni temel müzik bilgilerini her öğrenciye ayrı ayrı anlatmak yerine
bir öğrenci topluluğuna anlatarak, hem öğrencilere daha etkili bir eğitim
sunmakta, hem de bir öğretmen olarak daha çok motive olmaktadır.
Farklı öğrenci gruplarına, çeşitli becerilerin gelişimine etki eden grup
piyano eğitimine dair, literatürde araştırmalar bulunmaktadır. Kou (1985),
Locke (1986), Yang (1994), Yim (2001) yaptığı çalışmalarda grup piyano
eğitiminin yararlarını belirtmiştir. Bu araştırmalar aşağıda sırasıyla
verilmiştir.
Grup piyano eğitiminin yararına değinen Kou (1985) doktora
çalışmasında Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan yüksekokullardaki ve
üniversitelerdeki yan dal piyano programlarının durumunu saptamıştır. Çin
Halk Cumhuriyeti’nde bulunan yüksekokullardaki yan dal piyano
programları ile ilgili mevcut eğitim programları, kişisel görüşmeler ve
anket dağıtımı ile belirlenmiştir. Anket, katılımcı olan yüksekokullar ve
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üniversitelerden, öğrenciler ve piyano öğretim yöntemleri için piyano
gereklilikleri hakkında bilgi toplamak üzere yapılmıştır. Kou araştırmanın
sonucunda; Tayvan’daki piyano öğrencileri için grup piyano
programlarının bireysel eğitimlerden daha yararlı olduğunu belirtmiştir.
Araştırmacı, grup piyano derslerinin genel müzisyenliği öğretmek için
etkili bir yöntem olduğunu, performans becerilerinin yanı sıra piyanodaki
işlevsel becerilerin gelişmesine de imkan sağladığını ifade etmektedir.
Yapılmış başka bir araştırma da Locke’a (1986) aittir. Araştırmacı,
Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma ve Tennessee’deki seçilmiş
üniversitelerin çalgısı piyano olan ve olmayan müzik öğrencilerinin,
(müzik eğitimi alan ve almayan öğrencilerin) müfredatındaki piyano
derslerinin güncel durumunu belirlemiştir. Araştırmaya göre, çoğunlukla
öğrencilerin grup eğitimi alma nedenleri; grup piyano eğitiminin etkili,
pratik bir yöntem olması ve zamanın tasarruflu kullanımını sağlamasıdır.
Araştırmada, ileriki araştırmalar için farklı üniversitelerdeki grup piyano
eğitimi uygulamaları ve durumları ile ilgili araştırmalar yapılması
önerilmiştir.
Yang’ın (1994) doktora tezinin amacı; sistematik solfej ve ritmik
hareket aktivitelerini içeren piyano öğretiminin, başlangıç grup piyano
seviyesindeki öğrenci başarısına etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada,
1992 yılı, Eylül ayı Weber State Universitesi piyano hazırlık programına
kaydolmuş altı-dokuz yaş arası 48 birinci sınıf piyano öğrencisi yer
almıştır. Solfej ve ritmik aktivitelerin düzeyi nasıl olursa olsun başlangıç
seviyesi grup piyano öğrencilerinin; müzikal yetenek, doğru ses verme,
müzikte devinişsel yeterlik becerileri grup piyano eğitiminde önemli
ölçüde artmıştır. Araştırma sonucunda, analizler yaş seviyelerine göre
yapıldığında, grup piyano eğitiminde özellikle müzikalite becerisinin
geliştiği görülmüştür.
Yim (2001) doktora çalışmasında yer verdiği Pace’in yöntemine göre
ikili ve grup piyano eğitiminin güçlü ve zayıf yanlarını belirlemiştir. Bu
çalışmada, ileri düzey eğitimin ikili gruplarla sağlanabileceği gibi,
kapsamlı müzisyenliğin gerekliliklerinin de karşılandığı sonucuna
varılmıştır. Ayrıca, ikili ve grup eğitimi orta ve ileri düzey seviyelerde
olumlu sonuçlar vermektedir.
3. Elektronik Piyanonun Yararları
Bir öğretim aracı olarak tasarlanan, amacı temel piyano becerilerinin
elde edildiği ve geliştirildiği etkili öğretme/öğrenme ortamını sağlamak
olan akustik piyanolar, grup piyano eğitiminde zaman içindeki yerini
elektronik piyanolara bırakmıştır. Çünkü grup piyano laboratuvarlarında
bulunan elektronik piyanoların öğrenci ve öğretmenlere sağladığı yararlar
ve kolaylıklar, akustik piyanolara göre daha fazladır.
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Akustik piyanoların büyüklüğünden dolayı rahat taşınamaması ve her
sınıfta sınırlı sayıda öğrenciyle ders yapılması, piyano eğitiminin
gelişimini engelleyen sebeplerden bazılarıdır (Young, 2010). Akustik
piyanoların aksine, elektronik piyanolar daha ucuz ve hafiftir. Böylece
yerlerinin değiştirilmesi de kolaydır (Tsai, 2007). Bu nedenlerden dolayı
laboratuvarlardaki performans amaçlı akustik piyanoların kullanımı git
gide azalmıştır. 1960-1980 yılları arası gelişen ve büyüyen üniversite grup
piyano programları sayesinde elektronik piyano laboratuvarları sayısında
artış görülmüştür (Lyke ve ark., 1996).
Elektronik piyanoların en belirgin özellikleri dokunmaya duyarlı tuşlar,
pedallar, hoparlörler, kaydedilmiş ritimlerin yanı sıra farklı çalgı sesleri ve
gerçek akustik piyano sesidir (Tsai, 2007). Elektronik piyanoların kayıt
özelliğine sahip olması; öğrencinin çaldığını kaydetmesine ve kendini
dinleyip eleştirmesine olanak sağlamaktadır. Tsai’ye göre (2007) modern
elektronik piyanolar öğrencilerin kulak eğitimi çalışmalarını daha çok
yapabilmesini sağlamakta, başlangıç piyano öğrencilerinin basit kulak
eğitimi alıştırmalarını uygulamaları için verimli bir ortam yaratmaktadır.
Bu sayede dinleme becerilerini geliştiren öğrencilerin müzisyenlik
konusunda kendilerini geliştirdikleri görülmektedir.
Elektronik piyano, kulaklıklar sayesinde sınıf içerisindeki gereksiz
gürültüleri ve benzeri problemleri çözebilmektedir. Elektronik piyanolarda
bulunan kulaklıklar; her bir öğrencinin sessizce çalışmasına, sadece
kendisini duymasına olanak tanımaktadır. Kulaklık ağ bağlantı sisteminin,
laboratuvar denetimine bağlantısı sayesinde, öğretmene laboratuvar
içerisinde kendi kulaklıklarını kullanarak bireysel ve/veya grup içindeki
öğrencileri dijital olarak denetleme ve kontrol etme imkanı verir. Örneğin,
öğretmen sınıf içinde bir piyanonun veya bütün piyanoların sesini tek bir
tuş dokunuşu ile çalışmayı bireysel çalışmadan, grup çalışmasına
çevirebilir ve bütün öğrencilerin piyanolarındaki ses bağlantısını kapatarak
sınıfın dikkatini kendi üstünde toplayabilir (Ajero, 2009). Kaydediciler ve
ritim ünitesi gibi ses yardımcıları, kulaklıklar yardımıyla ve kontrol
merkezi aracılığıyla öğrenciye, küçük bir öğrenci grubuna ya da bütün
sınıfa gönderilebilmektedir. Kulaklıklar yardımıyla dersler ve kayıtlar net
bir şekilde anlaşılmakta, grup içindeki öğrencilere bireysel öğrenme
deneyimi de sağlayabilmektedir (Lyke ve ark., 1996).
Elektronik piyano aynı zamanda otomatik eşlikleme özelliğine de
sahiptir. Öğretmen, öğrencilerin birlikte çaldığı parçalarda öğrencilerin
olası eşzamanlı (senkron) çalma sorununu önlemek ve ritimsel bütünlüğü
oluşturmak için piyano eşliği yaparak metronom vazifesi görür. Öğretmen
elektronik piyano üzerinden bir tempo ve eşlik modeli seçebilmektedir.
Parçayı çalma sırasında öğretmenin seçtiği tempo ve eşlik modeli akor
değişimleri ile yönlendirilebilir. Öğretmen çoğu zaman eşlik çalmayı tercih
etse de, zaman zaman öğretmenin elektronik piyanosuna eklenmiş ön
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kayıt, MIDI ile tüm orkestra eşliklerini çalma vb. teknolojik avantajlarını
da kullanabilir. Bu durum öğretmene, laboratuvar içerisinde rahatça
dolaşmasına, öğrencilerin ellerini gözlemlemesine olanak sağlamaktadır.
Elektronik piyano, çalınan akor işleyişine göre eşlik modelini kendisi
devam ettirebilir. Bu özellik; önceden hazırlanmış MIDI dosyaları
olmadığında, kendi başına parçaya uygun müzikal eşlik figürleri
üretebilmektedir (Ajero, 2009). MIDI ve elektronik piyanolar geleneksel
müzik müfredatının olağan görevlerinin üstesinden kolayca
gelebilmektedir (Shender, 1998).
4. Grup Piyano Laboratuvarları
Grup piyano eğitiminin uygulanacağı sınıfların doğru bir şekilde
düzenlenmesi öğretmen ve öğrencilerin ders içindeki verimi açısından
önemlidir. Grup piyano sınıfları düzenlenirken öncelikle sınıfta bulunan
öğrenci sayısına ve öğrencilerin bağdaşık bir şekilde gruplandırılmasına
dikkat edilmelidir.
ABD’deki üniversitelerin grup piyano sınıflarını incelediğimizde
genellikle her bir öğrencinin ayrı ayrı piyanolarda çalıştığı görülmektedir.
Fiziksel şartların yeterli olmadığı durumlarda ise gerektiğinde iki öğrenci
bir piyanoyu paylaşabilir. Grup piyano eğitimi en az iki piyano ile yani en
az 4 öğrenci ile yapılabilir. Skroch da (1991) bu fikri destekleyerek, grup
eğitiminde zamanı verimli kullanmak için sınıf içinde en az iki tane piyano
tavsiye etmektedir. İki öğrencinin bir piyanoyu paylaşması öğretmenin her
bir öğrenciyi görsel ve işitsel olarak izlemesini kolaylaştırmaktadır. Fakat
bir piyanoya iki öğrenci oturabilse de; öğrencinin derse olan ilgisini
tamamen sağlamak için, her öğrenciye bir piyano düşecek şekilde sınıfın
düzenlenmesi daha uygun görülmektedir
Deneyimli bir piyano öğretmeni farklı seviyelerdeki bütün
öğrencilerine kapsamlı bir test uygulayarak onların beceri seviyesini
belirlemelidir. Çünkü öğretmen, öğrencilerin öncelikli olan eğitim
parçalarını çalabildiklerine tanık olsa da müzisyenlik, deşifre etme ve
eşlikleme gibi işlevsel becerileri yeterli olmayan öğrencilerle de
karşılaşabilir. Bu öğrenciler performans açısından yeteri kadar zor olan
parçaları uygun seviye içinde çalmanın yanı sıra işlevsel becerileri de aynı
düzeyde gerçekleştirmelidir (Lyke ve ark., 1996).
Seviye testi uygulayan öğretmen ayrıca her öğrencinin müzikal
altyapısı hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Bunun için öğrencilerin kas
kontrolüne, doğru ses vermesine, ritm ve müziksel hafızasının kesinliğine
dikkat etmelidir (Robinson ve Jarvis, 1967).
Piyano sınıfları düzenlenirken öncelikle öğrenciler gruplandırılmalıdır.
Eşit beceriye ve deneyime sahip, benzer oranda gelişebilen grup üyelerinin
birlikte olması, onların en iyi şekilde çalışabilmelerine olanak
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sağlamaktadır (Robinson ve Jarvis, 1967). Bazı öğrenciler, bir öğrencinin
uzun sürede kazanabileceği becerileri daha kısa bir zamanda edinebilir. Bu
nedenle Kou (1985) öğrencilerin sınavla seçilerek, dikkatli bir
gruplamanın yapılmasını tavsiye etmektedir.
Öğrencileri becerilerine göre gruplamanın önemini vurgulayan Lyke ve
ark. (1996) aşağıda belirtilen seviyelere göre gruplama yapılmasını tavsiye
etmektedir:
1. Başlangıç seviyesi (Piyano çalmada çok az ya da hiç geçmişi
olmayan öğrenciler),
2. Temel seviye (Bir ya da iki sene piyano çalışan öğrenciler),
3. Orta seviye (Üç ya da dört sene piyano çalışan öğrenciler),
4. İleri seviye (Beş ya da daha çok sene piyano çalışan öğrenciler).
Hooper’a göre (1977) öğrenciler okuldaki seviyelerinin yanı sıra
öğrenme düzeylerine göre de düzenlenebilir. Örneğin; yavaş öğrenen bir
öğrenciyle çabuk öğrenen bir öğrenci, aynı grupta olmamalıdır. Grup
derslerinde yavaş öğrenen öğrencilerin, hızlı öğrenen diğer öğrencilerin
öğrenimini yavaşlattığından, grubun da yavaşladığı düşünülmektedir. Bu
nedenle öğretmen, koordinasyon problemleri olan öğrencileri saptamalı ve
gerektiğinde öğrenciyi seviyesine uygun bir başka gruba yerleştirmelidir.
Öğrencilerin yerleştirilmesi kadar sınıf içindeki sayıları da önemlidir.
Çünkü sınıftaki öğrenci sayısı grup eğitiminin verimliliğini önemli ölçüde
etkilemektedir. Öğrencilerin sayısı genellikle dersin amaçlarına,
seviyesine, sınıfın fiziksel boyutuna, kullanılan piyano türüne ve
öğretmenin tercihine göre değişkenlik (artmakta ya da azalmakta)
göstermektedir (Kou, 1985).
Lancaster’ın Amerikan üniversite piyano sınıflarındaki ideal öğrenci
sayısına yönelik yaptığı araştırmaya göre; üniversitelerde her sınıfta en
fazla 24 öğrenciye eğitim verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. İstatistiksel
olarak sınıflara kayıt olan öğrencilerin sayısı; birinci yıl ortalama 10
öğrenci, ikinci yıl 9 öğrencidir. Lancaster, grup piyano öğretmenlerine
birinci sınıf öğrencileri için ideal sınıf ortalamasının 8 ve ikinci sınıf
öğrencileri için ideal sınıf ortalamasının ise 8 öğrenci olmasını tavsiye
etmektedir (Lyke ve ark., 1996).
Lyke ise üniversitelerin birinci sınıflarında en fazla 10, ikinci sınıfların
da ortalama 6-8 öğrenci olmasını önermektedir. 3. ve 4. sınıflarda derslerin
ortalama 4-6 öğrenci ile yapılması gerektiğini, böylece öğrencilerin
derslerde çalgılarını daha uzun süre çalabileceklerini ifade etmektedir
(Lyke ve ark., 1996).
Grup piyano eğitimini uygulamak için fiziksel imkanları sağlayan
sınıfların boyutu, niteliği, ders saatinin süresi ve dersin müfredatı da
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derslerin verimliliğini etkilemektedir. Robinson ve Jarvis’e göre (1967)
başlangıç sınıfları, ileri düzeydeki sınıflardan daha büyük olabilse de,
küçük sınıflardaki grup piyano eğitimi, genellikle büyük sınıflardan daha
başarılı sonuçlar vermektedir. Piyano çalışmak için yaklaşık 30 kişilik bir
sınıf, iki ya da üç bölüme ayrılarak ve her gruba en çok 10 öğrenci
yerleştirilecek şekilde düzenlenebilmektedir. Bastien de (1977) küçük
sınıflardaki grup eğitimini büyük sınıflara göre daha verimli bulmaktadır.
Sınıfların boyutu, grup atmosferinin ve aynı zamanda bireysel öğretimin
rahatlıkla uygulanabileceği şekilde olmalıdır.
Heim (1974) ve Skroch (1991) yaptığı çalışmalarda grup piyano eğitimi
ders saati, ders süresi ve müfredatı ile ilgili veriler ortaya koymuştur. Buna
göre Heim (1974), grup piyano eğitimi yardımıyla müziğin temel
konularını öğretmek için mevcut araç-gereçleri kullanarak bir müfredat
geliştirmeyi önermektedir. Heim, grup piyano derslerinin yararlı
olabilmesi için uzun süreli (bir ya da iki yılın ideal olduğu) bir grup piyano
müfredatını, 45 dakikalık ders saati yerine 60 dakikalık ders saatini uygun
görmüş ve haftada iki saatlik derslerle öğrencilerin daha çok alıştırma
yapabileceğini belirtmiştir.
Skroch (1991) Oklahoma Üniversitesi’nde hazırladığı doktora tezinde
ABD’de bulunan üniversitelerden anket yoluyla veri toplamıştır. 1988-90
yılları arasında görev yapan grup piyano eğitimcilerinin cevaplarının
sonucuna göre, grup piyano müfredatının işlevsel becerileri geliştirmeye
dayalı bir şekilde düzenlenmesi ve derslerin haftada en az 50 dakika olması
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ayrıca branşı müzikten farklı olan öğrencilerin
sınıflarının diğer öğrencilerden ayrı düzenlenmesi önerilmiştir. Toplanan
bilgiler sonucu; grup piyano programlarının müfredatı, işlevsel becerilerin
öğretimi, araç-gereç seçimi ve öğretmen eğitiminin gelişimi, grup
dinamikleri, yeni teknolojinin kullanımı konularında piyano sınıfları
müzik programlarının yeniden yapılandırılması gerekliliği ortaya
çıkmıştır.
1950’li yılların sonlarından itibaren “laboratuvar” sözcüğü, bünyesinde
kulaklık ve hoparlör bulunduran klavyeli elektronik çalgılardan oluşan
sınıflar için kullanılmaya başlanmıştır (Lyke ve ark., 1996). Sheftel’e göre
(1991) laboratuvarlarda bulunan donanımlar; nota okuma, kulak eğitimi,
ritmik farkındalık, devamlılık ve genel teori gibi önemli alanlarda alıştırma
sağlayan yararlı öğretici cihazlardır.
Teknolojinin getirdiği yeniliklerle gelişen ve değişen grup piyano
laboratuvarları; laboratuvarlara eklenen farklı elektronik donanımlarla
günümüze kadar gelmiştir. 1950’li yıllarda piyano laboratuvarlarında
kullanılmış dizekli tahta, hoparlör, tepegöz, sequencer, kaset vb araçların
yerini bilgisayarlar, eğitimi destekleyici pratik-görsel bilgisayar
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yazılımları, elektronik akıllı tahtalar (smart board) ve internet erişimi
almıştır.
Pike (2011) ortalama bir piyano laboratuvarında bulunması gerekenleri;
kulaklıklı öğrenci klavyeleri, kontrol cihazı olan öğretim konsolu, MIDI
ve kayıttan yürütme aygıtı, her öğrenciye ait bilgisayar ve monitör,
kompakt diskler için ses donanımları, ses kayıt cihazı, video sistemi, grup
çalışması için büyük masa, oyunlar, akustik piyano, ritim aletleri ve optik
gösterge gibi görsel-işitsel öğretim araçları olarak açıklamaktadır. Ayrıca
laboratuvarlarda; farklı yaş gruplarındaki öğrenciler için ayarlanabilir
tabureler, öğrencilerin fiziksel yapısına uygun boyutlarda masa veya
sıralar, ortopedik sandalyeler de bulunabilir (Enoch, 1978).
Öğretim araçları öğretmenin sınıfı denetlemesi ve yönetmesi için
kullanılmaktadır. Laboratuvarlarda bulunan piyanoların her biri kulaklıkla
ve öğretmen ile öğrencinin iletişimini sağlayan mikrofonla donatılmıştır
(Lyke ve ark., 1996). Laboratuvarlarda bulunan kulaklıklar öğretmenler
için kolaylık sağlamaktadır. Öğretmenler ders boyunca diğer öğrencileri
engellemeden, öğrencileriyle birebir çalışma imkanına sahiptir. Böylece
elektronik piyanolar ve kulaklıklar grup piyano sınıflarının olumlu yönde
gelişmesine neden olmuştur (Young, 2010).
Müziksel terim ve ifadeleri kara tahta üzerinde kalem kullanarak
göstermek öğrencilerin eğitimi açısından yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle
öğretmen müziksel işaretleri doküman kamerasında işaretleme yaparak
akıllı tahta üzerinde rahatlıkla gösterebilir. Akıllı tahta, bir karatahta gibi
duvara monte edilir, dokunmaya duyarlıdır ve sınıf için etkileşimli
(interaktif) görsel bir atmosfer sağlar. Bu sayede dersler görsel yöntemlerle
rahatlıkla sunulabilir (Dean, 2009).
“Elektronik piyano laboratuvarlarında öğretmen konsolu ile sayıları 2
ile 64 arasında değişen sayıda piyano ile bağlantı kurabilme olanağı
mevcuttur. Ancak, piyano derslerinde bu kadar çok sayıda piyano
kullanılmamaktadır” (Kasap, 2005: 198). Örneklenmiş seslerden ve
öğrencilerin piyanolarının bilgisayar ara yüzlerini içeren kalitesi yüksek
birden çok piyanodan oluşan bu laboratuvarlar iki yönlü iletişim ağı sunar.
Bireysel piyanolarda, öğretmen ve sayıları 10’dan 26’ya değişen öğrenciler
arasındaki bu iletişim ağı, ses ve müzikal bilgi dosyası gönderirken de
kullanılmaktadır (Tsai, 2007).
Öğretmen konsolundan gelen (daha sonra sınıftaki ses sistemi
aracılığıyla duyulabilen) ses, öğrencilerin klavyelerine veya masaüstü Mac
bilgisayarlarına gönderilebilir. Bilgisayardan gelen ve bir doküman
kamerasına bağlı video görüntüsü bir projektör yoluyla akıllı tahta üzerine
yansıtılır. Öğrenciler, bilgisayarda kayıt yazılımını kullanarak
performanslarını mp3 dosyaları olarak klavye laboratuvarlarında
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kaydedebilir ve eğitmen daha sonra bu kayıtları, bir web-tabanlı öğrenme
ara yüzüne gönderebilir (Koscho, 2007).
Öğretmenin bilgisayar ekranında görüntülenenler (müzik, diyagram,
metin, resim) bir projektör yardımıyla sınıfta bulunan öğrenciler tarafından
görülebilir ve öğretmenin piyanosu MIDI aracılığıyla bilgisayara
bağlandığında, etkileşimli müzik yazılımları ile dersin dinamik bir şekilde
geçmesi sağlanabilir. Grup piyano eğitimini kolaylaştırmak için yüzlerce
bilgisayar yazılımı (müzikle ilgili olan ve olmayan yazılımlar) mevcuttur.
Bunlar,
sunum
hazırlamak
için
Microsoft
PowerPoint
(www.microsoft.com) veya Apple Keynote (www.apple.com), PDF
formatında elektronik müzik notasyonu dosyalarının görüntülenmesi için
MusicReader (www.musicreader.net) ve kulak çalışmasından, nota ve
piyano çalışmasına kadar bir dizi MIDI tabanlı müzik programlarıdır
(Litterst, 2009).
Ajero’nun
laboratuvarında
kullandığı
bilgisayar
yazılım
programlarından biri “Classroom Maestro’”dur. Ajero’ya göre (2009)
“Classroom Maestro” isimli görsel bilgisayar yazılımı, sınıf içerisinde
görsel modelleme çalışmalarının yapılmasını sağlamaktadır. Tavandan
monte edilmiş bir LCD projeksiyon makinesi, öğretmenin kullandığı bir
bilgisayar bağlantısı ile sınıfın ön kısmındaki beyaz ekrana görüntüyü
aktarmaktadır. Bu görüntü aktarımı ile izlenebilen “Classroom Maestro”
isimli bilgisayar programı, ekranda 88 piyano tuşunu ve gerekli birçok
dizeği (dizek üzerinde isteğe göre ek çizgi konulabilir) gösterebilmektedir.
Notaların dizek üzerindeki görünümü müziksel yayınlardaki gibi sade ve
açıktır. Ayrıca program tek seferde bir veya birçok dizek gösterebilme
esnekliğine de sahiptir. Bunun yanı sıra program fa ve do anahtarları gibi
diğer dizek anahtarlarını da gösterebilmektedir. Bu sayede öğrencilerin
nota okuma çalışmalarında öğretmene kolaylık sağlamaktadır.
Young (1990), Shender (1998), Benson (1998), Tsai’nin (2007) yaptığı
araştırmalarda grup piyano eğitiminde teknolojinin öğrencilere
kazandırdığı yararlar konu alınmıştır. Bu araştırmalar sırasıyla aşağıda
belirtilmiştir.
Young (1990) tarafından Oklahoma Üniversitesi’nde yapılmış bir
çalışmaya göre, piyano teknolojisi öğrencilerin müziğe olan ilgisini
arttırmaktadır. Ayrıca öğrencilerin piyano eğitimini sürdürmesi için istekli
ve piyanoya yeni başlayan öğrencilerin de piyano çalmaya karşı daha ilgili
olmasını sağlamaktadır.
Shender’in (1998) Columbia Üniversitesi’nde yaptığı çalışma
teknolojinin grup eğitimine yaptığı katkıyı kanıtlar niteliktedir.
Araştırmacı, 1997 yılı bahar döneminde, Bronx House Müzik Okulu’nda
öğrenciler ve yetişkinler için açılan hafta içi ve hafta sonu müzik
derslerindeki elektronik piyano ve bilgisayar teknolojisini kullanan grup
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piyano programlarını değerlendirmiştir. Grup piyano programının
değerlendirilmesini “uygulama” (olanaklar, donanım programlama,
öğretmenler ve gözlemler) ve “etki” (öğrencileri sınava tabi tutma ve
performans sonuçları) olarak ikiye ayırmıştır. Öğrenci/veli anketi; genel
müzik programını göz önünde bulundurarak, öğretmenlerin davranışlarına,
organize etme yeteneğine, yetkinliğine, kişiliğine, karakterine göre
öğretmenlerin amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için
tasarlanmıştır. Öğretmen anketi müzikal gelişimi ve öğrenci etkileşimini
geliştirmek için grup programı ve teknolojinin yararlarını, dezavantajlarını,
güçlü ve zayıf olduğu yönlerini belirlemiştir. Araştırmacı öğretmenlerden
öğrencilerin performansını ve yapılacak işler listesindeki başarı düzeyini
değerlendirmeleri istemiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenler her kategoride başarılı olarak
görülmektedir. Çoğu veli bu derslerde çocuklarının müzikal yeteneklerinin
geliştiğine inanmaktadır. Öğrenciler piyano derslerini, grup şarkılarını,
diğer çalgıları ve etkileşimlerini içeren grup faaliyetlerinden zevk
almaktadır. Öğrenciler arasındaki rekabet öğrencilerin gelişimini arttırdığı
için bu durum olumlu olarak düşünülse de bireysel ilginin yoksunluğu
genellikle bir problem olarak görülmektedir. Bireyselleştirilmiş yazılım
programları, kulaklıklara erişim, evdeki alıştırmalar için mevcut yazılım
ve veli katılımı, öğrencilerin müzikal gelişimi için önemli olarak
düşünülmektedir. Öğretmenler grup programını yararlı bulmaktadır ve
müzik konseptlerini pekiştirmek ve öğrencilerin kendi kendilerine pratik
yapmalarına imkan sağlamak için bilgisayarlı eğitimi desteklemektedir.
Grup piyano programının ve teknoloji kullanımının müzik sınıflarındaki
yararları ve dezavantajları tartışılmış, öğrenciler, veliler ve öğretmenler,
müzik sınıflarındaki teknoloji alanları ve yapılacak araştırmalar için
tavsiyeler vermiştir. Araştırma teknolojik alanda yapılan çalışmaların
gitgide arttığını ve grup eğitimindeki bu çalışmaların da kendi
araştırmasıyla aynı sonuca vardığını belirtmektedir.
Benson (1998) Texas Üniversitesi’nde hazırladığı doktora tezinde
teknolojik
öğretim
ortamının
grup
piyano
öğrencilerinin
performanslarındaki başarıya ve davranışlarına olan etkisini incelemiştir.
Onaltı katılımcı teorik alıştırmalar ve piyano parçalarından oluşan dört
parçanın her biri için iki haftalık süreçte, üç defa bireysel olarak çalışan
dört deney grubuna bölünmüştür. Araştırmanın sonucunda teknolojik
aletlerle
alıştırma
yapan
katılımcıların,
teknolojik
aletleri
kullanmayanlardan çok daha az zorlandıkları ifade edilmiştir.
Katılımcıların tamamı yapılan alıştırmalarla performanslarının arttığını ve
yaptıkları alıştırmaların etkili ve yararlı olduğunu belirtmiştir.
Tsai (2007) Claremont Üniversitesi’nde yaptığı doktora çalışmasında,
lisans düzeyi birinci sınıfta verilen grup piyano derslerinin içeriğine
odaklanmıştır. Çalışmada öncelikle grup piyano eğitiminin önemi ve
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amacı, daha sonra ise geçmiş yıllardaki grup piyano eğitimini etkileyen
yenilikler gözden geçirilmiştir. Tsai, grup piyano eğitiminin derslerde
uygulanmasını kolaylaştırmak için uygun olan yeni teknolojilerin
gelişmeye devam ettiğini, böylece öğrenciler ve eğitimciler için yeni
olanakların yaratılacağını belirtmiştir.
5. Grup Piyano Eğitim Metotları
Grup piyano eğitiminde kullanılan kitapların içeriği özellikle piyanoda
işlevsel becerileri kazandırmaya ve geliştirmeye odaklıdır. Genellikle
ABD’de basılan bu kitaplar, farklı yaş gruplarına ve seviyelere hitap
etmektedir.
ABD’deki üniversitelerde yaygın olarak uygulanan grup piyano
programlarında kullanılan ders kitapları, yan dalı piyano yani ana sanat dalı
piyanodan farklı öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek içeriğe sahiptir.
Kitaplar; nota okuma, çalma, eşlikleme, doğaçlama, dizi çalma, transpoze
gibi temel becerileri geliştirmeye yöneliktir (Tsai,2007). “Grup piyano
kitapları solo ve oda müziği repertuvarı, teknik çalışmalar, deşifre,
çokseslendirme, transpoze, improvize çalışmaları ve müzik formlarının
analizi gibi pek çok aktiviteyi de içermektedir” (Kasap, 2005:199).
Çoğu grup piyano ders kitabı, öğrencilerin grup piyano derslerinden
aldığı zevki arttırmak, öğrencilere ritmik destek sağlamak için eşlikleme
alıştırmaları, MIDI eşlik parçaları ve bunların yanında piyano deşifre
örneklerini de kapsar (Lancaster ve Renfrow, 2004). Ayrıca bu kitaplar
standart MIDI disklerin yanı sıra CD ile piyasa sürülmektedir ve genellikle
laboratuvarlarda kullanılmak üzere hazırlanmıştır (Kasap, 2005).
McCalla’nın (1990) araştırmalarına göre, en çok tercih edilen grup
piyano kitapları:
1. Keyboard Musicianship (Piyanoda Müzisyenlik),
2. The Bastien Piano Series (Bastien’in Piyano Serisi),
3. The Modern Course for the Piano (Piyano için Modern Metot) ve
4. Group Piano for Adults (Yetişkinler için Grup Piyano)’dır.
Young (2010) McCalla’nın belirttiği kitaplara ek olarak ABD’de
yaygın olarak kullanılan bazı grup piyano kitaplarını;
1. Piano for Developing Musician (Müzisyenliğin Gelişimi için
Piyano),
2. Contemporary Class Piano (Çağdaş Grup Piyano) olarak
açıklamıştır.
da Costa’ya göre (2003) en iyi yardımcı kaynak kitabın; D. Agay
tarafından düzenlenen Classics to Moderns (Klasikten Moderne) ve
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B.Bartok’un Mikrokosmos olduğu ortaya çıkmıştır. Kitaplarda yer alan
konular genellikle teorik olarak işlense de kitaplar işlevsel becerileri
geliştirmeye yönelik çalışmaları da içermektedir. İçeriklerindeki
farklılıklara bakıldığında; Keyboard Musicianship teorik olarak, Group
Piano for Adults ise metot kitap olarak barok, klasik, romantik dönemlere
ait parçaları içermektedir. Piano for the Developing Musician kitabı da
teorik, Contemporary Class Piano ise metot kitap olarak yazılmıştır ve her
iki kitap da 20yy’a ait parçaları içermektedir.
Yukarıda bahsedilen metotlardan farklı olarak Alfred’s Basic Group
Piano Course (Alfred’in Temel Grup Piyano Metodu) (Kowalchyk ve
Lancaster) adlı metot küçük yaşlardaki başlangıç düzeyi öğrencileri için
hazırlanmıştır. Daha çok özel piyano stüdyolarında kullanılması
hedeflenen bu metot, teori, besteleme, kulak eğitimi, deşifre yapma, solo
repertuvarı ve teknik çalışmaları kapsamaktadır. Kitap ile beraber piyasaya
sunulan CD ve MIDI disklerin yanı sıra, diğer metotlardan farklı olarak,
deşifre çalışmalarına eşlik eden orkestra düzenlemelerini de içermektedir
(Kasap, 2005).
Lindsay (2006) yaptığı araştırma sonucunda grup piyano eğitiminde
kullanılmak üzere kitapların sayısında artış olduğunu ortaya koymuştur.
Araştırmacı, araştırmasını üniversitede görev yapan grup piyano
öğretmenlerine kaynak sağlamak amacıyla hazırlamıştır. Bireysel ve genel
müzik derslerini, grup, orkestra ve koro provalarını içeren çalışmada, grup
piyano eğitimi için hazırlanan ve uygulanan etkinlikler ile etkili öğretim
becerileri ortaya konulmuştur.
6. Sonuç ve Öneriler
Grup piyano eğitimi işlevsel piyano becerilerinin geliştirilmesine
imkân sağlayan bir öğretim yaklaşımıdır. Müzik eğitimi kurumlarında
performans ve teknik çalışmaların yanı sıra işlevsel piyano becerilerinin
uygulanmasında grup piyano eğitiminden yaralanmakta fayda vardır. Bu
bağlamda müzik eğitimi anabilim dallarında söz konusu yaklaşımı
uygulamak amacıyla grup piyano laboratuvarları kurulmalıdır. Farklı
düzey ve seviyelere göre oluşturulması önerilen grup piyano
müfredatlarında da Türk bestecilerine ait tonal ve makamsal eserler de yer
almalıdır.
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SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OTANTİK ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİLGİ
DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
(The Examination of Primary School Teacher Candidates’ Knowledge
Level and Attitudes for Authentic Assessment and Evaluation Methods)
Didem ÇİÇEK-ERDOĞAN & Zeliha Nurdan BAYSAL
Bülent ÖZDEN
1. Giriş
Modern dünyada eğitimin hedefi; kendi öğrenme yönteminin farkında
olarak etkili bir şekilde kullanan, bilgiden nerede ve nasıl yararlanacağını
bilen ve eski bilgilerinin üzerine yeni bilgilerini inşa eden bir öğrenenler
topluluğu yaratmaktır. Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenme; öğrenen
özelinde ve bireysel bir öğrenme süreci oluşturarak, öğrenenin zihninde yeni
deneyimler yoluyla sürekli ve aktif bir şekilde bilişsel yapılandırma
oluşturma sürecidir. Bu bağlamda, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı
değişen yeni hedefe ulaşmak için önemli bir rol oynamaktadır (Abbott ve
Ryan, 1999). Biricik ve tek olduğu kabul gören birey tarafından bilgi
yapılandırılmakta ve anlamlandırılarak öğrenme gerçekleşmektedir.
Yapılandırmacı öğrenme kuramına uygun düzenlenmiş ve planlanmış bir
eğitim ortamında birey, öğretmenlerinin rehberliği ile bilgiye ulaşabilmekte
ve edindiği bilgi, beceri, tutum ve davranışları günlük hayatta uygulayabilir
hale gelmektedir. Verilen eğitimin niteliğini ve geçerliliğini
değerlendirebilmek için de öğretmen ve öğrencilerin etkileşim içinde yer
alacağı bir ölçme değerlendirme politikası gerekmektedir.
Eğitimin amaçlarının gerçekleşmesi, eğitim-öğretim süreçlerinin
etkililiğine bağlıdır. Öğretim sisteminin tüm öğelerinin (öğrenci, öğretim
materyali, program vb.) eğitim-öğretim sürecinin etkililiğini belirlemesine
rağmen; bu öğelerin etkileşimi öğretmen tarafından sağlandığı için
öğretmenin, öğretim sürecindeki rolü farklı bir önem kazanmaktadır. Benzer
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özellikleri taşıyan öğrencilere aynı öğretim materyallerini kullanarak aynı
programı uygulayan öğretmenlerin farklı öğrenim sonuçları elde etmelerinin
bir nedeni de öğretmenin mesleki yeterliliğidir (Açıkgöz, 2002).
Türkiye’de yapılandırmacı öğretim programının uygulanmaya
başlanması ile birlikte eğitimdeki ölçme ve değerlendirmenin de boyutu
değişerek otantik ölçme ve değerlendirme tekniklerine duyulan ihtiyaç
çoğalmıştır. Böylelikle otantik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin
ilkokul ve ortaöğretim kademesinde kullanılmasının öneminin ve
gerekliliğinin arttığı görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu incelendiğinde ölçme ve
değerlendirmede süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir anlayışın ortaya
konulmasının planlandığı görülmektedir (MEB, 2018). Eğitimde ölçme
değerlendirme tasarımcısı ve uygulayıcısı olan öğretmen ve öğretmen
adaylarının alanla ilgili gerekli eğitimlere ve yetkinliğe sahip olmasının
önemi üzerinde durulmaktadır.
Tabarlet (1994) otantik ölçme ve değerlendirmenin işlem basamaklarını
tanımlamak ve öğretmenler tarafından uygulanmasını etkileyen değişkenleri
belirlemek amacıyla bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda elde ettiği
bulgulara otantik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulama sürecini
etkileyen önemli bir faktör, öğretmenlerin otantik ölçme ve değerlendirme
ile ilgili bilgi düzeyidir.
Ölçme değerlendirme alanında yeterli olan öğretmenler, öğrencilerinin
sahip oldukları hazırbulunuşluk düzeylerini ve öğrenme eksiklerini
belirleyerek öğrencilerin ön bilgilerini kullanarak nasıl öğrenebilecekleri
üzerine bir ders planlayabilmektedir. Böylelikle öğrencilerinin etkili
öğrenmelerini sağlamak için gerekli rehberliği yapabilmektedir (Hasweh,
2005). Öğretmenler, ölçme değerlendirme sonucu elde ettikleri bilgiler ile
öğrencilerinin öğrenme düzeylerini ve kavram yanılgılarını tespit ederek
öğrenci ve velilerine geri bildirim verebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı
eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinde
öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmede yetkin olmaları önemli bir rol
oynamaktadır.
Öğretmenler tarafından yapılandırmacı yaklaşıma uygun değerlendirme
yöntemlerine karşı olumlu bir tutum olmasına ve otantik değerlendirme
yöntemlerinin öğrenci gelişimini gösterdiği kabul edilmesine rağmen,
okullarda hala sıklıkla geleneksel ölçme ve değerlendirme araçları
kullanılmaktadır (Demir, Tananis ve Trahan, 2019). Yapılan araştırmalar da
(Gelbal ve Kelecioğlu, 2007; Duban ve Küçükyılmaz, 2008; Köklükaya,
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2010; Kilmen ve Kösterelioğlu 2017; Karakuş, 2010; Acar Erdol ve Yıldızlı,
2018) ulaşılan sonuçlar da bu durumun varlığını kanıtlamaktadır.
Yeşilyurt (2012), ölçme ve değerlendirme alanında istenilen yeterliliğe
sahip öğretmen ve öğretmen adaylarının var olmasının eğitim sisteminin
kalitesini önemli derecede etkileyen faktörlerden birisi olarak
nitelendirmektedir. Alanyazında ilgili araştırmalar incelendiğinde otantik
ölçme ve değerlendirme yöntemleri konusunda daha çok öğretmenler ile
çalışıldığı görülmüştür (Gelbal ve Kelecioğlu, 2007; Yapıcı ve Leblebicier,
2007; Acar, 2008; Anıl ve Acar 2008; Okur 2008; Pullu 2008; Bedir 2009;
Kılıç 2009; Ayva 2010; Yaşar, 2010; Bağcı 2011; Bayram 2011; Gülbetekin,
2011; Karamustafaoğlu, Çağlak ve Meşeci, 2012; Duran, Mıhladız ve
Ballıel, 2013; Sapsağlam 2013; İzci Gökşad ve Şad 2014; Kılıç 2014; Demir,
2015; Karaaslan 2015; Ashraf ve Zolfaghari, 2018). Öğretmen adayları ile
otantik ölçme ve değerlendirme yöntemleri konusunda yapılan çalışmaların
öğretmenlerle yapılan çalışmalara oranla sayıca sınırlılığı göze çarpmaktadır
(Birgin ve Gürbüz, 2008; Duban ve Küçükyılmaz, 2008; Buldur, 2009;
Yapalak 2009, Büyükkarcı 2010; Köklükaya 2010; Şaşmaz Ören, Ormancı
ve Evrekli, 2011; Kasapoğlu ve Duban, 2012; Yeşilyurt, 2012; Şahin ve
Soylu 2019). MEB’in (2017) belirlediği yeterlikler kapsamında eğitim
fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme
kapsamında otantik ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkında belirli
yeterliklere sahip olması gerekmektedir.
Yeşilyurt’un (2012) konu ile ilgili yaptığı “Öğretmen Adaylarının Ölçme
ve Değerlendirme Alanına İlişkin Genel Yeterlik Algıları” isimli çalışması
sonucunda öğretmen adaylarının mezun oldukları öğretim kurumlarından
otantik ölçme ve değerlendirme alanına ilişkin yeterli bilgileri almadıkları
ve bu konuda kendilerini tam olarak yeterli görmedikleri bulgusuna
ulaşılmıştır. Acar (2008), Birgin ve Gürbüz (2008), Pullu (2008), Yapalak
(2009), Ayva (2010), Köklükaya (2010), Bağcı (2011), Bayram (2011),
Özeren (2013), Kılıç (2014) Karaaslan (2015), Ashraf ve Zolfaghari (2018)
ve Şahin ve Soylu (2019) tarafından öğretmen ve öğretmen adaylarına
yönelik yapılan çalışma sonuçlarının da benzer bulgular ortaya koyduğu
görülmektedir.
Öğretmen adaylarının yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarından
uzak kalmamaları, yeterli bilgi ve donanıma sahip olarak mezun olmaları
gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır (İzci, Göktaş ve Şad, 2014). Sınıf
öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme yöntemlerine yönelik
tutum ve bilgi düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir
araştırmaya rastlanmamıştır. Bu gereklilikten yola çıkılarak problem
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cümlesi “Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme
yöntemlerine yönelik bilgi düzeyleri ve tutumları arasındaki ilişki nasıldır
ve sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme yöntemlerine
yönelik tutumları, bilgi düzeylerini yordamakta mıdır?’’ şeklinde
belirlenmiştir.
2.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı; öncelikle sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme
ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin bilgi ve tutumlarını saptamak; bu
değişkenlerin öğretmen adaylarının demografik özelliklerine göre
farklılaşma durumlarını tespit etmek ve tutum ve bilgi düzeyi arasındaki
ilişkiyi incelemektir.
Yukarıda belirtilen ana amaç doğrultusunda şu alt problemlere cevap
aranmıştır:
1. Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme yöntemine
ilişkin tutumları nasıldır?
2. Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme yöntemine
ilişkin tutumları demografik özelliklerine (cinsiyet, sınıf düzeyi, akademik
başarı algısı, otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik ders dışı bir eğitime
katılma durumu ve otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulama
yapma durumu) göre farklılaşmakta mıdır?
3. Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme araçlarına
yönelik bilgi düzeyleri nedir?
4. Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme araçlarına
yönelik bilgi düzeyleri demografik özelliklerine (cinsiyet, sınıf düzeyi,
akademik başarı algısı, otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik ders dışı
bir eğitime katılma durumu ve otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik
uygulama yapma durumu) göre farklılaşmakta mıdır?
5. Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme yöntem ve
araçlarına yönelik tutum ve bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var
mıdır?
6. Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme yöntemine
ilişkin tutumları, otantik ölçme değerlendirme araçlarına yönelik bilgi
düzeylerini yordamada anlamlı mıdır?
3.

Yöntem

3.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada; sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve
değerlendirme yöntemine ilişkin tutum ve bilgi düzeyleri arasındaki ilişkiyi
belirlemek amaçlandığından, araştırma modeli olarak ilişkisel tarama modeli
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tercih edilmiştir. Karasar’a (2012) göre “İlişkisel tarama modelleri, iki veya
daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya
derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir.”
3.2. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul’da
bulunan Eğitim Fakültelerinde Ölçme ve Değerlendirme dersini almış olan
3. ve 4. sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili
devlet üniversiteleri Eğitim Fakülteleri sınıf öğretmenliği programında 3.
veya 4. sınıfa devam eden, gönüllü katılım sağlayan ve amaçsal örneklemeye
uygun 338 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Bu öğretmen adayları
amaçsal örneklemenin bir çeşidi olan ölçüt örnekleme yöntemi ile
seçilmiştir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının çalışma grubuna
seçilmesinde temelde şu ölçütler kullanılmıştır:
● Öğretmen adaylarının, Ölçme ve Değerlendirme dersi almış
olmaları,
● Öğretmen adaylarının, Okul Deneyimi ve Öğretmenlik
Uygulamaları dersleri kapsamında uygulama okullarına gidip
gözlem yapmış olmaları ve ölçme değerlendirme yöntemlerini
uygulamış olmaları.
Örneklemde yer alan öğretmenlerin demografik özelliklerine ilişkin tablo
aşağıda verilmiştir.
Tablo 1. Araştırma Örneklemine Ait Demografik Özelliklere İlişkin Yüzde
Dağılımları Tablosu
Kişi Sayısı

%

Kadın

242

72%

Erkek

96

28%

3.Sınıf

186

55%

4.sınıf

152

45%

Başarılı

127

38%

Orta düzeyde başarılı 200

59%

Başarısız

11

3%

Evet

30

9%

Cinsiyet

Sınıf

Akademik başarı algısı
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Otantik ölçme ve
değerlendirmeye yönelik ders
dışı bir eğitime katıldınız mı?
Otantik ölçme ve
değerlendirmeye yönelik
uygulama yaptınız mı?

Hayır

307

91%

Evet

107

32%

Hayır

230

68%

3.3. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması
Araştırma alt problemlerini yanıtlamak için Kılıç (2014) tarafından
geliştirilen “Otantik Ölçme ve Değerlendirme Araçlarına Yönelik Bilgi
Testi”, “Otantik Ölçme ve Değerlendirme Yöntemine Yönelik Tutum
Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgiler Formu”
kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçekler İstanbul ilinde bulunan devlet
üniversitelerinden uygulama izinleri alınarak ilgili üniversitelerde Ölçme ve
Değerlendirme dersi alan 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarına uygulanmıştır.
Uygulama sonucunda toplanan ölçme aracı formlarından eksik ve yanlış
doldurulanlar elendikten sonra 338 form değerlendirmeye alınmıştır.
3.4. Verilerin Çözümlenmesi
Araştırmada verilerin toplanmasında kullanılan “Otantik Ölçme ve
Değerlendirme Araçlarına Yönelik Bilgi Testi” ve “Otantik Ölçme ve
Değerlendirme Yöntemine Yönelik Tutum Ölçeği”’nden elde edilen
verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın alt
problemlerinden elde edilen verilerin analizinde kullanılan istatiksel
teknikler sırasıyla açıklanmıştır. Verilerin analizinde anlamlılık düzeyi 0,05
olarak ele alınmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının;
●
●

●
●
●

otantik ölçme değerlendirme yöntemine ilişkin tutumları betimsel
istatistik teknikleri ile,
cinsiyetine, sınıf düzeylerine, otantik ölçme ve değerlendirmeye
yönelik ders dışı bir eğitime katılma durumlarına ve otantik ölçme ve
değerlendirmeye yönelik uygulama yapma durumuna göre otantik
ölçme değerlendirme yöntemine ilişkin tutumları arasında anlamlı bir
farkın olup olmadığı Mann Whitney U testi ile,
akademik başarı algılarına göre otantik ölçme değerlendirme
yöntemine ilişkin tutumları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı
Kruskal Wallis testi ile,
otantik ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin test betimsel istatistik
teknikleri ile,
cinsiyetine, sınıf düzeylerine, otantik ölçme ve değerlendirmeye
yönelik ders dışı bir eğitime katılma durumuna ve otantik ölçme ve
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değerlendirmeye yönelik uygulama yapma durumuna göre otantik
ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin test puanları arasında anlamlı bir
farkın olup olmadığı Mann Whitney U testi ile,
● akademik başarı algılarına göre otantik ölçme değerlendirme araçlarına
ilişkin test puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı Kruskal
Wallis testi ile,
● otantik ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarına yönelik test puanları
ve tutum düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için Spearman
korelasyon katsayısı ile,
● otantik ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarına ilişkin tutumlarının,
bilgi düzeylerini yordama durumu için basit regresyon analizi ile
hesaplamalar yapılmıştır.
4. Bulgular ve Yorum
4.1. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme ve Değerlendirme
Araçlarına Yönelik Tutum Düzeylerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın bir ve ikinci alt amacı doğrultusunda sınıf öğretmeni
adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme araçlarına yönelik tutum
düzeyleri, tutum düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılaşma
durumunu test etmek üzere yapılan analizler ve bu analizlere yönelik
bulgular aşağıda sunulmuştur.
Tablo 2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme Değerlendirme
Yöntemine İlişkin Tutum Düzeylerine İlişkin Ortalama, Standart Sapma
Sonuçları
m1
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
m10
m11
m12
m13
m14
m15
m16
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x̄

ss

3,51
3,66
2,20
2,12
3,93
2,25
2,25
2,19
3,82
2,51
3,84
2,23
3,70
2,57
3,90
2,31

1,02
0,91
1,16
1,05
0,90
1,12
1,08
1,09
0,88
1,10
0,95
1,11
1,03
1,13
0,93
1,11

m17
m18
m19
m20
m21
m22
m23
m24
m25
m26
m27
m28
Tutum puanı

3,78
2,28
3,93
3,86
2,39

1,02
1,14
0,97
0,91
1,12

3,50
3,80
2,35
3,93
2,24
2,24
2,10
2,98

1,08
1,00
1,12
0,89
1,12
1,15
1,11
0,38

Tablo 2’ye göre, sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme
yöntemine ilişkin 1 ile 5 arasında ölçeklenmiş olan toplam tutum puanlarının
ortalaması 2,98 bulunmuştur.
Tablo 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme Değerlendirme
Yöntemine İlişkin Tutum Düzeylerine İlişkin Frekans ve Yüzde Sonuçları
Tutum Düzeyi

Puan Aralığı

f

%

1.00-1.33
2.34-3.66
3.67-5.00
Toplam

Düşük
Orta
Yüksek

7
310
21
338

2,1
91,7
6,2
100.0

Tablo 3’e göre, sınıf öğretmeni adaylarının %2,1’inin tutum düzeyi
düşük, %91,7’sinin tutum düzeyi orta ve %6,2’sinin tutum düzeyi yüksek
olarak belirlenmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme
değerlendirme yöntemine ilişkin toplam tutum puanlarının ortalaması 2,98
olduğuna göre, sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme
yöntemine ilişkin tutumlarının “orta düzeyde” olduğu söylenebilir.
Tablo 4. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme Değerlendirme
Yöntemlerine Yönelik Tutumlarının Otantik Ölçme Değerlendirmeye
Yönelik Uygulama Yapma Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu İçin
Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları
n
Tutum
puanı
*p<0.05

Evet
Hayır

107
230

x̄

ss

2,93
3,00

0,38
0,38

Sıra
Ortalama
152,64
176,61

Sıra
Ortalama
Farkı
16332,00
40621,00

U

10554,000

p

,035*

Tablo 4’e göre, otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulama
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yapan öğretmen adaylarının ortalaması 2,93 ve otantik ölçme ve
değerlendirmeye yönelik uygulama yapmayan öğretmen adaylarının
ortalaması 3,00 olarak hesaplanmıştır. Sıra ortalamaları incelendiğinde, sınıf
öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulama
yapma durumuna göre otantik ölçme değerlendirme yöntemine ilişkin
tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bulunan bu fark,
otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulama yapmayan sınıf
öğretmeni adaylarının lehinedir (Sıra ortalama= 176,61).
4.2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme ve Değerlendirme
Araçlarına Yönelik Bilgi Düzeylerine İlişkin Bulgular
Araştırmanın ikinci ve üçüncü alt amacı doğrultusunda sınıf öğretmeni
adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme araçlarına yönelik bilgi
düzeyleri, bilgi düzeylerinin demografik özelliklerine göre farklılaşma
durumunu test etmek üzere yapılan analizler ve bu analizlere yönelik
bulgular aşağıda sunulmuştur.
Tablo 5. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme Değerlendirme
Araçlarına İlişkin Bilgi Düzeylerine İlişkin Ortalama, Standart Sapma
Sonuçları
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20

x̄
,71
,70
,42
,44
,65
,76
,47
,72
,63
,62
,65
,65
,71
,60
,65
,35
,67
,46
,55
,76
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ss
,46
,46
,49
,50
,48
,43
,50
,45
,48
,49
,48
,48
,46
,49
,48
,48
,47
,50
,50
,43

s21
s22
s23
s24
s25
s26
s27
s28
s29
s30
Test Puanı

,64
,72
,42
,55
,72

,48
,45
,49
,50
,45

,72
,50
,53
,72
,72
61,00

,45
,50
,50
,45
,45
23,20

Tablo 5’e göre, sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme
araçlarına yönelik 0 ile 100 puan arasında olmak üzere bilgi testinin test
puanlarının ortalaması 61,00 bulunmuştur. Sınıf öğretmeni adaylarının
otantik ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin bilgi düzeylerinin %60’nın
gerçekleştirildiği söylenebilir.
Tablo 6. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme Değerlendirme
Yöntemine İlişkin Bilgi Düzeylerine İlişkin Frekans ve Yüzde Sonuçları
Bilgi Düzeyi

Puan Aralığı

f

%

0.000-33.33

Düşük

68

20,1

33.34-66.67

Orta

117

34,6

66.67-100.00

Yüksek

153

45,3

338

100.0

Toplam

Tablo 6’ya göre, sınıf öğretmeni adaylarının %20,1’inin bilgi düzeyi
düşük, %34,6’sının bilgi düzeyi orta ve %45,3’ünün bilgi düzeyi yüksek
olarak belirlenmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme
değerlendirme araçlarına ilişkin toplam test puanlarının ortalaması 61,00
olduğuna göre, sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme
araçlarına ilişkin bilgi düzeylerinin “orta düzeyde” olduğu söylenebilir.
Tablo 7. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme Değerlendirme
Araçlarına Yönelik Bilgi Düzeylerine İlişkin Test Puanlarının Cinsiyet
Değişkenine Göre Farklılaşma Durumu İçin Yapılan Mann Whitney U Testi
Sonuçları

Test
Puanı
*p<0.05

Kadın
Erkek

n

x̄

242
96

63,20
55,45

Sıra
Ortala
ma
180,24
142,43

ss
23,42
21,80

90

Sıra
Ortalama
Farkı
43618,00
13673,00

U

9017,000

p

,001*

Tablo 7’ye göre, kadın öğretmen adaylarının ortalaması 63,20 ve erkek
öğretmen adaylarının ortalaması 55,45 olarak hesaplanmıştır. Sıra
ortalamaları incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyetine göre
otantik ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin test puanları arasında anlamlı
bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bulunan bu fark, kadın sınıf öğretmeni
adaylarının lehinedir (Sıra ortalama= 180,24).
Tablo 8. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme Değerlendirme
Araçlarına Yönelik Bilgi Düzeylerine İlişkin Test Puanlarının Otantik
Ölçme Değerlendirmeye Yönelik Uygulama Yapma Değişkenine Göre
Farklılaşma Durumu İçin Yapılan Mann Whitney U Testi Sonuçları
n

Test
Puanı
*p<0.05

Evet
Hayır

107
230

x̄

70,19
56,72

ss

19,49
23,64

Sıra
Ortala
ma
208,75
150,51

Sıra
Ortalama
Farkı
22336,00
34617,00

U

p

8052,000

,000*

Tablo 8’e göre, otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulama
yapan öğretmen adaylarının ortalaması 2,93 ve otantik ölçme ve
değerlendirmeye yönelik uygulama yapmayan öğretmen adaylarının
ortalaması 3,00 olarak hesaplanmıştır. Sıra ortalamaları incelendiğinde, sınıf
öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulama
yapma durumuna göre otantik ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin test
puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Bulunan bu fark,
otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulama yapan sınıf öğretmeni
adaylarının lehinedir (Sıra ortalama= 208,75).
4.3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme ve Değerlendirme
Yöntemine Yönelik Tutum ile Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişkiye
Yönelik Bulgular
Araştırmanın beşinci ve altıncı alt amacı doğrultusunda sınıf öğretmeni
adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme yöntemine yönelik tutum
puanları ile bilgi puanları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere yapılan
spearman korelasyon katsayısı sonuçları ve sınıf öğretmeni adaylarının
otantik ölçme değerlendirme yöntemine ilişkin tutumları otantik ölçme
değerlendirme araçlarına ilişkin bilgi düzeylerini yordamada basit regresyon
analizi sonuçları aşağıda verilmiştir.
Tablo 9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme Değerlendirme
Yöntemine Yönelik Tutumları İle Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişki İle İlgili
Spearman Korelâsyon Katsayısı Sonuçları
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Tutum puanı

Test Puanı
-,256
,000*
338

r
p
n

*p<0.05

Tablo 9’a göre, sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme
yöntemine ilişkin tutumları ile test puanları arasında -0.256 olan negatif (zıt)
yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Bir başka
deyişle, Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme yöntemine
ilişkin tutumları arttıkça test puanları azalmaktadır veya sınıf öğretmeni
adaylarının otantik ölçme değerlendirme yöntemine ilişkin tutumları
azaldıkça test puanları artmaktadır.
Tablo 10. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Otantik Ölçme Değerlendirme
Yöntemine İlişkin Tutumları Otantik Ölçme Değerlendirme Araçlarına
İlişkin Bilgi Düzeylerini Yordamada Basit Regresyon Analizi Sonuçları
B
Bağımlı
değişken:
Test puanı
R=0,338
F=43,410

Sabit
Tutum
puanı
r2=0,114
p=0,000

122,509
-20,661

Std.
Hata
9,412
3,136

Beta

t

p

-,338

13,017
-6,589

,000
,000

Tablo 10’a göre, sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme
yöntemine ilişkin tutumları bağımsız değişken ve test puanları bağımlı
değişken olmak üzere kurulan regresyon modelinin geçerli olduğu
bulunmuştur (F=43.410 p<0.05). Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme
değerlendirme araçlarına ilişkin bilgi düzeylerinin %11’ini sınıf öğretmen
adaylarının otantik ölçme değerlendirme yöntemlerine ilişkin tutumları
belirlemekte olduğu gözlenmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme
değerlendirme araçlarına ilişkin bilgi düzeylerini, otantik ölçme
değerlendirme yöntemlerine ilişkin tutum puanlarının anlamlı bir etkisinin
olduğu bulunmuştur (p<0.05). Bir başka deyişle sınıf öğretmeni adaylarının
otantik ölçme değerlendirme yöntemine ilişkin tutumları, otantik ölçme
değerlendirme araçlarına yönelik bilgi düzeylerini yordamaktadır.
Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme yöntemine
ilişkin tutumları otantik ölçme değerlendirme araçlarına ilişkin bilgi
düzeylerini yordamada test puanlarına ait oluşan basit regresyon modeli
aşağıda verilmiştir:
Test Puanı= 122,509-20,661 . Tutum Puanı
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5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmanın ilk alt amacı doğrultusunda sınıf öğretmeni adaylarının
otantik ölçme ve değerlendirme araçlarıyla ilgili tutumlarının orta düzeyde
olduğu orta düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Bu araştırmanın sonucunu
destekler nitelikteki bir araştırmada Duban ve Küçükyılmaz (2008)
tarafından sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme araç ve
yöntemlerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşlerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen
adaylarının otantik ölçme değerlendirme araç ve yöntemlerine olumlu
yaklaştıkları saptanmıştır.
Araştırmanın ikinci alt amacı doğrultusunda sınıf öğretmeni adaylarının
otantik ölçme ve değerlendirme yöntemine yönelik tutum düzeyleri ile
demografik özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Araştırma
sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme
yöntemine ilişkin tutumları cinsiyete, sınıf düzeylerine, akademik başarı
algılarına ve otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik ders dışı bir eğitime
katılma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve
değerlendirme yöntemiyle ilgili tutumları otantik ölçme ve değerlendirmeye
yönelik uygulama yapma durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir. Buna göre, otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik
uygulama yapan ve otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulama
yapmayan sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme
yöntemine ilişkin tutumları arasında, otantik ölçme ve değerlendirmeye
yönelik uygulama yapmayan öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Bu durumun nedeni olarak uygulama yapmayan sınıf
öğretmenlerinin, uygulama yapan öğretmen adayları tarafından aktarılan
otantik ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygulama zorluklarını
bilmeme durumlarından kaynaklı olduğu düşünülebilir.
Araştırmanın üçüncü alt amacı doğrultusunda sınıf öğretmeni adaylarının
büyük çoğunluğunun otantik ölçme ve değerlendirme yöntemiyle ilgili bilgi
düzeylerinin orta düzeyde olduğu gözlemlenmiştir. Bu araştırma sonucunu
destekleyen birçok araştırma bulunmaktadır. Duran, Mıhladız ve Ballıel
(2013), ilköğretim öğretmenlerinin otantik değerlendirme yöntemlerine
yönelik yeterlik düzeylerini araştırmıştır. Araştırma sonuçlarına göre
ilköğretim öğretmenlerinin genel olarak otantik değerlendirme yöntemlerine
yönelik “orta” düzeyde bir yeterliğe sahip oldukları görülmüştür. Bu
araştırmanın sonuçlarını desteklemeyen araştırmalar da mevcuttur. Şahin ve
Soylu (2019) ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının ölçme93

değerlendirme bilgilerinin lisans eğitimleri boyunca nasıl bir gelişim
gösterdiğinin incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonunda, öğretmen
adaylarının ölçme-değerlendirme bilgilerinin yetersiz olduğu ortaya
konmuştur.
Araştırmanın dördüncü alt amacı doğrultusunda sınıf öğretmeni
adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme yöntemiyle ilgili bilgi düzeyleri
ile demografik özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve
değerlendirme araçlarına yönelik bilgi düzeyleri sınıf düzeylerine, akademik
başarı algılarına ve otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik ders dışı bir
eğitime katılma durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme araçlarıyla
ilgili bilgi düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir. Kadın öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Bu araştırma sonucunu destekler nitelikte çalışma mevcuttur.
Güneş’in (2007) çalışmasında kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre
ölçme ve değerlendirme yeterlikleri istatistiki bakımdan daha yüksek
düzeyde gözlenmiştir. Bu araştırma sonuçlarını desteklemeyen araştırmalar
da mevcuttur. Yüce Maral (2009), sınıf öğretmenlerinin ölçme
değerlendirme konusundaki yeterliliklerini incelediği çalışmasında
cinsiyetin ölçme ve değerlendirme yeterliliği açısından bir faktör olmadığı
sonucuna ulaşmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve
değerlendirme araçlarına yönelik bilgi düzeyleri otantik ölçme ve
değerlendirmeye yönelik uygulama yapma durumu değişkenine göre
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Otantik ölçme ve değerlendirmeye
yönelik uygulama yapan sınıf öğretmeni adaylarının lehine anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Araştırma sonucunu destekleyen nitelikte bir çalışma
bulunmaktadır. Buldur (2009), araştırmasında fen bilgisi öğretmen
adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik
okuryazarlık ve öz yeterlik düzeylerinin geliştirilmesini amaçlamıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen bilgilere göre öğretmen adaylarının otantik
ölçme ve değerlendirme yaklaşımını kullanmaya yönelik öz yeterlikleri,
otantik ölçme ve değerlendirmeye yönelik uygulama yapma sayıları arttıkça
yükselmiştir.
Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme yöntemiyle
ilgili tutumları ile bilgi düzeyleri test puanları arasında negatif (zıt) yönlü
düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre, Sınıf öğretmeni
adaylarının otantik ölçme değerlendirme yöntemine ilişkin tutumları arttıkça
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bilgi düzeyleri azalmaktadır veya sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme
değerlendirme yöntemine ilişkin tutumları azaldıkça bilgi düzeyleri
artmaktadır. Araştırma sonucuna benzer nitelikte bir çalışma mevcuttur.
Demir, Tananis ve Trahan (2019), ilköğretim öğretmenlerinin otantik
değerlendirme yöntemlerini uygulamada yeterli bilgiye sahip olmamalarına
rağmen otantik değerlendirme yöntemlerinin uygulanması konusunda
olumlu tutumlara sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. Bu sonucu
desteklemeyen bir araştırma bulunmaktadır. Kılıç (2014) tarafından ilkokul
öğretmenlerinin otantik ölçme ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin
öğretmenlerin tutumları ile bilgi düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif bir
ilişki olduğu belirlenmiştir.
Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme araçlarına
ilişkin bilgi düzeylerini, otantik ölçme değerlendirme yöntemlerine ilişkin
tutum puanlarının anlamlı bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Buna göre, sınıf
öğretmeni adaylarının otantik ölçme değerlendirme yöntemine ilişkin
tutumları, otantik ölçme değerlendirme araçlarına yönelik bilgi düzeylerini
yordamaktadır. Bu araştırma sonucunu destekleyen bir çalışma da
mevcuttur. Kasapoğlu ve Duban (2012), öğretmen adaylarının
yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının yapılandırmacı yaklaşımı
uygulamaya yönelik öz yeterlik inançlarını yordama durumunu belirlemeyi
amaçlamıştır. Araştırmanın “Öğretmen adaylarının yapılandırmacı
yaklaşıma yönelik tutumları, yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin ölçmedeğerlendirme sürecine yönelik öz yeterlik inançlarını yordamakta mıdır?”
alt boyutu ile öğretmen adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme sürecine
yönelik öz yeterlilik inançları da incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre,
sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının,
yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin ölçme-değerlendirme sürecine yönelik öz
yeterlik inançlarını anlamlı yordadığı bulunmuştur.
Uygulayıcılara Yönelik Öneriler
1. Sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve değerlendirme
yöntemleriyle ilgili bilgi düzeylerinde otantik ölçme ve
değerlendirmeye yönelik uygulama yapan sınıf öğretmeni
adaylarının lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
Üniversitelerdeki eğitim süreçlerinde öğretmen adaylarına otantik
ölçme ve değerlendirme uygulamalarına dönük ortam sağlanarak
onların bu yaklaşımı sadece teorik değil, uygulamalı olarak da
öğrenmeleri sağlanmalıdır.
2. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adaylarının bilgi
ve tutum düzeyleri arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
Eğitim fakültelerinde Ölçme ve Değerlendirme dersi veren öğretim
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elemanları tarafından derslerde sadece bilginin değil, aynı zamanda
duyuşsal farkındalık gibi özelliklerin de üzerinde durulmalıdır.
Araştırmacılara Yönelik Öneriler
1. Bu araştırma ile sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve
değerlendirme yöntemine yönelik orta düzeyde bilgi ve tutum
düzeyine sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının
bilgi ve tutum düzeylerinin artmasını sağlayacak deneysel
araştırmalar ve ihtiyaç duyulan etkili öğretim tekniklerine yönelik
araştırmalar yapılabilir.
2. Bu araştırma ile sınıf öğretmeni adaylarının otantik ölçme ve
değerlendirme yöntemine yönelik bilgi ve tutumları arasında düşük
düzeyde negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu negatif yönlü
ilişkinin nedeninin tespit edilmesine yönelik nitel çalışmalar
yapılabilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ
SIĞINMACILARA YÖNELİK ALGISI
The Perception of University Students About Syrian Refugees
Filiz Tufan EMİNİ
1. Giriş
Kişiler, doğal afetler, salgınlar, terör olayları, savaşlar, siyasi ve
ekonomik krizler gibi sebepler ile doğup büyüdükleri coğrafyaları terk
ederek ülke içinde veya ülke dışında daha güvenli mekânlar bulma amacı
ile göç etmektedirler. Türkiye, coğrafi konumu nedeni ile stratejik bir
noktadadır ve bu nedenledir ki tarih boyunca göç alan ve veren transit bir
ülke olmuştur. Nitekim, Kalkınma Bakanlığı 2014 raporunda yer alan
bilgilere göre de Türkiye Cumhuriyeti stratejik bir coğrafi konumda
bulunmasından dolayı yıllar içinde siyasi, tarihsel, kültürel ve ekonomik
sebeplerden ötürü 30 yılı aşkın süredir mülteciler tarafından tercih
edilmektedir. Bu sebeplerden bazıları; (1979) İran İslam Devrimi (19801988), İran- Irak Savaşı, (1989 ve sonrası) Doğu Bloğunun Dağılması,
(1990-1991; 2003-2011), 1. ve 2. Körfez (Irak) Savaşları, (1992-1995)
Bosna-Hersek Savaşı, 2011 yılında başlayan ve halen devam eden Suriye
savaşıdır. Bu olumsuz gelişmelerden sonra sayıları yüz binleri aşan kişi,
Türkiye’yi bir geçiş noktası veya güvenli, sığınacakları bir alan olarak
görmüşlerdir (Danış ve Parla, 2009; Koç, Görücü ve Akbıyık, 2015;
Kalkınma Bakanlığı, 2014; Çiftçi, 2018; GİGM, 2018).
Bu çalışmanın konusunu oluşturan Suriye iç savaşından kaçıp
Türkiye’ye gelen sığınmacılar, kitlesel sığınma kategorisinde ele
alınmakta ve geçici koruma ilkesiyle konaklama birimlerinde sığınmacı
statüsünde misafir edilmektedir. Sığınmacı, ilgili ulusal ya da uluslararası
belgeler çerçevesinde kendi ülkesini terk ederek ikinci bir ülkeye gidip
uluslararası koruma talep eden ancak mülteci statüsü kazanmaya henüz
uygun bulunmayan kişidir. Bu kişilerin başvuruları olumsuz neticelenirse
veya kendilerine birtakım gerekçelerden dolayı ülkede kalma izni
verilmemişse bu kişiler ülkede izinsiz bulunan herhangi bir yabancı gibi
sınır dışı edilebilirler (Yıldız 2013; Koç, Görücü ve Akbıyık, 2015).
Suriye’den ilk kafile, ülkede başlayan iç karışıklıklar sonrası 29 Mart
2011’de Hatay ili Yayladağı ilçesinden 260 kişilik bir grup olarak
Türkiye’ye giriş yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye savaşı mağdurları
için krizin ilk gününden bu yana dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı olmaksızın


(Doç. Dr); Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale- Türkiye. E-mail:
ftemini@comu.edu.tr

101

“Açık Kapı Politikası” uygulayarak Suriyeli sığınmacıları kabul etmiştir.
Bugün, dünyanın en çok sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi
Türkiye’dir (AFAD, 2017; KDK, 2018; Çiftçi, 2018).
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (2019) verilerine göre, geçici
barınma merkezi dışında kalan Suriyelilerin sayısı 3.633.728’dir. Bu
verilere bakıldığında, Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de en yoğun
bulunduğu iller, Adana, Hatay, Mersin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Mardin
olmakla birlikte, nüfusun Türkiye’nin birçok iline dağıldığı söylenebilir.
Suriyeli sığınmacıların sayıları Türkiye nüfusu ile karşılaştırıldığında, bu
oranın %4,51 oranında olduğu görülmektedir. İl bazında bakıldığında en
fazla Suriyeli sığınmacı barındıran ilin % 81.31 oranı ile Kilis olduğu
görülmektedir.
Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi – EDAM’ın 2014
yılında Türkiye çapında yaptırmış olduğu kamuoyu araştırmasına göre
Türk kamuoyunda Suriye’den sığınmacı alımına son verilmesi konusunda
bir uzlaşma olduğu görülmektedir. Görüşülen kişilerin yüzde 86’sı
Suriye’den sığınmacı alımına son verilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Suriye’den gelecek ek sığınmacıları kabul etmeye devam edilmesini
düşünenlerin oranıysa ise yüzde 11’de kalmıştır (www.edam.org.tr). Bu
araştırmanın da gösterdiği üzere Türkiye’de yaşayan Suriyeliler,
yarattıkları sıkıntılar nedeniyle, birçok tartışmanın da odağında yer
almaktadırlar. Bu tartışmalar, konunun insani, hukuki, siyasi, iktisadi,
mali, toplumsal, kültürel vs. boyutlar içermesinden kaynaklanmaktadır. Bu
çalışma, üniversite öğrencilerinin Suriyeli sığınmacılara ilişkin algılarını
metaforlar aracılığı ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla
toplumsal boyutla ilgilenmektedir. Metafor, mecaz anlamına gelmekte ve
bir kavramı tanımından başka şekilde ifade etmek için kullanılmaktadır.
Suriyeli sığınmacılara yönelik algının metaforlar aracılığıyla ölçülmesi,
kişilerin zihninde yer alan “sığınmacı” temsilini ortaya çıkarması açısından
önem taşımaktadır. Bu çerçevede çalışmanın ilk kısmında konu ile ilgili
literatür incelendikten sonra ikinci kısımda alan araştırmasına ilişkin
sonuçlara yer verilmektedir.
2. Literatür
Türkiye’de, Suriyeli sığınmacılara yönelik algıyı ölçen nitel ve nicel
birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmalardan öğrenciler üzerinde metafor
yöntemini kullananlar ve elde ettikleri sonuçlar şu şekildedir:
Uzun ve Özcan (2017), Ankara ilindeki Sosyoloji Bölümü lisans
öğrencilerinin Suriyeli sığınmacılara ilişkin algılarını metaforlar aracılığı
ile ortaya koymuşlardır. Araştırma sonunda suçlayıcı/damgalayıcı,
kimsesiz ve yardıma muhtaç olma, öğretici olma, dayanışma, vatansızlık
(bir yere ait olamama), gerçeklikle yüzleşme, mücadele, sorgulama
şeklindeki 8 kavramsal kategoriye ulaşılmıştır.
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Taze ve Aktın (2018), Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal
Bilgiler Eğitimi lisans programında öğrenim gören Sosyal Bilgiler
öğretmen adaylarının “mülteci” kavramına ilişkin algılarını metaforlar
aracılığı ile tespit etmeyi amaçlamıştır. Katılımcıların “mülteci” kavramına
yönelik geliştirdikleri metaforlar ortak özellikleri bakımından 16
kavramsal kategori altında toplanmıştır. Kavramsal kategoriler
incelendiğinde bu kategorilerin olumlu ve olumsuz olmak üzere temelde
iki bakış açısı ile değerlendirilebileceği görülmüştür.
Öğrencilerin gözünden Suriyeli sığınmacıların nasıl algılandığını
ortaya koyan çalışmalar aşağıdaki gibidir:
Sağır ve Kurtkara (2018), sosyoloji okuyan lisans öğrencilerinin
Suriyeli kavramına ilişkin tutumlarını saptamayı amaçlamıştır. Çalışmada
nicel yöntem tercih edilmiş, ankette vatandaşlıkla ilişkili tartışma
gündemleri başta olmak üzere Suriyelilere yapılan yardımların
anlamlandırılması, Suriyelilere sunulan sağlık ve eğitim hizmetlerinin
algılanma biçimleri, Türkiye ekonomisi üzerinde yarattığı olumlu-olumsuz
etkilerin değerlendirilmesi, Suriyeli sığınmacıların neden oldukları sosyal
problemler gibi temel noktalar yer almıştır.
Türkiye’de Suriyeli sığınmacılara yönelik algıyı ölçen diğer çalışmalar
ve elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:
Karataş (2015), Suriyeli sığınmacılar ile halk arasındaki ilişkilerin
yazılı basına nasıl yansıdığını ortaya koymak için içerik analizi yöntemi ile
bir çalışma yapmıştır. Çalışmada, halkın verdiği tepkiler, geri gönderme,
sosyal problemler, sığınmacıların yaşadıkları şehirlerdeki spesifik olgular,
sığınmacıların halkın günlük yaşamına etkileri ve yaşadıkları sorunları ile
ilgili konular basında çıkan haberler doğrultusunda analiz edilmiştir. Elde
edilen sonuçlar, yerli halkın Suriyeli sığınmacılara tanınan hakların fazla
olduğunu düşündüğünü ve günlük yaşam aktivitelerini bile yerine
getirememekten dolayı rahatsızlık duyduklarını ortaya koymaktadır.
Özdemir ve Öner-Özkan (2016), Türkiye'de sosyal medya
kullanıcılarının Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsillerini nitel bir
yaklaşım ile araştırmışlardır. Bu nedenle yedi tematik birim
oluşturulmuştur. Tematik birimler (i) Suriyeli mültecilerin algılanan
olumsuz özellikleri, (ii) Suriyeli mülteciler sebebi ile Türkiye'de algılanan
tehditler, (iii) Türkiye hükümetinin Suriyeli mülteciler politikasına ilişkin
eleştiriler, (iv) Suriyeli mültecilere ilişkin pozitif tutumlar, (v) Suriyeli
mültecilerin algılanan politik önemi, (vi) algılanan Suriyeli mülteciler
problemine ilişkin önerilen çözümler ve (vii) Suriyeli mülteciler konusuna
ilişkin diğer eleştirileri yansıtmaktadır. Bulgular Suriyeli mültecilere
ilişkin olumlu ve destekleyici sosyal temsillerin sıklığının olumsuz
temsillere kıyasla daha az olduğunu göstermektedir.
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Budak vd. (2017), Yerel halkın (Elazığ) Suriyeli sığınmacılara yönelik;
ekonomik, sosyo-kültürel farklılık, güvenlik, uyum ve adaptasyon,
sosyalleşme vs. açıdan algılarını nitel yöntemlerle analiz etmişlerdir.
Çalışmada araştırmacılar, Suriyelilerin en fazla ve en az bulunduğu iki
mahalledeki yerel halktan 30 vatandaşla görüşmüştür. Yerel halkın
algısında, Suriyelilerin gelişiyle beraber ekonomik, güvenlik, toplumsal
açıdan ortaya çıkan sorunlar ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar,
halkın sığınmacılara ilişkin algısının olumsuz bir nitelik arz ettiğini
göstermektedir.
Alp (2018), Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak göç etmek zorunda
kaldıkları 2013-2016 tarihleri arasında yaptığı bir çalışmada, eleştirel
söylem analizi metoduyla yerel gazeteler ve yerel internet portallarında yer
alan nefret söylemi örneklerini incelemiştir. Yazarın kategorileri,
Türkiye'ye özgü dil ve kültür farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiş olan
nefret kategorileri olarak tanımlanmakta ve şu şekilde sıralanmaktadır:
Abartma / Yükleme / Çarpıtma; Küfür / Hakaret / Aşağılama; Düşmanlık /
Savaş Söylemi ve Doğal Kimlik öğesini nefret aşağılama unsuru olarak
kullanma / Simgeleştirme. Çalışmada elde edilen sonuçlar, sığınmacıların
statüleri, yaşam biçimleri ve kültürel değerlerine yönelik saldırıları ortaya
koyması açısından önemlidir.
Çiftçi (2018), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Suriyeli
sığınmacılara yönelik tutum/algı ve empatik yaklaşımlarının ölçülmesi
amacıyla 1614 kişiye anket uygulamıştır. Araştırma ile Suriyeli
sığınmacılara yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının
önyargılı olmadıkları, Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışma hakkı
verilmesi/suça meyilli olmamaları konularında daha olumlu tutum/algıya
sahip oldukları tespit edilmiştir. Öte yandan, Suriyeli sığınmacılara
vatandaşlık hakkı verilmesi/birlikte yaşama ve empati kurma konularında
ise daha olumsuz tutum/algıya sahip oldukları saptanmıştır.
Saraçoğlu ve Belanger (2018), İzmir ilinde yürüttükleri alan
çalışmasında, ilde yaşayanların sığınmacılara karşı algı ve tutumlarını
ortaya koymaya çalışmışlar ve Suriyeli karşıtlığının kendisini belirli anlam
ve sembollerle yüklü “temsil mekânının” ve kendi yerel özgüllükleriyle
sahiplenilen “bir yer olarak mekânın” kaybı endişesi ile bütünleşerek ifade
ettiğini ortaya çıkarmışlardır.
3. Yöntem
Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin Suriyeli sığınmacılara
yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile ölçülmesidir. Araştırma, 201920 eğitim-öğretim yılında, Biga İİBF Kamu Yönetimi bölümünde okuyan
ve göç ile ilgili bir ders alan son sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde
düzenlenmiştir. Araştırma ile aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
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 Öğrencilerin Suriyeli sığınmacılara yönelik metaforik algıları
nedir?
 Öğrencilerin algıladığı metaforlar ortak özellikleri açısından hangi
temalara ilişkindir?
Araştırma verilerinin toplanmasında ve yorumlanmasında, nitel
yöntemlerden yararlanılmıştır. Araştırmanın deseni, nitel araştırma
desenlerinden olgubilim (fenomenoloji) desenidir. Araştırma, 2019-20
eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okuyan ve “Göç
Kimlik Sivil Toplum” seçmeli dersini alan son sınıf öğrencileridir.
Öğrencilere, 45 dk’lık bir zaman diliminde doldurmaları için “Suriyeli
sığınmacı .............gibidir. Çünkü..................” ifadelerini içeren bir form
verilmiş ve boşlukları doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler, içerik
analizine tabi tutulmuştur. Analiz yapılırken, öğrencilerin metaforları
kodlanarak geçerli bir metafor içermeyen formlar kapsam dışı
bırakılmıştır. Ardından geçerli metaforlar temalar çerçevesinde
gruplandırılmıştır. Temaların oluşturulmasında, Özdemir ve Öner-Özkan
(2016) tarafından yapılmış olan sınıflandırma (“(i) Suriyeli mültecilerin
algılanan olumsuz özellikleri, (ii) Suriyeli mülteciler sebebi ile Türkiye'de
algılanan tehditler, (iii) Türkiye hükümetinin Suriyeli mülteciler
politikasına ilişkin eleştiriler, (iv) Suriyeli mültecilere ilişkin pozitif
tutumlar, (v) Suriyeli mültecilerin algılanan politik önemi, (vi) algılanan
Suriyeli mülteciler problemine ilişkin önerilen çözümler ve (vii) Suriyeli
mülteciler konusuna ilişkin diğer eleştiriler”) üzerinde bazı değişiklikler
yapılarak olumsuz özellikler, olumlu özellikler, Türkiye’de yarattıkları
tehdit, politik önem, mağduriyet ve diğer şeklinde bir kodlama yapılmıştır.
Veriler, Maxqda programının son sürümünden yararlanılarak
görselleştirilmiş ve yorumlanmıştır.
Araştırmada, 57 adet metafor tespit edilmiştir. Araştırmanın
güvenirliğinin hesaplanmasında, uzman görüşüne başvurulmuş ve Miles
ve Huberman’ın (1994) Görüş birliği / Görüş birliği + Görüş ayrılığı x 100
formülü kullanılmıştır. Bu formül ile elde edilen güvenilirlik analizi
sonucunun %70 üzerinde çıkması, çalışmanın güvenilir olduğunu
göstermektedir. İlgili formüle göre bu araştırmada elde edilen sonuç,
57/57+3 x 100 formülüne göre, % 95 oranıyla “güvenilir” çıkmıştır.
4. Bulgular
Araştırmanın çalışma grubu, Tablo 1'de görüldüğü gibi, Göç Kimlik
Sivil Toplum seçmeli dersini alan 45 kız ve 38 erkek, toplam 83 öğrenciden
oluşmaktadır.
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Tablo 1. Çalışma Grubu
Katılımcılar

Frekans

Yüzde (%)

Kız

45

54

Erkek

38

46

Toplam

83

100

Katılımcıların Suriyeli sığınmacı kavramına ilişkin metaforları
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 2. Suriyeli Sığınmacı Kavramına İlişkin Metaforlar
Metafor
Yırtık Kitap
Delik Şişe

Sayı
1
1

Sayı
1
1

Kırık Vazo
Kene/Sülük
Kalem

1
4
1

YavruKedi/Kedi
Yaprak

4
3

Leylek
Ayı

2
1

Yavru
Köpek/Köpek
Portakal
Bahçesinde
Elma Ağacı
Sırtlan/Çakal

2

Lastik

1

1

Bozuk Musluk

1

Masumiyetini Yitiren
İnsan

1

2

2

Karınca/Arı

2

Yenilenebilen
Enerji
Çekirge

1

Yarısı Boş
Defter/Boş
Kağıt
Bomba

1

Sigara

1

1

Küresel Isınma

1

Anka Kuşu
Yaban Ördeği
Akrep
Karga

1
1
1
1

1
1
1
3

Isırgan Otu
Saatli Bomba
Satranç Tahtası
Parazit/Virüs/Bakteri

1
1
1
5

Fare
Ağustos Böceği
Sınır Kapısı

2
1
1

Parayla Satın
Alınamayan
Şeyler
GDO
Eski Araba
Son Kurşun
Sivrisinek/
Atsineği
Homohabilis
Tavşan
Meteor

1
1
1

Japon Yapıştırıcısı
Çöp
Martı

1
1
1

1
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1
1
1

Metafor
Hamamböceği
Uzak Yerden Gelen
Akraba/Misafir
Sosyal Medya
Nar
Dağdan Gelip
Bağdakini Kovan
Erozyon/Çığ
Kimsesiz Çocuk/Yetim
Çocuk/ Üvey Evlat
Vampir

Sayı
1
3

Metafor
Dertli Arkadaş
Yarısı Çürük
Meyve
Kaktüs
Plüton
Tahta Kurdu

1
3
1
2
3
1

Öğrencilerin Suriyeli sığınmacı kavramına ilişkin metaforları, 6 tematik
kategoride toplanmıştır. Metaforların temalara göre dağılımı ve her bir
temada yer alan metaforların ağırlığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 3. Temalara Göre Metaforların Dağılımı

Öğrencilerin Suriyeli sığınmacı kavramına ilişkin metaforların
temalarına dair belge portresi Şekil 1’de gösterilmiştir.
Şekil 1. Belge Portesi
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Şekilde yer alan ilk sütun, Türkiye’de yarattıkları tehdidi; ikinci sütun
olumsuz özelliklerini; üçüncü sütun mağduriyetlerini; dördüncü sütun
olumlu özelliklerini; beşinci sütun diğer unsurları ve son sütun politik
önemlerini temsil etmektedir.
Metaforlara ilişkin kelime bulutu Şekil 2’te yer almaktadır.
Şekil 2. Metaforlara İlişkin Kelime Bulutu

Metaforlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
Sığınmacıların olumsuz özelliklerine dair metaforlar aşağıdaki gibidir;
“Suriyeli sığınmacı misafir çocuğu gibidir. Çünkü düzenini bozar,
herşeyi karıştırır, kovmak istersin kovamazsın” (E- 34).
“Suriyeli sığınmacı çakal gibidir. Çünkü kendi faydasını düşünür,
çıkarcıdır, çıkarı için herşey yapar” (E- 38).
“Suriyeli sığınmacı yırtık kitap gibidir. Çünkü sorunludurlar, bantlansa
da izini gösterir, yenilenmez, bu sorun aşılamaz” (K-1).
“Suriyeli sığınmacı kene gibidir. Çünkü yapıştılar Türkiyeye
gitmiyorlar, çekip koparsak zarar veriyorlar” (K-4).
“Suriyeli sığınmacı nar gibidir. Çünkü geldiklerinden daha fazla
sayıdalar şu an” (K- 15).
“Suriyeli sığınmacı tavşan gibidir. Çünkü çok çabuk çoğalıyorlar” (E23).
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Sığınmacıların olumlu özellikleri aşağıdaki
edilmiştir;

metaforlarla ifade

“Suriyeli sığınmacı karınca gibidir. Çünkü karınca gibi çalışıyorlar
ailelerinin geçimini sağlamak için” (K- 40).
“Suriyeli sığınmacı anka kuşu gibidir. Çünkü zor durumda kaldığında
kendini yeniden yaratır, yeniden doğar. Savaştan gelip yeniden doğdular,
çalışkanlıklarıyla” (K- 42).
“Suriyeli sığınmacı arı gibidir. Çünkü çok çalışkanlar” (E- 11).
Sığınmacıları mağdur olarak gören katılımcılara ait metaforlar
aşağıdaki gibidir;
“Suriyeli sığınmacı yaprak gibidir. Çünkü rüzgar nereye savurursa
oraya gider” (K-7).
“Suriyeli sığınmacı yaprak gibidir. Çünkü rüzgarla savrulan yaprak
gibi, savruluyorlar” (K- 24).
“Suriyeli sığınmacı üvey evlat gibidir. Çünkü ayrımcılığa maruz
kalıyorlar” (K- 29).
Sığınmacıların Türkiye açısından yarattıkları tehdide vurgu yapan
metaforlar aşağıdaki gibidir;
“Suriyeli sığınmacı kaktüs gibidir. Çünkü çok dikeni vardır, dokunana
zarar verir. Adapte olamıyorlar, suça karışıyorlar” (K- 17).
“Suriyeli sığınmacı tahta kurdu gibidir. Çünkü az sayıdayken
zararsızlar ama fazlalaştıkça bulundukları yere zarar vermeye başlarlar”
(K- 20).
“Suriyeli sığınmacı hamam böceği gibidir. Çünkü sayıları giderek
artıyor, istila ettiler etrafımızı, göndermeye çalıştıkça çoğalıp
yerleşiyorlar” (K- 27).
“Suriyeli sığınmacı vampir gibidir. Çünkü insanın kanını emerler.
Zaten nüfusumuz fazla, Suriyelilerin de gelişiyle kaynaklarımız daha da
yetersiz hale geldi. İşsizlik arttı. Devletin kaynakları yetersiz hale geldi.
Kaos ortamı ve suç oranları arttı” (K- 37).
“Suriyeli sığınmacı sivrisinek gibidir. Çünkü ülkeden ülkeye göç edip
sıtma gibi hastalık ve sorun yayarlar” (E- 16).
“Suriyeli sığınmacı bakteri gibidir. Çünkü zamanla çoğalırlar,
geldikleri ülkeyi yaşanmaz hale getirirler” (E- 28).
“Suriyeli sığınmacı saatli bomba gibidir. Çünkü ülkeye geldikleri andan
itibaren suç ve olay oranları arttı” (E- 29).
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5. Değerlendirme ve Sonuç
Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca göç alan bir ülke
olagelmiştir ve bir geçiş ülkesi olmanın dezavantajlarını yaşamaktadır. Bu
dezavantajlardan son döneme damgasını vuranı, Suriyeli sığınmacılardır.
2011 yılı itibariyle ülkelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye’ye
sığınan Suriyeliler, yarattıkları sıkıntılar nedeniyle, birçok tartışmanın
odağında yer almaktadırlar ve birçok araştırma/çalışmaya konu
olmaktadırlar. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin Suriyeli sığınmacılara
ilişkin algılarını ortaya koymayı amaçlamakta ve metafor analizine
dayanmaktadır.
Araştırmada elde edilen metaforlar, altı tema altında incelenmiştir. Bu
temalar, sığınmacılara dair olumsuz özellikler, olumlu özellikler,
Türkiye’de yarattıkları tehdit, politik önem, mağduriyet ve diğer
şeklindedir.
Sığınmacıların olumlu özelliklerini vurgulayan katılımcılar,
mağduriyete de değinmişler ve bu mağduriyete rağmen sığınmacıların
başarılı, çalışkan vs gibi özellikler taşıdıklarını ifade etmişlerdir.
Sığınmacıların olumsuz özelliklerini vurgulayanların ise bu kesimi
Türkiye için bir tehdit unsuru olarak görmeye eğilimli oldukları
görülmektedir. Bu nedenle de olumlu özellikler ile mağduriyet temaları ve
olumsuz özellikler ile Türkiye için bir tehdit unsuru olma temalarının çoğu
katılımcı açısından iç içe olduğu söylenebilir.
Katılımcıların çoğu açısından Suriyeli sığınmacılar olumsuz özellikleri
olan ve Türkiye’ye halihazırda zararı dokunan veya ilerde zararı
dokunabilecek bir kesimi ifade etmektedir. Bu sonucun metaforlara
yansıması,
sığınmacılara
yapılan
kan
emici
vampir/parazit/kene/sülük/bakteri/virüs vs benzetmeleri ile yansımaktadır.
Katılımcılar açısından sığınmacılarla ilgili bir diğer olumsuz özellik ve
tehdit, hızla çoğalmalarına, iyi niyeti kötüye kullanmalarına, suç
eğilimlerine ve kaynakları sömürmelerine yapılan vurgudur. Bu vurguya
dair metaforlar ise tavşan/nar/gitmek bilmeyen misafir/kedi/köpek/japon
yapıştırıcısı/sivrisinek/erozyon, saatli bomba gibi benzetmelerdir.
Katılımcılar açısından belirtilen bir diğer konu, sığınmacıların, Türk
toplumuna benzemedikleri için uyum problemleri yaşadıkları ve bu
problemlerin uzun vadede başka sorunlar yaratacağına dair beklentidir.
Sığınmacılara dair olumlu düşünceleri olan katılımcıların kullandıkları
metaforlar, sığınmacıların çalışkanlıklarına, azimlerine ve iş
bitiriciliklerine vurgu yapan arı/karınca/anka kuşu gibi benzetmelerdir.
Mağduriyete ilişkin metaforlar ise savaş ortamında ordan oraya savrulan
sığınmacılara atıfta bulunmakta ve yaprak/yetim çocuk gibi benzetmeleri
içermektedir. Sığınmacıların olumlu özelliklerinin ve mağduriyetlerinin
daha çok kız öğrenciler tarafından dile getirildiği göze çarpmaktadır. Çok
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az katılımcı ise sığınmacıların politik açıdan önemine vurgu yapmıştır.
Sığınmacıların politik önemi, metaforlara en belirgin şekilde, “İşimize
yaradığında kullanırız, işimize yaramadığında umurumuzda olmaz”
şeklinde yansımıştır.
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER
ALGILARI İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İNCELENMESİ
(Investigation of the Relationship Between Value Perceptions and Self
Esteem of Social Studies Teacher Candidates)
Hafize ER TÜRKÜRESİN*&Nurgül BOZKURT**
Giriş
Hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüzde toplumlar,
siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel vb. yönlerden birçok gelişime tanıklık
etmektedirler. Şüphesiz, bu değişim ve dönüşümden en çok etkilenen
alanların başında da eğitim gelmektedir (Genç ve Eryaman, 2000).
Günümüz dünyasındaki bu hızlı değişim siyasal, sosyal ve psikolojik
dönüşümleri de beraberinde getirmektedir. Değişime uyum sağlamak,
modern insanın psiko-sosyal gelişiminin bir sonucudur. İnsanlar gözle
görülen maddi farklılaşmalara kolay uyum sağlarken, toplumsal ve
psikolojik dönüşümlere uyum sağlamada aynı oranda başarı
gösterememektedir. Üstelik karakter gelişimini henüz tamamlamamış olan
gençlerde ve çocuklarda bu gelişim süreci daha gecikmeli ve sıkıntılı
yaşanmaktadır. Bu sıkıntıların aşılmasında en etkin yollardan birisi, genç
nesilleri içinde yaşadıkları topluma kaynaştıracak olan değerlerin
kazandırılmasıdır (Doğan, 2007). Bunun için verilecek değer eğitiminin
sınırlarının iyi çizilmesi ve bu kavrama doğru anlamlar yüklenmesi
gerekmektedir.
Değer kavramının birçok disipline girmiş olması ve pek çok kuramcının
değer kavramını çeşitli kavramlarla ilişkilendirerek açıklamaya çalışması
bu kavramın tanımını oldukça zorlaştırmıştır (Dilmaç, Kulaksızoğlu ve
Ekşi, 2007). Rokeach değeri göreceli önem boyutu üzerinde tercih edilen
davranış tarzı veya yaşam amaçları ile ilgili inançların süre giden
organizasyonu olarak tanımlarken; Schwartz insanın yaşamında ona
kılavuzluk etmesine yardım eden, arzulanan durumlar ötesi hedefler olarak
tanımlamıştır (Rokeach, 1973; Schwartz, 1996). Değerler duyuşsal ve
bilişsel alan içerisinde olan düşünce ve davranışlarımıza yön veren zihinsel
(Dr. Öğr. Üyesi); Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye.
E-mail: hafize.er@dpu.edu.tr
**
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olgulardır. Bu olgular geçmişten günümüze bireyin içinde bulunduğu
duruma göre değişmektedir. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de toplumda şiddet, güvensizlik, kötü alışkanlıklar, sevgisaygı eksikliği, hoşgörü gösterememe gibi davranışlarda büyük bir artış
gözlenmektedir. Özellikle 20. yy boyunca yaşanan iki büyük dünya savaşı,
ekonomik buhranlar, teknoloji ve uzay alanındaki çalışmalar, insanların
birbirine olan ihtiyacını ve etkileşimini zorunlu hale getirmiştir. Bu
sebeple, akademik başarının yanında temel insani değerleri benimseyen
bireyler yetiştirmek, ailelerin ve okulların başlıca görevlerinden biri haline
gelmiştir (Ekşi, 2003). Bu nedenle eğitim sisteminin iyi ve etkili insan
yetiştirme amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli önlemleri alması önemli bir
gereklilik olarak görülmektedir (Deveci ve Selanik Ay, 2009). Bu
önlemlerden biri kendi potansiyelini bilen ve bunu en doğru şekilde
kullanan ahlaki niteliklere sahip eğitimin başat unsurlarından biri olan
öğretmenlerin sayısını çoğaltmaktır. Öğretmenlerin kendi potansiyellerini
bilmeleri kendi özelliklerini tanımalarından geçmektedir. Bireyin kendine
ilişkin değerlendirmeleri sonucunda ulaştığı yargı ise benlik kavramıyla
ifade edilmektedir.
Benlik kavramı, William James (1948) öncülüğünde başlayan psikoloji
literatüründe oldukça sık karşılaşılan ve psikolojinin çalışma alanlarında
önemli bir yere sahip olan kavramlardan birisidir. James benliğin, kişinin
vücudu, özellikleri, yetenekleri, sahip olduğu şeyler, arkadaşları ve ailesi
gibi kişinin kendisinin sayabileceği her şeyden oluştuğunu söyler. Benliğin
“bilen benlik (self as knower)” ve “bilinen benlik (self as known)” olarak
iki boyutta düşünülmesi gerektiğini söyleyen yazara göre bilinen benlik
maddi benlik, sosyal benlik ve manevi benlik olmak üzere üçe ayrılmıştır.
İnsanın kendi bedeni, elbiseleri, ailesi, çevresindeki kişiler, evi vb. sahip
oldukları unsurlar maddi benliği oluşturmaktadır. Başkalarının birey
hakkındaki duygu ve düşünceleri, toplum tarafından kabul görme durumu
sosyal benliğin oluşmasında temel etkendir. İnsanın düşünme, algılama
gibi psikolojik faaliyetleri ise manevi benliği oluşturmaktadır. Kısaca
benlik bireyi oluşturan bir bütün olarak ifade edilmektedir. Benlik
kavramının gelişimi doğumla birlikte başlamakta ve sürekli olarak devam
etmektedir. Birey çevresiyle etkileşimi ve kendi hakkındaki
değerlendirmeleri sonucunda da benlik saygısını oluşturmaktadır (Köknel,
1995). Benlik saygısı, kişinin tutum ve davranışlarının belirlenmesinde
etkili olan kendi benliğine yönelik yaptığı ve devamlı olarak sürdürdüğü
değerlendirmesidir. Benlik saygısı düzeyini, bireyin kendi benliğini
onaylayan veya onaylamayan tutumları, bireyin kendini yetenekli, önemli,
başarılı ve değerli bulup bulmamasını belirlemektedir (Stanley, 1967).
Bireyin benlik kavramını ifade etmede yararlandığı ve benlik saygısıyla da
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ilişki olan birden çok faktör bulunmaktadır. Bunlardan biri de sahip olduğu
mesleki değerlerdir (Super, Starishewsky, Martin ve Jordaan, 1963).
Tinsley (2002), bireyin mesleki rolünü kabul etmesini ve mesleki
pozisyonuna ilişkin bireysel değer yargısını mesleki benlik saygısı olarak
ifade etmektedir. Nitekim yapılan çalışmalara bakıldığında olumlu mesleki
benlik saygısına sahip olan kişilerin olumlu değer algılarına sahip
olduğunu destekleyen farklı çalışmalar bulunmaktadır (Super ve Bohn,
1970; Tinsley, 2002; Yıldız, Dilmaç ve Deniz, 2013). Bu sebeple özellikle
insan yetiştirme görevini kendine misyon edinen öğretmenlerin ve
öğretmen adaylarının doğru benlik saygısına sahip olmaları ve bu
doğrultuda davranış geliştirmeleri büyük önem arz etmektedir. Özellikle
toplumuzca benimsenen değerlerin öğrencilere aktarımı noktasında temel
aktörlerden biri kabul edilen sosyal bilgiler öğretmen adaylarının benlik
saygılarını ve değer algılarını belirlemek önemlidir. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmaya çalışılmıştır.
• Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer sistemlerine ilişkin
algıları nedir?
• Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer sistemlerine ilişkin
algıları yaşlarına, cinsiyetlerine ve mezun oldukları okul türüne göre
farklılık göstermekte midir?
• Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının benlik saygılarına ilişkin
algıları nedir?
• Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının benlik saygılarına ilişkin
algıları yaşlarına, cinsiyetlerine ve mezun oldukları okul türüne göre
farklılık göstermekte midir?
• Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer sistemlerine ilişkin
algıları ile benlik saygılarına ilişkin algıları arasında ilişki var mıdır?
Yöntem
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak, geçmişte ya da hâlen var olan
bir durumu olduğu şekliyle tasvir etmeyi amaçlayan tarama modeli
kapsamında, karşılaştırma ve korelasyonel tarama yapmaya imkân tanıyan
ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır (Karasar, 2002). İlişkisel tarama
modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim
derecesini veya varlığını belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir
(Cemaloğlu ve Şahin, 2007).
Evren- Örneklem
Araştırmanın evrenini Kütahya ve Aksaray üniversitelerinde Sosyal
Bilgiler Öğretmenliği Bölümünde 2012-2013 eğitim öğretim yılında
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öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmanın
mümkün olduğu çalışmada örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Bu
bağlamda araştırmanın çalışma evrenini tüm sosyal bilgiler öğretmen
adayları oluşturmaktadır. Amaçlı örneklem yöntemlerinden biri olan ölçüt
örneklem yönteminin kullanıldığı araştırmada belirlenen ölçütler sosyal
bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencisi olmak ve gönüllülüktür. Bu
kapsamda araştırmaya 300 öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen
adaylarına yönelik kişisel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Öğretmen Adaylarına Yönelik Kişisel Bilgiler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
19 ve altı
20-22
23 ve üstü
Mezun Olunan Okul
Türü
Genel Lise
Özel Lise
Anadolu Lisesi
Meslek Lisesi
Diğer

f
162
138

%
54
46

98
201
1

32.7
67
3

234
4
36
10
16

78
1.3
12
3.3
5.4

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %54’ü kadın,
%46’sı ise erkektir. Yarıdan fazlasının (%64) yaşı 20-22 aralığındadır.
Üçte birinden fazlasının (%78) ise mezun olduğu okul türü genel lise
türündedir.
Veri Toplama Araçları
Araştırma verileri olgusal ve yargısal veri türündedir. Olgusal veriler
“Kişisel Bilgi Formu”yla elde edilen ve araştırmaya katılan sosyal bilgiler
öğretmen adaylarının demografik ve sosyoekonomik bazı özelliklerini
gösteren verilerdir. Yargısal veriler ise Schwartz tarafından geliştirilen
“Portre Değerler Ölçeği” ve Osman Tolga Arıcak tarafından geliştirilen
“Benlik Saygısı Ölçeği”nde yer alan yargı maddelerine katılımcıların
verdikleri yanıtları içeren verilerdir.
Portre Değerler Ölçeği: Ölçek Schwartz ve arkadaşları (2001)
tarafından geliştirilmiştir. Ölçek, her biri ikişer cümleden oluşan 40
maddeden oluşmaktadır. Demirutku (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan
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ölçek (1) Güç, (2) Başarı, (3) Hazcılık, (4) Uyarılım, (5) Özyönelim, (6)
Evrensellik, (7) İyilikseverlik, (8) Geleneksellik, (9) Uyma ve (10)
Güvenlik boyutlarını içermektedir. Ölçeğin cronbach alpha kat sayısı
.85’tir. Her bir alt ölçekte 2-6 arasında değişen sayıda madde
bulunmaktadır. Ulaşılan verilerin analizi yapılmadan önce açımlayıcı
faktör analiziyle güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin
Kaiser- Meyer Olkin (KMO) katsayısı 0.911, Barlett Testi anlamlılık
değeri 0.00 bulunmuştur. Ölçeğin bütünü için Cronbach alfa güvenirlik kat
sayısı .92’dir. Ölçekten alınabilecek minimum puan 40. Maksimum puan
200’dür. Faktör analizine göre ölçek 40 madde ve 10 boyuttan
oluşmaktadır. On faktör tüm varyansın %60.906’sını açıklamakta ve
madde faktör yük değerleri .39 ile .75 arasında değişmektedir.
Büyüköztürk’e (2011) göre faktör yüklerinin alt kesme noktası .30 ile .40
arasında olabilir. 0.30 düzeyinde olmalıdır. Ayrıca ölçeğin yapı geçerliğini
desteklemesi bağlamında ölçeğin boyutları ve genel toplam puanı
arasındaki ilişkiler incelenmiş ve Pearson Korelasyon katsayıları
hesaplanmıştır.. Bu araştırma bulgularından yola çıkarak “Portre Değerler
Ölçeği” geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak değerlendirilmiştir.
Benlik Saygısı Ölçeği: Ölçek, Arıcak (1995), tarafından 5’li likert tipi
derecelendirmeyle oluşturulmuştur. 32 maddeden oluşan ölçeğin Benlik
Değeri (1), Özgüven (2), Depresif Duygulanım (3), Kendine Yetme (4),
Başarma ve Üretkenlik (5) olmak üzere beş boyutu vardır. Ölçeğin
Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı. 90 dır. Test- tekrar test güvenirlik
katsayısı .70, yapı geçerliliği katsayısı ise .82 olarak bulunmuştur.
Verilerin analizi yapılmadan önce açımlayıcı faktör analiziyle güvenirlik
ve geçerlilik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin Kaiser- Meyer Olkin (KMO)
katsayısı 0.906, Barlett Testi anlamlılık değeri 0.00 bulunmuştur. Ölçeğin
bütünü için Cronbach alfa güvenirlik kat sayısı .70’dir. Ölçekten
alınabilecek minimum puan 32. Maksimum puan 160’dır. Faktör analizine
göre ölçek 32 madde ve 5 boyuttan oluşmaktadır. Beş faktör tüm varyansın
%47.509’unu açıklamakta ve madde faktör yük değerleri .33 ile .693
arasında değişmektedir. Alan yazında sosyal bilimler için %40 ile %60
arasında değişen varyans oranı ideal olarak değerlendirilir (Tavşancıl,
2005). Ayrıca ölçeğin yapı geçerliğini desteklemesi bağlamında ölçeğin
boyutları ve genel toplam puanı arasındaki ilişkiler incelenmiş ve Pearson
Korelasyon katsayıları hesaplanmıştır.. Bu araştırma bulgularından yola
çıkarak “Benlik Saygısı Ölçeği” geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak
değerlendirilmiştir.
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Verilerin Analizi
Araştırmada verilerin analizinde farklı istatistiki teknikler
kullanılmıştır. Adayların benimsedikleri değer algısı ve benlik saygısı
boyutlarının belirlemesinde aritmetik ortalama, standart sapma gibi
betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi
yapılmadan önce verilerin dağılımının parametrik ya da nonparametrik
olup olmadığına karar vermek için Kolmogorov-Smirnov Z testi
yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov Z testi sonuçlarına göre veriler normal
dağılım göstermediğinden (p<0.05) ölçek ve alt ölçekler için
nonparametrik testler uygulanmıştır. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının
benimsedikleri değer algısı ve benlik saygısı düzeylerinin çeşitli
değişkenler açısından karşılaştırılmasında iki değişken düzeyi için Mann
Whitney-U üç ve daha fazla değişken düzeyinde ise Kruskal Wallis-H test
istatistiklerinden yararlanılmıştır. Son olarak sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının benimsedikleri değer algıları ile benlik saygısı düzeyleri
arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi tekniği kullanılarak
çözümlenmiştir.
Bulgular ve Yorum
Araştırmanın bu bölümünde sosyal bilgiler öğretmen adaylarına uygulanan
portre değerler ölçeği ve benlik saygısı ölçeklerinden elde edilen veriler
analiz edilerek yorumlanmıştır.
Tablo 2. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Değer
Algılarının Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Cinsiyet N
Erkek
Bayan
Erkek
Başarı
Bayan
Erkek
Hazcılık
Bayan
Erkek
Uyarılım
Bayan
Erkek
Özyönelim
Bayan
Erkek
Evrensellik
Bayan
Erkek
İyilikseverlik
Bayan
Erkek
Geleneksellik
Bayan
Güç

138
162
138
162
138
162
138
162
138
162
138
162
138
162
138
162

Sıra
Sıra
Ortalaması Toplamı
156,61
25371,00
143,33
19779,00
152,59
21057,50
148,72
24092,50
142,79
19705,00
157,07
25445,00
154,42
21310,00
147,16
23840,00
141,95
19588,50
157,79
25561,50
140,40
19375,00
159,10
25775,00
141,95
19588,50
157,79
25561,50
143,33
19779,00
156,61
25371,00

118

U

p

10188,000 ,185
10889,500 ,699
10114,000 1,427
10637,000 ,468
9997,500

,113

9784,000

,061

9997,500

,113

10188,000 ,185

Uyma
Güvenlik

Erkek
Bayan
Erkek
Bayan

138
162
138
162

145,45
154,81
140,97
158,62

20071,50 10480,500 ,349
25078,50
19453,50 9862,500 ,077
25696,50

Tablo 2’ye göre “Güç”, “Hazcılık”, “Özyönelim”, “Evrensellik”,
“İyilikseverlik”, “Geleneksellik”, “Uyma” “Güvenlik” boyutlarında kadın
öğretmen adaylarının değer sistemlerine ilişkin algı ortalamaları erkek
öğretmen adaylarından daha yüksektir. “Başarı” “ve “Uyarılım” alt
boyutlarında ise erkek öğretmen adaylarının değer sistemlerine ilişkin
algılarının ortalamaları kadınlardan yüksektir. Sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının değer sistemlerine ilişkin algılarının cinsiyete göre anlamlı
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Maan
Whitney-U testi sonucuna göre anlamlı farklılık bulunamamıştır.
Tablo 3. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Değer
Algılarının Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Boyutlar
Güç

Başarı

Hazcılık

Uyarılım

Yaş
(1)19 ve
altı
(2)20-22
(3)23-25
(4)26 ve
üzeri
(1)19 ve
altı
(2)20-22
(3)23-25
(4)26 ve
üzeri
(1)19 ve
altı
(2)20-22
(3)23-25
(4)26 ve
üzeri
(1)19 ve
altı
(2)20-22
(3)23-25
(4)26 ve
üzeri

N
98
201
1

SSO
146,38
152,77
98,50

98
201
1

149,71
150,97
133

98
201
1

148,15
152,19
40,50

98
201
1

147,27
152,04
158,04
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Sd

X2

p

2

,
725

,696

2

,055

,973

2

1,77

,412

2

,209

,901

Anlamlılık

Öz yönelim

Evrensellik

İyilikseverlik

Geleneksellik

Uyma

Güvenlik

(1)19 ve
altı
(2)20-22
(3)23-25
(4)26 ve
üzeri
(1)19 ve
altı
(2)20-22
(3)23-25
(4)26 ve
üzeri
(1)19 ve
altı
(2)20-22
(3)23-25
(4)26 ve
üzeri
(1)19 ve
altı
(2)20-22
(3)23-25
(4)26 ve
üzeri
(1)19 ve
altı
(2)20-22
(3)23-25
(4)26 ve
üzeri

98
201
1

145,91
152,58
182,50

98
201
1

145,74
153,30
53,50

98
201
1

152,44
149,70
121,50

98
201
1

132,41
159,41
131,40

98
201
1

151,93
149,91
130

(1)19 ve
altı
(2)20-22
(3)23-25
(4)26 ve
üzeri

98
201
1

155,83
148,14
103,50

2

,531

,767

2

1,77

,412

2

,180

,914

2

6,47

,039*

2

,093

,955

2

,821

,663

2-1
2-3
2-4

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının sıra ortalamaları dikkate
alındığında “Hazcılık” , “Evrensellik”, “ İyilikseverlik”, “Başarı”, “Güç”
ve “Güvenlik” boyutlarında 23-25 yaş arasındaki değer algılarının diğer
yaş gruplarındaki öğretmen adaylarına göre düşük olduğu görülmüştür.
“Uyma” ve “Öz yönelim” boyutlarında 23-25 yaş arasındaki öğretmen
adaylarının değer algıları diğer öğretmen adaylarından daha yüksektir.
“Geleneksellik” ve “Uyarılım” boyutlarında ise 20-22 yaş arasındaki
adayların değer algıları diğer öğretmen adaylarının algılarından daha
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yüksektir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer sistemlerine ilişkin
algılarının yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis H testi
sonucuna göre “Geleneksellik” alt boyutunda anlamlı bir farklılık
bulunmuştur (X2(2)=,821, P<0.05). 20-22 yaş arasındaki öğretmen
adaylarının diğer yaş gruplarındaki öğretmen adaylarına göre daha
geleneksel değer algısına sahip oldukları bulgusuna varılmıştır.
Tablo 4. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Algılarının
Mezun Oldukları Okul Türüne Göre Karşılaştırılması
Mezun Olunan Okul
Türü

Geleneksel
lik

Güç

Başarı

Hazcılık

N

SSO

(1)Devlet
Lisesi
(2)Özel
Lise
(3)Anado
lu Süper
Lise
(4)Mesle
k Lisesi
(5)Diğer

23
4
4

155,8
4
187,6
3
122,4
3

(1)Devlet
Lisesi
(2)Özel
Lise
(3)Anado
lu Süper
Lise
(4)Mesle
k Lisesi
(5)Diğer
(1)Devlet
Lisesi
(2)Özel
Lise
(3)Anado
lu Süper
Lise
(4)Mesle
k Lisesi
(5)Diğer
(1)Devlet
Lisesi

23
4
4

36

10
15

36

10
15
23
4
4

148,3
0
116,1
0
151,5
1
187,5
0
167,2
1

X2

p

4

7,85

,097

4

9,75

,045
*

1-5
3-5

4

10,1
2

,038
*

3-5

4

5,63

,228

Anlaml
ı
Farklıl
ık

122,2
0
93,63
151,6
7
85,38

36

171,0
3

10

139,3
0
97,90
147,3
5

15
23
4

S
d
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Uyarılım

Öz
yönelim

Evrensellik

İyilikseverl
ik

(2)Özel
Lise
(3)Anado
lu Süper
Lise
(4)Mesle
k Lisesi
(5)Diğer

4

(1)Devlet
Lisesi
(2)Özel
Lise
(3)Anado
lu Süper
Lise
(4)Mesle
k Lisesi
(5)Diğer

23
4
4

(1)Devlet
Lisesi
(2)Özel
Lise
(3)Anado
lu Süper
Lise
(4)Mesle
k Lisesi
(5)Diğer

23
4
4

(1)Devlet
Lisesi
(2)Özel
Lise
(3)Anado
lu Süper
Lise
(4)Mesle
k Lisesi
(5)Diğer

23
4
4

(1)Devlet
Lisesi
(2)Özel
Lise
(3)Anado
lu Süper
Lise

23
4
4

36

10
15

36

10
15

36

10
15

36

10
15

36

212,5
0
171,1
0
122,5
5
142,3
3
146,9
6
212,5
0
179,8
3

4

9,08

,059

137,0
0
117,7
7
148,7
5
237,0
0
158,0
1

4

6,42

,169

160,4
5
120,0
3
154,1
2
175,7
5
129,6
1

4

5,06

,281

4

9,49

,049
*

162,8
5
119,2
7
155,2
0
176,2
5
137,5
8
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1-5

Uyma

Güvenlik

(4)Mesle
k Lisesi
(5)Diğer
(1)Devlet
Lisesi
(2)Özel
Lise
(3)Anado
lu Süper
Lise
(4)Mesle
k Lisesi
(5)Diğer

10

(1)Devlet
Lisesi
(2)Özel
Lise
(3)Anado
lu Süper
Lise
(4)Mesle
k Lisesi
(5)Diğer

23
4
4

15
23
4
4
36

10
15

36

10
15

153,5
5
89,30
155,1
9
174,5
0
118,7
9

4

10,2
1

,037
*

185,0
5
114,0
3
150,8
1
143,2
5
156,9
6

4

5,90

,207

1-5

179,1
0
103,0
3

Tablo 4 sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer algılarının mezun
oldukları okul düzeyine göre dağılımını göstermektedir. “Güç”,
“Hazcılık”, “Uyarılım”, “Öz yönelim”, “Evrensellik”, “Geleneksellik”,
“Güvenlik” değer boyutlarında Özel Lise mezunu öğretmen adaylarının
algıları diğer öğretmen adaylarının algı ortalamalarına göre önemli ölçüde
yüksektir. “Başarı” ve “İyilikseverlik” boyutlarında en yüksek değer
Anadolu/Süper Lise mezunu olan öğretmen adaylarında görülürken,
“Uyma” ve “Güvenlik” boyutlarında bu değer Meslek Lisesi mezunu olan
öğretmen adaylarında görülmektedir. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının
değer algılarının mezun oldukları okul düzeyine göre anlamlı farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis H
testi sonucuna göre “Güç” (X2(4)=9,75, p<0.05), “Başarı” (X2(4)= 10,12,
p<0.05) “İyilikseverlik” (X2(4)=9,49, p<0.05) ve “Uyma” (X2(4)=10,21)
boyutlarında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Buna göre “Güç”
boyutunda Devlet Lisesi ve Anadolu-süper lise mezunları diğer okul
türlerinden mezun olanlara göre farklılaşmaktadır. Söz konusu farklılık
Devlet Lisesi ve Anadolu-süper Lise mezunlarının lehinedir. “Başarı”
boyutunda Anadolu-süper Lise mezunları diğer okul türlerinden mezun
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olanlara göre farklılık göstermektedir ve bu farklılık Anadolu-süper lise
mezunları lehinedir. “İyilikseverlik” ve “Uyma” boyutunda ise Genel lise
mezunları, diğer okullardan mezun olanlara göre farklılaşmaktadır ve bu
farklılık genel lise mezunları lehinedir.
Tablo 5. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Benlik Saygılarının
Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Benlik değeri Erkek
Bayan
Depresif
Erkek
duygulanım Bayan

138
162
138

Sıra
Ortalaması
153,38
148,04
154,81

162

146,83

23786,50

Kendine
yetme

Erkek

138

145,54

20085,00 10494,000 ,357

Bayan

162

154,72

25065,00

Başarma ve
üretkenlik

Erkek

138

143,45

19796,50 10205,500 ,191

Bayan

162

156,50

25353,50

Erkek
Bayan

138
162

160,55
141,94

22156,00 9791,000
22994,00

Cinsiyet N

Özgüven

Sıra
U
p
Toplamı
21167,00 10780,000 ,594
23983,00
21363,50 10583,500 ,425

,063

Tablo 5 incelendiğinde, Benlik Saygısı Ölçeğinin “Benlik Değeri”,
“Depresif Duygulanım” ve “Özgüven” boyutlarına ilişkin sosyal bilgiler
erkek öğretmen adaylarının algıları kadın öğretmen adaylarının
algılarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Buna karşın “Kendine
Yetme”, “ Başarma ve Üretkenlik” boyutlarında ise kadın öğretmen
adaylarının algılarının erkeklerden daha yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının benlik saygılarına ilişkin
algılarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini
belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney-U testi sonucunda (p<.0.05)
benlik saygılarına ilişkin algıların cinsiyete göre anlamlı farklılık
göstermediği sonucuna varılmıştır.
Tablo 6. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Benlik Saygılarının
Yaş Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Benlik
değeri

Yaş

N

SSO

(1)19
ve
altı

98

138,9
2
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S
d

2

X2

p

3,6
9

,158

Anlamlı
Farklılı
k

Depresif
duygulanı
m

Kendine
yetme

Başarma
ve
üretkenlik

Özgüven

(2)20
-22
(3)23
-25
(1)19
ve
altı
(2)20
-22
(3)23
-25
(1)19
ve
altı
(2)20
-22
(3)23
-25
(1)19
ve
altı
(2)20
-22
(3)23
-25
(1)19
ve
altı
(2)20
-22
(3)23
-25

20
1
1
98

155,6
7
246,0
0
133,7
7

20
1
1

159,0
2
76,50

98

141,5
1

20
1
1

155,3
9
49,50

98

142,1
8

20
1
1

154,7
8
104,5
0
141,4
7

98

20
1
1

155,1
7
96,00

1-3
2-3
2

6,3
7

,041
*

2

3,1
0

,212

2

1,6
9

,429

2,0
5

,358

2

Tablo 6’ya göre, sosyal bilgiler öğretmen adaylarından 20-22 yaş
arasındaki adaylar “Benlik Değeri” hariç tüm alt boyutlarda en yüksek
puanları almışlardır. ”Benlik Değeri” alt boyutunda 23-25 yaş arasındaki
adaylar en yüksek puanı almıştır ancak bu alt boyutun dışında diğer alt
boyutlarda en düşük puan ortalamasına sahiptirler. Sosyal bilgiler
öğretmen adaylarının benlik saygılarına ilişkin algıları ile yaşları arasında
anlamlı bir farklılık olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan KruskalWallis-H testi sonucuna göre benlik saygılarına ilişkin algıları “Depresif
Duygulanım” alt boyutunda yaşa göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
(X2(2)=6,37, p<0.05). “Depresif Duygulanım” alt boyutunda 23-25
yaşındaki öğretmen adaylarının diğer yaş grubundaki adaylardan daha
düşük ortalamaya sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 7. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Benlik Saygılarının
Mezun Oldukları Okul Türüne Göre Karşılaştırılması
Mezun Olunan Okul Türü
Benlik
(1)Devlet
Değeri
Lisesi
(2)Özel Lise
(3)Anadolu
Süper Lise
(4)Meslek
Lisesi
(5)Diğer
Depresif
(1)Devlet
Duygulanım Lisesi
(2)Özel Lise
(3)Anadolu
Süper Lise
(4)Meslek
Lisesi
(5)Diğer
Kendine
(1)Devlet
Yetme
Lisesi
(2)Özel Lise
(3)Anadolu
Süper Lise
(4)Meslek
Lisesi
(5)Diğer
Başarma ve
(1)Devlet
Üretkenlik
Lisesi
(2)Özel Lise
(3)Anadolu
Süper Lise
(4)Meslek
Lisesi
(5)Diğer
Özgüven
(1)Devlet
Lisesi
(2)Özel Lise
(3)Anadolu
Süper Lise
(4)Meslek
Lisesi
(5)Diğer

N
234

SSO
148,01

4
36

140,75
160,50

10

146,60

15
234

160,60
148,35

4
36

150,63
155,64

10

152,80

15
234

160,17
149,07

4
36

181,50
158,42

10

154,75

15
234

132,73
153,22

4
36

171,88
130,83

10

154,95

15
234

136,60
149,21

4
36

225,63
160,18

10

121,20

15

136,87

X2

p

,946

,918

4

,461

,977

4

1,55

,817

4

,277

,596

4

5,07

,280

Sd

4

Tablo 7’ye göre “Benlik Değeri” boyutunda en yüksek Anadolu- Süper
Lise mezunu, “Depresif Duygulanım” boyutunda Anadolu- Süper Lise,
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“Kendine Yetme” boyutunda Özel Lise, “Başarma ve Üretkenlik”
boyutunda Özel Lise, “Özgüven” boyutunda da Özel lise mezunu adayların
ortalamaları diğer adaylardan daha yüksektir. Sosyal bilgiler öğretmen
adaylarının mezun oldukları okul düzeyine göre benlik saygılarının
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan
Kruskal Wallis- H testi sonucuna göre ise anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır.

Güç
Başarı

r
p
n
r
p
n

Hazcılık

r

Uyarılım

p
n
r

Öz
Yönelim

p
n
r

Evrensellik

p
n
r

İyilikseverlik

p
n
r

Uyma

p
n
r
p

Özgüven

Başarma
ve
Üretkenlik

Kendine
Yetme

Depresif
Duygulanım

Benlik Değeri

Tablo 8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değer Algıları ile
Benlik Saygıları Arasındaki İlişki

-,113
,050
300
,172**
,003
300

-,017
,772
300
-,073

,130*
,024
300
,141*

,109
,058
300
,033

-,059
,308
300
,130*

,206
300

,015
300

,568
300

,024
300

,188**
,001
300
,269**
,000
300
,323**
,000
300
,261**
,000
300
,217**
,000
300
,183**
,001

-,104

,184**

,052

,095

,073
300
-,089

,001
300
,163**

,374
300
-,014

,102
300
,046

,122
300
-,162**

,005
300
,281**

,814
300
-,089

,424
300
,151**

,005
300
-,196**

,000
300
,255**

,125
300
-,010

,009
300
-,027

,001
300
-,116*

,000
300
,151**

,865
300
,025

,647
300
-,021

,045
300
-,153**

,009
300
,138*

,668
300
,070

,714
300
-,106

,008

,017

,230

,066
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Güvenlik

n
r
p
n

300
,284**
,000
300

300
-,172**

300
,189**

300
,017

300
,018

,003
300

,001
300

,770
300

,754
300

Tablo 8’e göre sosyal bilgiler öğretmen adaylarının benlik saygıları ile
değer algıları arasındaki ilişki incelendiğinde, değer sistemi boyutlarından
“Başarı”, “Hazcılık”, “Uyarılım”, “Öz yönelim”, “Evrensellik”,
“İyilikseverlik”, “Geleneksellik”, “Uyma” ve “Güvenlik” ile Benlik
Saygısı alt boyutlarından “Benlik Değeri” arasında önemli, negatif bir
ilişki bulunmuştur. Değer sistemi boyutlarından “Hazcılık”, “Özyönelim”,
“Evrensellik”, “Uyma” ve “Güvenlik” ile benlik saygısının alt
boyutlarından “Depresif Duygulanım” arasında önemli, negatif bir ilişki
vardır. Değer sistemi boyutlarından “Başarı”, “Hazcılık”, “Uyarılım”,
“Özyönelim”, “Evrensellik”, “İyilikseverlik”, “Geleneksellik”, “Uyma” ve
“Güvenlik” ile Benlik Saygısı alt boyutlarından “Başarma ve Üretkenlik”
arasında önemli, pozitif bir ilişki bulunmuştur. Değer sistemi alt
boyutlarından “Başarı”, “Hazcılık”, “Uyarılım” ve “Özyönelim” ile
Benlik Saygısı alt boyutlarından “Özgüven” arasında önemli, pozitif bir
ilişki vardır.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer algıları cinsiyet
değişkenine göre karşılaştırıldığında anlamlı farklılık olmadığı
görülmüştür. Dilmaç, (1999) yapmış olduğu çalışmada İnsani Değerler
Eğitim Programına katılan öğrencilerin ahlaki olgunluk düzeylerinin
gelişmesinde kız veya erkek oluşlarına göre fark bulamamıştır ancak
“Hazcılık”, “Evrensellik” “Geleneksellik”, “Uyma”, “Güvenlik” ve Güç
boyutlarında kadın öğretmen adaylarının değer sistemlerine ilişkin algı
ortalamaları erkek öğretmen adaylarından daha yüksektir. “Başarı”, “Öz
yönelim”, “İyilikseverlik” ve “Uyarılım” alt boyutlarında ise erkek
öğretmen adaylarının değer sistemlerine ilişkin algı ortalamaları
kadınlardan yüksektir. Uyguç, (2003) Cinsiyet, Bireysel Değerler ve
Meslek Seçimi adlı çalışmasında faktör analizi sonucu geleneksellik,
evrensellik ve hedonizm olmak üzere üç değer grubu elde etmiştir.
Araştırma sonuçları kız öğrencilerin üç değer tipine, erkek öğrencilerden;
erkek öğrencilerin ise dişil değerlere, eril değerlerden daha fazla önem
verdiğini göstermektedir. Üç değer tipine verilen önemde fakülte
farklılıkları bulunamamıştır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer
algıları yaş değişkenine göre karşılaştırıldığında “Geleneksellik”
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boyutunda anlamlı farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 20-22 yaş
arasındaki öğretmen adaylarının diğer yaş gruplarındaki öğretmen
adaylarına göre daha geleneksel oldukları görülmüştür. Bu bulgu Gedik’in
(2010) bulgusuyla kısmen örtüşmektedir. Her iki araştırmada da
Geleneksellik boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Gedik’in (2010)
araştırmasında bundan farklı olarak Uyarılım ve Evrensellik boyutlarında
da anlamlı farklılık vardır. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının değer
sistemlerine ilişkin algıları mezun olunan okul değişkenine göre
karşılaştırıldığında Güç”, “Başarı”, “İyilikseverlik” ve “Uyma”
boyutlarında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Buna göre “Güç”
boyutunda özellikle “Özel Lise” mezunu öğretmen adaylarının diğer okul
türlerinden mezun olan öğretmen adaylarına göre değer algıları önemli
ölçüde yüksektir. “Başarı” boyutunda isen en yüksek değer
“Anadolu/Süper lise” mezunu olan adaylarda görülürken “Uyma”
boyutunda en yüksek değer “Özel Lise” mezunu adaylarda görülmektedir.
Bu bulgu Gedik (2010)’un bulgusuyla örtüşmektedir. Gedik (2010)’a göre
“Güç”, “ Hazcılık”, “Uyarılım” ve “Güvenlik” boyutlarında Özel Okul
mezunu öğretmen adaylarının değer algılarını diğerlerine göre önemli
ölçüde yüksek bulunmuştur. Bu durum Özel Okulda eğitim gören
öğretmen adaylarının okul ve aile çevresinde standartlarının iyi
olmasından kaynaklanabilir. Aynı zamanda “Başarı” değer algısının
“Anadolu-Süper lise” mezunu adaylarda diğer adaylara göre yüksek
olmasının nedeni ülkemizdeki eğitim politikasının göstergelerinden
biridir. Bu liselere öğrenci, seçme sistemiyle yüksek başarılı öğrencilerin
yerleştirilmesi, bu değer algısının yüksek çıkmasının zeminini
oluşturmaktadır.
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının benlik saygılarına ilişkin algıları
cinsiyet değişkenine göre karşılaştırıldığında anlamlı farklılık olmadığı
görülmüştür. Benlik Saygısının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
göstermediği sonucu Otacıoğlu (2009), Saygın, Arslan (2009)’nın
bulgularıyla paralellik göstermektedir. Ancak, Yılmaz, Avşaroğlu ve
Deniz (2010) üniversite sınavına hazırlanan kız öğrencilerin erkek
öğrencilere göre daha depresif olduklarını; Avşar (2006) da geleceğe
yönelik iyimserlik düzeyinin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
gösterdiğini, erkeklerin geleceğe daha umutla baktıklarını ve kızların daha
depresif ve depresyona yatkın olduğu sonucu bu araştırma bulgularıyla
benzeşmemektedir. Dinç’e (1992) göre ise öğrencilerin psikolojik, sosyal,
ailesel ve uyumsal benlik algı düzeylerinin yüksek olması özsaygıyı
olumlu yönde; düşük olması ise özsaygı düzeyini olumsuz yönde
etkilemektedir. Genel, sosyal, ailesel ve uyumsal benlik algı düzeyleri
düşük olan kız ve erkek gruplarında özsaygı düzeyinin erkeklerin lehine
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çıktığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, cinsel benlik düzeyleri farklı olan kız
ve erkeklerin özsaygı puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır. Öğrencilerin aynı gelişim dönemi içinde kız veya erkek
olsun benzer sorunlarla karşılaşmaları, benzer ilişkilere sahip olmaları,
benzer amaçlara, benzer gelecek planlarına sahip olmaları ve günlük
yaşamda benzer rutinleri gerçekleştirmeleri onların benlik saygılarında
benzer etkiler yaratabilir (Saygın ve Arslan, 2009). Öğretmen adaylarının
benlik saygıları yaş değişkenine göre karşılaştırıldığında “Depresif
Duygulanım” alt boyutunda yaşa göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
“Depresif Duygulanım” alt boyutunda 20-22 yaşındaki öğretmen
adaylarının bu alt boyutu diğer yaş grubundaki adaylardan daha yüksek
düzeyde algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu yaş grubundaki öğretmen
adaylarının çoğunluğu üniversite son sınıfta olduklarından okul bitirme,
sınav stresi vb. nedenlerden dolayı daha depresif ve duygusal olabilirler.
Benlik değerine 23-25 yaş grubundaki adayların en yüksek puanı vermiş
olmaları Kimter’in (2008) öğrencilerin benlik saygı düzeyleri yaş
ilerledikçe anlamlı yönde farklılaşacaktır, yaş ile benlik algısı arasında
anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır bulgusuyla paralellik göstermektedir
bulgusuyla da örtüşmektedir. Öğretmen adaylarının değer algılarının
mezun oldukları okul türüne göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis H testi
sonucuna göre ise anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Sungur’un (2008)
çalışmasına göre öğretmen adaylarının mezun oldukları okul türü ile benlik
saygısı arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu bulgu araştırma
sonuçlarıyla örtüşmektedir. Bu durum öğretmen adaylarının mezun
oldukları okul türü farklı olsa da aynı gelişim dönemindeki adaylarda
farklılık oluşturacak kadar etkisinin olmadığını göstermektedir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar bağlamında aşağıdaki öneriler
getirilebilir.
1.

2.

3.

Öğretmen adaylarının depresif duygulanım boyutunda algı
düzeylerini düşürmek için, özellikle son sınıfta mesleki
danışmanlık, psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti almaları
sağlanmalıdır.
Uygulama derslerinin ağırlıkta olduğu meslek liselerine
“Başarma ve Üretkenlik” boyutunda adayların daha yüksek
puan aldıkları görüldüğünde, diğer okul türlerinde eğitimini
devam ettiren adaylarında bu yeterliliği kazanabilmeleri için,
derslerde uygulamalara ağırlık verilerek atölye çalışması, proje
vb. etkinliklere daha fazla yer verilmelidir.
PDÖ’ nün “Güç” alt boyutunda erkek öğretmen adaylarının
değer algısı, kadın öğretmen adaylarının değer algısından
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4.

yüksek bulunmuştur. Bu durumun fiziksel ve psikolojik
etkenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Fiziksel olarak bu
durumu değiştirmek sınırlı olduğundan öğretmen adaylarına
özellikle gelişimin kritik dönemlerinde rehberlik hizmeti
verilmelidir.
Öğretmen adaylarının benlik saygılarının yükseltmek,
kendilerine güvenmelerini sağlamak için uzmanların sunacağı
panel, söyleşi, konferans vb. etkinlikler düzenlenmelidir.
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MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAVI İLE
LİSANS ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YAPILAN
UYGULAMA PUANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
The Relationship Between The Talent Test Grades and the
Implementation Grades Which is Given at the Third Class Students of
Music Education Faculty
Meltem DÜZBASTILAR
1. Giriş
“Ülkemizde her yıl üniversitelerin özel yetenek gerektiren
programlarına, bölümlerin/anabilim dallarının sınav aşamalarını
kendilerinin belirledikleri Özel Yetenek Sınavları ile yüzlerce öğrenci
alınmaktadır” (Ece ve Sazak, 2006 s.133). “Bu sınavlarda adayların çeşitli
müziksel yetenek, davranış, bilgi ve beceri düzeyleri ölçülmektedir.
Genellikle iki aşamadan oluşan bu sınavlarda adayların Müziksel İşitmeOkuma-Yazma ve Müziksel Çalma-Söyleme davranışları incelenir”
(Sağer, Zahal, Özhan ve Gürpınar, 2015: 635). “Aynı davranışların mesleki
müzik öğretim programlarının da temelini oluşturan belli başlı lisans
derslerinde sergilenmesi amaçlanmaktadır. Özellikle ritim, ses ve ezgi
tekrarı, deşifre, dikte yazma gibi davranışlar; lisans programlarının temel
dersi konumundaki ‘Müziksel İşitme ve Okuma Yazma dersinde’,
müziksel icra ve çalgı performansları da ‘Bireysel Çalgı, Piyano, Bireysel
Ses Eğitimi, Bireysel Çalgı (Şan), Koro, Orkestra vb.’ derslerle
kazandırılmaya çalışılmaktadır” (Kurtuldu ve Aksu, 2017: 40).
Üniversitenin Müzik Eğitimi Anabilim Dalında yapılan Özel Yetenek
Sınavının içeriğini müziksel işitme, okuma, yazma; çalma ve söyleme
basamakları oluşturmaktadır. 2015 yılında yapılan özel yetenek sınavı iki
aşamada yapılmıştır. “Birinci aşama; Müziksel İşitme – Yineleme ve Dikte
sınavı, ikinci aşama; Solfej Okuma, Müziksel Söyleme ve Müziksel çalma
sınavıdır” (Kılavuz, 2015). Birinci aşamada dikte, iki ses, üç ses, dört ses,
ezgi ve ritim tekrarı basamakları yer almaktadır. Dikte 30 puan, İki Ses
İşitme her biri iki puan olan dört tane iki ses, toplam sekiz puan; Üç Ses
İşitme her biri üç puan olan dört tane üç ses, toplam oniki puan; Dört Ses
İşitme her biri beş puan olan iki tane beş ses, toplam on puan; Ritim İşitme
her biri iki puan olan sekiz ölçü, toplam onaltı puan; Ezgi İşitme her biri
üç puan olan sekiz ölçü ezgi, toplam yirmidört puan olmak üzere toplam
100 puan üzerinden hesaplanmaktadır.
Birinci aşamayı başararak ikinci aşamaya girmeye hak kazanan
adaylardan; “Solfej Okuma”, “Müziksel Söyleme” ve “Müziksel Çalma”
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becerilerini sergilemeleri istenir. Müziksel Söyleme sınavı 100 ve
Müziksel Çalma sınavı 100 puan üzerinden hesaplanmaktadır.
Araştırma konusu ile ilgili literatüre bakıldığında, öğrencilerin
girdikleri özel yetenek sınavı soruları kullanılarak üçüncü sınıf sonunda
uygulama yapılan benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yetenek sınavı ile
ilgili yapılan çalışmaların bir kısmı Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan
(alan içi) ve olmayan (alan dışı) öğrencilerin yetenek sınavındaki başarı
durumları ile ilgilidir. Bu çalışmalara örnek olarak; Sağer (2007) yaptığı
araştırmada, öğrencilerin yetenek sınavındaki başarılarını GSL ve diğer
lise mezunları açısından incelemiştir. Benzer bir çalışma yapan Coşkun
(2008) yüksek lisans tezinde, yetenek sınavını kazanan öğrencilerin ezgi
ve ritim tekrarındaki başarılarını araştırmıştır.
Özel yetenek sınav puanı ve bazı alan derslerinin karşılaştırılması ile
ilgi çalışmalar arasında; Güneştan ve Ayrancıoğlu (2018), yetenek
sınavlarını lise değişkenine göre incelemişlerdir. Aynı zamanda alana ait
dersler ile akademik başarı düzeylerini de araştırmışlardır. Özal (1995) ise
yüksek lisans tezinde, öğrencilerin yetenek sınavındaki başarılarını ve
bireysel çalgı başarılarını karşılaştırmıştır. Aksu ve Kurtuldu (2016), GSL
Mezunlarının yetenek sınavından aldıkları puanlar ile lisedeki bazı dersleri
karşılaştırarak incelemişlerdir.
Yetenek sınavı ve akademik başarıları karşılaştıran çalışmalar arasında;
Kurtuldu ve Aksu (2017) yaptıkları araştırmada, Müzik Öğretmenliği
öğrencilerinin akademik başarılarını yetenek sınav puanları ile
karşılaştırarak incelemişlerdir. Avşar (2014) yüksek lisans tezinde, Müzik
Öğretmeni Adaylarının Özel Yetenek Sınavındaki MİOY Başarıları ile
Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiyi incelemiştir.
Özel yetenek sınavları ile mezuniyet notları veya çeşitli değişkenlerle
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar arasında; Eroğlu ve Ataman (2013)
yaptığı çalışmada, öğrencilerin Yetenek Sınavı Puanlarını Mezuniyet
Notlarıyla karşılaştırmıştır. Tankız ise 2011 yılında tamamladığı yüksek
lisans tezinde, yetenek sınavı adaylarının başarı durumlarını farklı
değişkenlere göre incelemiştir.
1.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, Karadeniz bölgesinde bir üniversitenin 2015 yılında
yapılan Müzik öğretmenliği yetenek sınavının “Müziksel İşitmeYineleme, Dikte ve Deşifre” sorularının sınav puanları ile aynı soruların
2018 yılında üçüncü sınıf MİOY dersi final sınavı sırasında yapılan
Uygulamada, aynı öğrencilere tekrar sorulması sonucu aldıkları puanlar
arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Bu bağlamda, aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
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1. Özel Yetenek Sınavı ve (üçüncü sınıf sonunda yetenek sınavı
sorularının aynı öğrencilere sorulmasıyla yapılan) Uygulamadaki
“2 ses, 3 ses, 4 ses işitme” puanları arasındaki ilişki nedir?
2. Özel Yetenek Sınavı ve Uygulamadaki “Ezgi Tekrarı” puanları
arasındaki ilişki nedir?
3. Özel Yetenek Sınavı ve Uygulamadaki “Ritim Tekrarı” puanları
arasındaki ilişki nedir?
4. Özel Yetenek Sınavı ve Uygulamadaki “Dikte” puanları
arasındaki ilişki nedir?
5. Özel Yetenek Sınavı ve Uygulamadaki “Solfej Deşifre” puanları
arasındaki ilişki nedir?
1.2. Çalışmanın Önemi
“Müziksel İşitme Okuma Yazma öğretimi; müziksel işitme-algılama,
müziksel okuma, müziksel yazma, müziksel belleme, müziksel düşünme
(tasarlama), müziksel yaratma, müziksel çözümleme ve müziksel
değerlendirmeye ilişkin davranış değişikliklerini hedefleyen yapısıyla
mesleki müzik eğitiminin en temel alanı durumundadır” (Özgür ve
Aydoğan, 2015: 3).
Uygulama, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı üçüncü sınıf öğrencilerinin
üç yıl Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersi aldıktan sonra yapılması,
üç yıl önceki seviyeleriyle aradaki farkı ortaya koyması bakımından
önemlidir. Araştırmanın, üçüncü sınıflarla daha önce benzer bir uygulama
yapılmamış olması bakımından da önemli olduğu düşünülmektedir.
1.3. Varsayımlar
Araştırmada, analiz edilen puanların öğrencilerin (MİOY) başarı
durumlarını nesnel bir şekilde yansıttığı varsayılmıştır.
1.4. Sınırlılıklar
1. Araştırma ilgili üniversitenin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
üçüncü sınıf öğrencilerinin 2015 yetenek sınavının birinci
aşamasında yer alan 2 ses, 3 ses ve 4 Ses İşitme; Ezgi Tekrarı,
Ritim Tekrarı, Dikte ve Solfej Deşifre sorularının sınav
puanlarının analizleri ile sınırlıdır.
2. Araştırma ilgili üniversitenin Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
üçüncü sınıf öğrencilerine yetenek sınavında sorulan soruların
aynısının, üçüncü sınıfın sonunda (2018) tekrar kendilerine
sorulması sonucu elde edilen Uygulama puanların analizleri ile
sınırlıdır.
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2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Araştırmada, “Korelasyonel Araştırmalar” modeli kullanılmıştır. Bu
araştırma modelinde, değişkenlere müdahale edilmeden, değişkenler
arasındaki ilişkinin betimlenmesi amaçlanır (Karakaya, 2014, s.68;
Büyüköztürk ve diğerleri, 2016: 185).
2.2. Araştırma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015 yılında ilgili üniversitenin
Müzik Öğretmenliği yetenek sınavına girerek sınavı kazanan ve kayıt
yaptıran, 2018 yılında üçüncü sınıf seviyesinde olan 44 öğrenci
oluşturmaktadır.
2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmada, 2015 yılı Müzik Öğretmenliği yetenek sınavı soruları ve
puanları, dekanlığın onayı ile elde edilmiştir. Uygulama puanları ise 2018
yılında üçüncü sınıf olan aynı öğrencilere girdikleri yetenek sınavındaki
soruların aynısının tekrar sorulmasıyla elde edilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Çalışma grubunun yetenek sınavı puanları ile üçüncü sınıfın sonunda
yapılan uygulama puanları, sosyal bilimlerde kullanılan bir istatistik
programı kullanılarak analiz edilmiş ve gerekli karşılaştırmalar yapılmıştır.
Puanlar arasındaki ilişki, Pearson Korelasyon Katsayısı ile hesaplanmıştır.
Pearson korelasyon katsayısı +1.00 ile -1.00 arasında değişebilir.
Değişkenlerin yönü aynı ise aralarındaki ilişki pozitiftir (+); değişkenlerin
yönü farklı ise, bu durumda ilişki negatiftir (-). Değişkenler arasında
birlikte bir değişim olmuyorsa, bu durumda korelasyon katsayısı sıfırdır
(Arıcı, 2005, s.93). “Katsayı, 0.30-0.70 arasında kalıyor ise iki değişken
arasında orta düzeyde bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Bu değer 0.70’den
büyük ise yüksek ve 0.30’dan küçük ise düşük düzeyde bir ilişkiyi
gösterdiği ifade edilebilir” (Köklü ve diğerleri, 2006: 94).
Korelasyon ölçümlerinden önce normallik testi yapılmıştır. Test
sonuçları Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Verilerin Basıklık Çarpıklık Katsayıları
Faktörler
Yetenek Sınavı
2 ses işitme
Yetenek Sınavı

Basıklık
Ölçüm
SS

Çarpıklık
Ölçüm
SS

-1,523

,337

1,719

,662

-1,079

,337

,219

,662
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3 ses işitme
Yetenek Sınavı
4 ses işitme
Uygulama
2 ses işitme
Uygulama
3 ses işitme
Uygulama
4 ses işitme
Yetenek Sınavı
Ezgi tekrarı
Yetenek Sınavı
Ritim tekrarı
Uygulama
Ezgi tekrarı
Uygulama
Ritim tekrarı
Yetenek Sınavı
Dikte
Yetenek Sınavı
Solfej Deşifre
Uygulama Dikte
Uygulama
Deşifre Solfej

,021

,337

-1,097

,662

-1,576

,361

1,752

,709

-,415

,361

-,169

,709

,405

,361

-1,326

,709

,556

,337

,187

,662

-,054

,337

-,759

,662

,331

,378

-,207

,741

-,312

,378

-,225

,741

-1,363

,361

1,611

,709

-,721

,383

-,802

,750

-,718

,337

-,597

,662

-1,102

,337

,509

,662

Yapılan normallik testi sonucunda, basıklık katsayılarının -1,576 ile
1,523 arasında; çarpıklık katsayılarının ise -1,611 ile 1,719 arasında olduğu
görülmektedir.
Dağılımın normal olması için basıklık ve çarpıklık katsayılarının sıfır
olması gerekmektedir. Katsayılar sıfırdan uzaklaşması durumunda, normal
dağılımdan da uzaklaştığı söylenebilir. (Baykul, 1999, s.134; Köklü ve
Büyüköztürk, 2000, s.68; Altunışık ve diğerleri, 2005: 156). +1 ile -1
arasında bulunan dağılımlar, aşırı bir sapma olarak görülmemektedir
(Albayrak, 2005, s.54; Köklü vd. 2006, s.63). Albayrak (2005), +3 ile -3
arasında olan basıklık katsayılarıyla da karşılaşılabileceğini söylemiştir.
3. Bulgular ve Yorum
Yetenek Sınavı puanları ve Uygulama puanları arasındaki ilişki analiz
edilirken Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Tablolarda,
puanların ortalamalarının yüzdeleri (%) verilmiştir. Ortalamaların
yüzdelik farklarında (-) olarak görünen değerler, puanların üç sene
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öncesine göre düşük olduğunu, (+) olarak görünen değerler ise puanlarda
üç sene öncesine göre artış olduğunu göstermektedir.
Özel Yetenek Sınavı ve (üçüncü sınıf sonunda yetenek sınavı
sorularının aynı öğrencilere sorulmasıyla yapılan) Uygulamadaki “2 ses,
3 ses, 4 ses işitme” puanları arasındaki ilişki Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Özel Yetenek Sınavı Puanları ve Uygulama Puanları (2 ses,
3 ses ve 4 ses) Arasındaki İlişki
Pearson
Yetenek ve Uygulama
Korelasyon
Puanları Ortalamalarının
Katsayıların
Farkı (%)
-,078
% -0,04
İki ses işitme
,051
% -0,2
Üç ses işitme
-,236
% -0,11
Dört ses işitme
Yukarıdaki tabloda, Özel Yetenek Sınavı ve Uygulamadaki İki Ses
İşitme puanları arasında negatif yönlü, anlamlı olmayan ve düşük düzeyde
bir ilişki olduğu görülmektedir. Üç Ses İşitmede, pozitif yönünde, anlamlı
olmayan düşük düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Dört Ses İşitme
puanları arasında ise negatif yönde, anlamlı olmayan düşük fakat orta
düzeye yakın bir ilişki vardır. Yetenek ve Uygulama puanlarının
ortalamaları arasındaki negatif değerler, üç yıl sonunda puanların düştüğü
anlamına gelmektedir.
Tablo 3’de Özel Yetenek Sınavı ve Uygulamadaki “Ezgi Tekrarı”
puanları arasındaki ilişki görülmektedir.
Tablo 3. Özel Yetenek Sınavı Puanları ve Uygulama Puanları (Ezgi
Tekrarı) arasındaki ilişki
Pearson Korelasyon
Yetenek ve Uygulama
Katsayıların
Puanları Ortalamaları
Ezgi
,123
% -0,1
Tekrarı
Yetenek Sınavı ve Uygulama arasındaki Ezgi Tekrarında korelasyon
katsayısı ,123 olarak görülmektedir. Bu oran, Yetenek ve Uygulama
puanları arasında pozitif yönünde, anlamlı olmayan ve düşük düzeyde bir
ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Yetenek sınavındaki Ezgi Tekrarı
puanlarının ortalaması ile Uygulama puanlarının ortalaması arasında üç
yılın sonunda %0,1 oranında bir düşüş görülmektedir.
Tablo 4’te, Özel Yetenek Sınavı ve Uygulamadaki “Ritim Tekrarı”
puanları arasındaki ilişki görülmektedir.
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Tablo 4. Özel Yetenek Sınavı Puanları ve Uygulama Puanları (Ritim
Tekrarı) arasındaki ilişki
Pearson Korelasyon
Yetenek ve Uygulama
Katsayıların
Puanları Ortalamaları
Ritim
-,167
% -0,08
Tekrarı
Tablo 5’te Ritim Tekrarında, yetenek ve uygulama puanları arasında
-,167 oranında bir korelasyon görülmektedir. Bu oran, Yetenek ve
Uygulama puanları arasında negatif yönlü, anlamlı olmayan ve düşük
düzeyde bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Ritim Tekrarında Yetenek
sınavı puanları ortalaması ile üçüncü yılın sonunda yapılan Uygulama
puanlarının ortalaması arasında % 0,08 oranında bir düşüş vardır.
Özel Yetenek Sınavı ve Uygulamadaki “Dikte” puanları arasındaki
ilişki, Tablo 5’de görülmektedir.
Tablo 5. Özel Yetenek Sınavı Puanları ve Uygulama Puanları (Dikte
Tekrarı) arasındaki ilişki
Pearson Korelasyon
Yetenek ve Uygulama
Katsayıların
Puanları Ortalamaları
,042
% (+) 0,01
Dikte
Dikte puanları arasındaki korelasyon katsayısı ,042’dır. Bu oran,
Yetenek ve Uygulama puanları arasında pozitif yönünde, anlamlı olmayan
ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Puanların
ortalamalarına bakıldığında, üç yılın sonunda, diğer tüm alanlar arasında
sadece Dikte puanlarının yükseldiği görülmektedir.
Özel Yetenek Sınavı ve Uygulamadaki “Solfej Deşifre” puanları
arasındaki ilişki, Tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 6. Özel Yetenek Sınavı Puanları ve Uygulama Puanları (Solfej
Deşifre) arasındaki ilişki
Yetenek ve
Pearson Korelasyon
Uygulama Puanları
Katsayıların
Ortalamaları
Solfej
,024
% -0,16
Deşifre
MİOY bölümü içinde yer alan Solfej Deşifre aşamasında yetenek ve
uygulama arasındaki korelasyon katsayısı ,024 olarak görülmektedir. Bu
oran, Yetenek ve Uygulama puanları arasında pozitif yönünde, anlamlı
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olmayan ve çok düşük düzeyde bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir.
Uygulama puanlarının ortalaması, Yetenek Sınavı puanları ortalamasına
göre %0,16 oranında bir düşüş göstermektedir
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
1. Özel Yetenek Sınavı ve Uygulamadaki İki Ses ve Dört Ses İşitme
puanları arasında negatif yönlü, Üç Ses İşitmede ise pozitif yönlü
bir ilişki vardır. İki Ses Üç Ses ve Dört Ses İşitmede, anlamlı
olmayan düşük düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Yetenek
ve Uygulama puanlarının ortalamaları arasındaki negatif değerler,
üç yılın sonunda puanların düştüğü anlamına gelmektedir.
2. Yetenek Sınavı ve Uygulama arasındaki Ezgi Tekrarı oranı
,123’tür ve Yetenek ve Uygulama puanları arasında pozitif
yönünde, anlamlı olmayan ve düşük düzeyde bir ilişki olduğu
anlamına gelmektedir. Yetenek Sınavındaki Ezgi Tekrarı
puanlarının ortalaması ile Uygulama puanlarının ortalaması
arasında üç yılın sonunda %0,1 oranında bir düşüş görülmektedir.
3. Ritim Tekrarında, Yetenek Sınavı ve Uygulama puanları arasında
-,167 oranında bir korelasyon görülmektedir. Bu oran, Yetenek ve
Uygulama puanları arasında negatif yönlü, anlamlı olmayan ve
düşük düzeyde bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Ritim
Tekrarında Yetenek sınavı puanları ortalaması ile üçüncü yılın
sonunda yapılan Uygulama puanlarının ortalaması arasında %
0,08 oranında bir düşüş vardır.
4. Yetenek ve Uygulama puanları arasında Dikte puanlarında pozitif
yönlü, anlamlı olmayan ve düşük düzeyde bir ilişki vardır.
Puanların ortalamalarına bakıldığında, üç yılın sonunda, diğer tüm
alanlar arasında sadece Dikte puanlarının yükseldiği
görülmektedir.
5. Solfej Deşifre aşamasında yetenek ve uygulama arasındaki
korelasyon katsayısına göre Yetenek ve Uygulama puanları
arasında pozitif yönünde, anlamlı olmayan ve çok düşük düzeyde
bir ilişki vardır. Uygulama puanlarının ortalaması, Yetenek Sınavı
puanları ortalamasına göre %0,16 oranında bir düşüş
göstermektedir.
Araştırma konusu ile ilgili literatüre bakıldığında, öğrencilerin
girdikleri özel yetenek sınavı soruları kullanılarak üçüncü sınıf sonunda
uygulama yapılan benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yetenek sınavı ile
ilgili yapılan çalışmalar çoğunlukla Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan
(alan içi) ve olmayan (alan dışı) öğrencilerin yetenek sınavındaki başarı
durumları ile yetenek sınav puanı ve bazı alan derslerinin karşılaştırılması
ile yetenek sınavı ve akademik başarıların karşılaştırılması ve yetenek
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sınavları ile mezuniyet notları veya çeşitli değişkenlerle arasındaki ilişki
ile ilgilidir.
Özgür ve Aydoğan’ın (2015) belirttiği gibi, Müziksel İşitme Okuma
Yazma dersi, Mesleki Müzik Eğitimi içindeki temel derslerden biridir.
Müziksel işitme ve algılama, yazma, okuma, belleme, yaratma, düşünme
(tasarlama), değerlendirme ve çözümlemeye ilişkin davranış
değişikliklerini hedeflediğinden dolayı MİOY dersi aldıktan sonra
öğrencilerin bu alanlara yönelik davranışlarında olumlu yönde değişiklik
beklenmektedir. Bu beklentinin aksine, sadece dikte puanlarındaki
yükseliş, derslerde diğerlerine göre dikte çalışmalarına daha fazla ağırlık
verilmesinden kaynaklanmış olabilir. Hem yetenek sınavı hem de
uygulama puanlarının, sınav sırasında alındığı düşünüldüğünde; üç
senenin sonunda, dikte aşaması dışındaki puanlarda görülen düşüşün
nedenlerinin, öğrencilerin yetenek sınavına hazırlanma aşamasında
sınavda çıkabilecek tür sorulara yoğunlaşmaları ve sürekli tekrar etmeleri
olduğu düşünülebilir.
Öneriler;
Müziksel İşitme Okuma Yazma derslerinde aralık ve akor bilgisi,
solfej-deşifre, duyma ve tekrar etme çalışmalarına daha fazla yer
verilebilir.
Müziksel İşitme Okuma Yazma derslerinde ezgisel hafıza
çalışmalarına daha fazla yer verilebilir. Öğrenciler, farklı ezgileri
ezberlemeye yönlendirilebilir.
Müziksel İşitme Okuma Yazma
çalışmalarına daha fazla yer verilebilir.

derslerinde

ritmik

hafıza

Ezgisel ve ritmik hafızalarını geliştirmeleri için öğrencilerin bireysel
çalgı eğitimi, bireysel ses eğitimi ve toplu icra derslerindeki alıştırma, etüd
ve eserleri ezberlemeleri faydalı olabilir.
Öğrenciler, okula kayıt yaptırdıktan sonra da ezgisel ve ritmik
hafızanın geliştirilmesine yönelik çalışmaları bırakmamaları konusunda
uyarılabilir ve yönlendirilebilirler.
Yetenek sınavı ile öğrenci alınan farklı okullarda, bölümlerde de bu
araştırmanın benzerleri uygulanabilir.
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SÜLEYMAN DEMİREL DÖNEMİ (1965-1971) MESLEKİ VE
TEKNİK EĞİTİM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARININ
TÜRK BASININDAKİ YANSIMALARI
Şengül BÜYÜKBOYACI
1.Giriş
Toplumların refah düzeyine ulaşabilmesi, ülkelerin insan gücü ve doğal
kaynaklarını verimli bir şekilde kullanabilmesiyle yakından ilişkilidir.
Mesleki ve teknik eğitim nitelikli insan gücü yetiştirme aracı olarak
üretimin artmasına katkı sağlayarak ülkelerin kalkınmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Türkiye’nin kalkınması için de Süleyman Demirel
Dönemi’nde mesleki ve teknik eğitim oldukça önemli görülmüştür.
Süleyman Demirel Dönemi (1965-1971) mesleki ve teknik eğitim
politikaları seçim beyannamelerinde, parti ve hükûmet programlarında yer
almıştır.
1966 ve 1969 parti programlarında mesleki ve teknik eğitim ile
ilgili görüşler: (…) Eşit eğitim imkânının sağlanması için devlet ve mahallî
idareler eliyle geniş bir burs ve kredi sistemi geliştirilmeli ve eğitimin her
safhasında uygulanmalıdır (Adalet Partisi Program ve Tüzük, 1966: 115116; Adalet Partisi Programı, 1969: 25-27) şeklinde ifade edilmiştir.
I. Süleyman Demirel Hükûmeti programında ve 1965 Seçim
Beyannamesinde ortak hedefler; (…) mesleki teknik eğitim veren okulların
sayılarının artırılması (…) İmam-Hatip okulları, meslekî ve teknik okul
mezunlarına yüksek öğretim imkânlarının açık tutulmasının sağlanmasıdır
(AP Seçim Beyannamesi, 1965: 9; Neziroğlu ve Yılmaz, 1975: 21792180). (…) Sanayi ve iş alanlarıyla meslekî ve teknik eğitim arasında
işbirliği sağlanmasının gerekliliği ise 1965 Seçim Beyannamesinde yer
almamış, I. Hükûmet programında yer almıştır (Neziroğlu ve Yılmaz,
1975: 2180). II. Süleyman Demirel Hükûmeti programında; Ülkede maddi
kalkınmanın yanı sıra, manevi inanç ihtiyacını karşılayacak, modern
hayatın gereklerine uygun, iyi eğitim görmüş din adamlarının
yetiştirilmesine devam edileceği, ortaöğretimlerini meslek okullarında
bitiren öğrencilerin üniversiteye girişinde fırsat eşitliği prensibine
uyulacağı, 1969 Seçim Beyannamesinde de yer aldığı gibi kız teknik
öğretim kurumlarının yurdun her köşesine ulaştırılacağı ve meslek
okullarının programlarının bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap
verecek ve bütün kademeleri kapsayacak bir bütünlük içerisinde ele
alınarak düzenleneceği (Neziroğlu ve Yılmaz, 1975: 595,2601, 2602,2603;
AP Seçim Beyannamesi, 1969: 52) III. Süleyman Demirel Hükûmeti
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programında ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulmasına başlanılan tarım,
hayvancılık ve orman okullarının sayısının artırılacağı, yeniden teknik
okullar ve yüksek teknik okullar açılacağı ve II. Hükûmet programında
olduğu gibi eğitim programlarının düzenleneceği vurgulanmıştır
(Neziroğlu-Yılmaz, 1975: 2941,2947).
Her üç Hükûmet programını incelediğimizde, mesleki ve teknik
eğitimin üzerinde önemle durulduğu, mesleki ve teknik eğitimin
yaygınlaştırılması, nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi ve okul-sanayi
işbirliğinin sağlanmaya çalışılacağı yönünde olduğu görülmektedir.
2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı; Süleyman Demirel Dönemi (1965–1971), Adalet
Partisinin iktidarda olduğu süre boyunca mesleki ve teknik eğitim
alanındaki hedeflerinin, planlarının neler olduğu, parti ve hükûmet
programları, Birinci Beş Yıllık ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları, VII.
ve VIII. Millî Eğitim Şûra’larında alınan kararlar doğrultusunda izlediği
mesleki ve teknik eğitim politikalarının Türk basınına nasıl yansıdığını
belirlemek ve değerlendirmektir.
3. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışma, literatür taramasına, belge ve metin analizine dayalı nitel
bir çalışma özelliği taşımaktadır. Süleyman Demirel Dönemi mesleki ve
teknik eğitim politikaları incelenirken basının algısına yönelik arşiv
araştırması, literatür taraması yoluyla her türlü yazılı kaynağın
değerlendirilmesine çalışılmış, bu doğrultuda belirlenen ulusal düzeydeki
gazetelere yönelik arşiv araştırması, konuyla ilgili kitap, dergi, tez ve
makaleler de incelenerek araştırma bu şekilde desteklenmiştir. Bu döneme
ilişkin karşıt görüşleri, farklı algılamaları da görmek ve değerlendirmek
için iktidara yakınlığı ile bilinen milliyetçi/muhafazakâr ve liberal bir
yayın politikası izleyen Tercüman gazetesi, sol/sosyalist ağırlıklı bir yayın
politikası doğrultusunda, hükûmeti ve icraatlarını eleştiren Cumhuriyet
gazetesi ve merkez/liberal ağırlıklı bir yayın politikası izleyen Hürriyet
gazetesi incelenmiştir. Bu şekilde Süleyman Demirel Dönemi (1965–
1971) mesleki ve teknik eğitim politikaları ve uygulamaları ile ilgili
bilgiler genellikle bu gazetelerin taranması yoluyla elde edilmiştir.
Taraması yapılan bu gazetelerde, bir haberin veriliş biçimi, belli haberlerin
seçilip, diğerlerinin geri plana atılması ve köşe yazarlarının
yaklaşımlarının analitik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi yöntem olarak
benimsenmiştir.
Aynı zamanda araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır.
Durum çalışmasında bir duruma ilişkin etmenler (ortam, bireyler, olaylar,
süreçler, vb.) bütüncül bir yaklaşımla araştırılır ve ilgili durumu nasıl
etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılır
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(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Yazılı basın, haberleri daha ayrıntılı,
derinliğine inerek sunması, belge niteliği taşıması ve istendiği zaman
tekrar okunma, gözden geçirilme olanağı sağlaması nedeniyle seçilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu, Hürriyet, Cumhuriyet, Tercüman
gazetelerindeki 1965-1971 yılları arasında yer alan mesleki ve teknik
eğitim ile ilgili haberler oluşturmaktadır.
Ayrıca diğer bir yöntem olarak da sözlü tarih çalışması kapsamında;
konuya ilişkin farklı bakış açılarının ortaya konulması amacıyla, Süleyman
Demirel Dönemi’nde bürokrasinin çeşitli kademelerinde bulunmuş, AP’de
milletvekilliği Bakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış olan şahsiyetlerle
görüşmeler yapılmıştır. Bu şahsiyetler; 1969-1971 yılları arasında Millî
Eğitim Bakanlığı yapmış olan Eskişehir milletvekili Prof. Dr. Orhan Oğuz,
1968 yılında Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcılığına getirilen ve
1969-1970 yılları arasında Geçlik ve Spor Bakanlığı yapmış olan Aydın
milletvekili rahmetli İsmet Sezgin ve 1965-1970 yılları arasında TBMM
Başkanlığı yapmış olan İstanbul milletvekili Ferruh Bozbeyli’dir.
4. Mesleki ve Teknik Eğitimde Okullaşma
Süleyman Demirel Dönemi’nde mesleki ve teknik eğitim
politikalarında, ülkenin gelişimini etkileyen, özellikle de ekonomik
kalkınmada etkili olan doğal kaynaklardan en iyi biçimde yararlanmada,
toplumun refah düzeyini yükseltmede, teknik insan gücü ihtiyacının
karşılanmasında, tarımdan sanayiye geçişin daha kolay gerçekleşmesinde
ve bireyin hayatında bireysel, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının
karşılamasında insan gücünün en iyi şekilde yetiştirilmesi önemli
görülmüş, bundan dolayı mesleki ve teknik eğitime öncelik verilmesi ilke
edinilmiş ve uygulanmaya çalışılmıştır.
Adalet Partisi 1965 Seçim Beyannamesinde ve I. Süleyman Demirel
Hükûmeti programında, üniversite ve yüksekokullara devam etmeyerek
meslekî ve teknik okullarda eğitim görmek isteyen gençler için teknik
eğitim veren okulların takviye edileceği ve sayılarının artırılacağı, İmamHatip okulları, meslekî ve teknik eğitim mezunlarına yükseköğretim
imkânının sağlanacağı, I. Süleyman Demirel Hükûmeti programında
ayrıca, sanayi ve iş alanlarıyla meslekî ve teknik eğitim arasında
işbirliğinin sağlanacağı (Adalet Partisi Seçim Beyannamesi, 1965: 9;
TBMM Tutanak Dergisi, B:3, O:2, 03.11.1965: 19) ifade edilmiştir.
Bu dönemde, teknisyen yetiştiren okullar açılması suretiyle öğrencileri
hem yükseköğretime, hem de hayata hazırlayan kurumların temeli
atılmıştır. 1969-70 eğitim öğretim yılında, sanat enstitüleri bünyesinde
kurulan ortaokulların ardından, mühendis ve usta arası yardımcı teknik
personel ihtiyacını karşılamak üzere, dört yıllık teknisyen okullarında
eğitim verilmeye başlanmıştır. Söz konusu okulların sayısı 1970-71 eğitim
öğretim yılında daha da artırılmıştır.
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Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren üzerinde önemle durulan ve
geliştirilmeye çalışılan mesleki ve teknik eğitim, VII. Millî Eğitim
Şûrası’nda da ele alınmıştır. Gündemine ağırlıklı olarak mesleki ve teknik
eğitimi alarak inceleyen VII. Millî Eğitim Şûra’sıdır. VII. Millî Eğitim
Şûrası’nda mesleki ve teknik eğitimin önemi vurgulanarak, demokraside
her bireyin bir meslek edinerek hayatını kazanabilmesi ve bunun için de
eğitim sisteminin bireye meslek kazandırması gerektirdiği belirtilmiştir
(Özalp ve Ataünal, 1977: 374)
BBYKP’de ise VII. Millî Eğitim Şûrası’na paralel olarak eğitimin genel
amaçları, toplumun eğitim düzeyinin yükseltilmesini sağlamak ve
kalkınmanın gerektirdiği çeşitli sayı ve nitelikte insan gücünü yetiştirmek
olarak belirlenmiştir. Bu amaçla BBYKP’de kısa dönemde, teknik lise ve
meslek lisesi dallarında okullaşma oranlarının artırılması; genel lise
okullaşma oranının düşürülmesi, uzun dönemde ise tüm öğretim
kademelerinde okullaşma oranlarının yükseltilmesinin hedeflenmiştir
(DPT, Birici Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), 1963: 451) VII. Millî
Eğitim Şûrası ve BBYKP’de alınan kararların I. Süleyman Demirel
Hükûmeti programında yer alan mesleki ve teknik eğitime yönelik
politikaların örtüştüğü görülmektedir.
Mesleki ve teknik eğitimde okullaşma Meclis’in gündeminde de yer
almıştır. 1966 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Karma Bütçe Komisyonunda,
Millî Birlik Grubu adına söz alan Tabii Üye Selahattin Özgür, mesleki ve
teknik eğitime değinerek; geçen yıl ortaokullar için öngörülen kayıt
artışının 5.700’ün üzerine çıktığını, buna karşılık, meslekî ve teknik
eğitimde kayıt artışlarında programdaki seviyeye ulaşılamadığını ve 19661967 ders yılında ortaokullarda 30 bin, liselerde 12 bin, sanat enstitülerinde
7 bin kayıt artışı sağlandığını (TBMM Tutanak Dergisi, B:41, O:3,
04.02.1966: 431) ifade etmiştir. Özgür’e göre ortaöğretimdeki öğrenci
artışı, mesleki teknik eğitimden daha fazladır.
Komisyonda Adalet Partisi adına söz alan İzmir Milletvekili Cahit
Okurer, Özgür’ün konuşmasına; teknik öğrenimin gelişmesi sadece
öğrenci sayısının artması demek değildir. Bilhassa Türkiye’de teknik
öğrenimin gelişmesi diğer öğretim dallarında olduğu gibi öğretim
seviyesinin yükselmesiyle de ilgilidir. Teknik öğretimin seviyesinin
yükseldiği ve ufku genişlediği takdirde, öğrenci sayısını artırmak için
çocuklarımızı fazla zorlamaya, birtakım sıkı tedbirler almaya da lüzum
kalmayacaktır (TBMM Tutanak Dergisi, B:41, O:3, 04.02.1966: 440)
sözleriyle cevap vermiştir. Okurer, mesleki ve teknik eğitimin gelişmesinin
ölçütünün öğrenci sayısıyla değil, eğitim seviyesinin yükseltilmesiyle ilgili
olduğunu vurgulamıştır.
Komisyonda söz alan Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz ise lise
seviyesindeki mesleki ve teknik okullarla ilgili olarak şu değerlendirmeleri
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yapmıştır: Meslekî ve teknik eğitimi, insan gücü potansiyelimizi artıran
çağdaş ve vazgeçilmez bir araç olarak görmekteyiz. Bundan dolayı,
Bakanlığımızca meslekî ve teknik okullarımızın bir yandan sayıları
artırılırken, bir yandan da mevcut öğretim kurumları geliştirilerek daha
verimli hale getirilmeleri için çaba sarf edilmektedir. Lise seviyesindeki
meslekî ve teknik okullarda yardıma muhtaç öğrencilere ayrılan burs adedi
% 100 artırılmış, kız teknik öğretim okullarımızda da 1964-1965 öğretim
yılında sağlanan 150 yatılı öğrenci kadrosu, 1965-1966 yılında 242’ye
çıkarılmıştır. Ayrıca, kız sanat ortaokulları ve enstitülerinde yardıma
muhtaç başarılı öğrenciler için 300 adet burs daha sağlanacaktır (TBMM
Tutanak Dergisi, B:41, O:4, 04.02.1966: 466,468). Dengiz’in
konuşmasından, mesleki ve teknik eğitim veren okullarının sayılarının
artırılmakta olduğu ve mesleki ve teknik eğitimde yardıma muhtaç olan
öğrenciler için, burs ve yatılılık imkânlarının artırıldığı anlaşılmaktadır.
Burs ve yatılılık imkânlarının artırılması, hem mesleki ve teknik eğitimde
okullaşmanın artırılmaya, hem de eğitimde fırsat eşitliğinin ve sosyal
adaletin sağlanmaya çalışıldığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Mesleki ve teknik eğitimin önemi Cumhuriyet ve Tercüman’ın haberlerine
de yansımıştır.
Mesleki ve teknik eğitime öncelik verilmesi ve sanayinin ihtiyaçlarına
paralel olarak düzenlenmesi gereği Zerrin Tüzün’ün Cumhuriyet’te
yayınlanan “Eğitim Ailesindeki Huzursuzluk” isimli makalesinde yer
almıştır. Makalede: “Bugün, bütün dünyanın teknik gelişmeye en büyük
önemi verdiği bir çağda yaşamamız, bizim de memleketin teknik ve kültürel
gelişmesinde önemli bir rolü bulunan bu öğretim dalına gerekli önceliği
vermemizi zaruri kılmaktadır” (Tüzün, 13.04.1966: 2) denilmiştir. Tüzün’e
göre; mesleki ve teknik eğitim, ülkenin teknik ve kültürel kalkınmasında
oldukça önemli bir role sahiptir.
Tüzün’ün makalesinden 47 gün sonra Tercüman’da yayınlanan
Selahattin Kamber’in “Askerlik ve Teknik Eğitim” isimli makalesinde
mesleki ve teknik eğitimin kalkınmadaki rolü ve bu okulların sayısının
artırılmasının gerekliliği; “Mademki kalkınmanın tek yolu kültürlü, kaliteli,
bilgili ve işe yatkın teknik elemanlar yetiştirmektir, il ve ilçelere mesleki ve
teknik okullar açarak eğitimi halkın ayağına götürmeliyiz” (Kamber,
20.05.1966: 2) sözleriyle vurgulanmıştır. Her iki makalede de teknik
eğitimin kalkınmadaki önemine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
Süleyman Demirel Dönemi’nde yapılan İBYKP’de mesleki ve teknik
eğitim ile ilgili alınan kararlarda, bütün lise seviyesindeki teknik ve meslek
okullarından gelen öğrencilere, yükseköğrenim imkânı tanınacağı, fakat
bunun gerekli formasyonu sağlayacak bir hazırlık döneminden sonra
gerçekleşeceği, ayrıca, bu öğrencileri, insan gücü açıklarını kapatabilmek
ve kaynak israfını önleyebilmek amacıyla, yükseköğretimde kendi
alanlarına uygun bölümlere yöneltici ve teşvik edici bir sistem
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geliştirilmesi ve yetiştirilen teknisyenlerin sanayi ve işletmelerle
uyumunun sağlanması amacıyla, işletmelerle okullar arasında işbirliği
kurulması ve öğrencilerin eğitimlerinin belli dönemlerinde işletmelerde
eğitim görmeleri öngörülmüştür (DPT, İkinci Beş Yıllık kalkınma Planı
1968-1972, 1967: 172) Mesleki ve teknik liselerde öğretim gören
öğrencilerin yükseköğretime geçişi ve sanayileşmede mesleki ve teknik
eğitimin önemi konusu Meclis’in ve basının gündemine gelmeye devam
etmiştir.
1968 yılı Millî Eğitim Karma Bütçe Komisyonunda CHP grubu adına
söz alan Denizli milletvekili Hüseyin Atmaca, mesleki ve teknik eğitim ile
ilgili değerlendirmesinde; 1967-1968 öğretim yılında lise seviyeli teknik
okullarda, liselerin üçte biri oranında öğrenci vardır. 1968 yılı itibarıyla
liselerde öğrenci artışı %14,4 olduğu halde, teknik okullarda %4,4 tür. Lise
okullaşma oranı %28 olduğu halde, teknik öğretimde sadece bir kız
enstitüsü ile üç erkek sanat enstitüsü açılabilmiş olmasının teknik
öğretimde istenilen gelişmenin yeterince gerçekleştirilemediğinin bir
göstergesi olduğunu vurgulamıştır (TBMM Tutanak Dergisi, B:28, O:1,
05.02.1968: 547) Mesleki ve teknik eğitimden yükseköğretime geçişin
teknikerlik okulları hariç sınırlı olması, üniversite eğitimi almak isteyen
öğrencilerin liseleri tercih etmesine neden olmuş, bunun sonucunda
mesleki ve teknik eğitime olan talep azaltmıştır diyebiliriz. Hâlbuki
İBYKP, teknik öğretime ağırlık verilmesini öngörmektedir.
Komisyonda konuşan Cumhurbaşkanlığı Tabii Üyesi Zerrin Tüzün ise
kız teknik öğretime değinerek; “(…) kız enstitülerine yapılan öğrenci
kayıtlarının son yıllarda azalmış olmasını üzerinde önemle durulacak bir
mesele olarak görmekteyiz. Ancak Bakanlığın bu konuda mezunları
anaokullarında ve toplu beslenme yapılan yerlerde görevlendirme yolunda
yaptığı çalışmaları olumlu karşılamakta ve bu gayretlerin daha da
hızlandırılmasını temenniye şayan görmekteyiz” (TBMM Tutanak Dergisi,
B:28, O:1, 05.02.1968: 567,553) demiştir.
Güven Partisi Grubu adına söz alan Kayseri milletvekili Sami Turan da
İmam-Hatip okullarının sayısının artmasından duyduğu memnuniyeti dile
getirdiği konuşmasında; İmam-Hatip okulları, konusunda büyük bir
gelişme kaydedilerek okul sayısının 58’e, öğrenci sayısının da 30 bine
yaklaşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, İmam - Hatip
okullarının ikinci devresinden (lise) mezun olan öğrencilerin yalnız İslâm
Enstitülerine girebilecekleri ve İlahiyat Fakültesi gibi diğer yüksekokullara
giremeyecek olmasının da, bilgili ve aydın din adamı yetiştirilmesi
bakımından doğru bulmadıklarını belirtmiştir (TBMM Tutanak Dergisi,
B:28, O:1, 05.02.1968: 553).
Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem aynı komisyonda mesleki ve teknik
eğitim ile ilgili olarak şu değerlendirmeleri yapmıştır: “Erkek Teknik
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Öğretimde 12.600 yeni öğrenci kaydedilmiş, öğrenci sayısı 36.100’e
yükselmiştir. 1967 yılı içinde muhtelif enstitülerde elektrik, elektronik,
demir işleri, makine ressamlığı şubeleri açılmış, 8 okul binası, 16 atölye
binası hizmete girmiştir. Kız orta sanat okullarına 7.500, kız enstitülerine
3.400 yeni öğrenci kaydı yapılmıştır. 1967-1968 yılında kız sanat
ortaokullarımızda 19.800, kız enstitülerinde 9.700, kız sanat okullarında
56.000 öğrenci öğrenime devam etmektedir. Ticaret liseleri, genel lise
eğitimi yanında mensuplarına meslek eğitimi verir. Büyük sanayi ve iş
merkezlerinde bulunanların geliştirilmesi daha verimli sonuçlar almamıza
imkân vermektedir. Halen 54 ticaret lisesine 17.000 öğrenci devam
etmektedir. Bu yıl ticaret liselerine 6.700 yeni öğrenci kaydedilmiştir. Din
Eğitimi yatırım miktarı 5.050.000 Tl’dir. Mahallî yardımların
eklenmesiyle 1967-1968 öğretim yılında yeni açılan 18 yeni İmam-Hatip
Okulu ile İmam-Hatip Okulu sayısı 58’e yükselmiştir. Meslekî ve Teknik
öğretim alanında yapılan toplam yatırım miktarı 149.193.000 Tl’dir. Bu
yıl: 15 Kız Orta Sanat Okulu açılmış sayıları 143’e, 27 Kız Sanat Okulu
açılmış sayıları 274’e, 4 Kız Enstitüsü açılmış sayıları 126’ya, 3 erkek
Sanat Enstitüsü açılmış sayıları 119’a, 8 Ticaret Lisesi açılmış sayıları
54’e yükselmiştir” (TBMM Tutanak Dergisi, B:28, O:2, 05.02.1968:
591,599). Ertem’in açıklamalarından muhalefetin iddialarının aksine
mesleki ve teknik eğitim veren okulların ve öğrencilerin sayılarında artış
görülmektedir.
Mesleki ve teknik eğitimde okul ve öğrenci sayılarının artırılması ve
sanayileşmede mesleki ve teknik eğitimin önemi Cumhuriyet ve
Tercüman’ın haberlerine de yansımıştır. Cumhuriyet’in “Demirel: Teknik
öğretime heves azalmaktadır” başlıklı haberinde Demirel’in konuşmasına
yer verilmiştir. Haberde; “Mesleki ve Teknik Öğretim Danışma Kurulu
toplantısı dün Demirel’in bir konuşmasıyla çalışmalara başlamıştır.
Demirel konuşmasında şunları söylemiştir; Mesleki ve teknik öğretime
heves azalmaktadır, bunu önleyecek çareler aramalısınız. Çocuklarımızı
mesleki ve teknik öğretimin hedefine uygun yetiştirmelisiniz” (Cumhuriyet,
05.03.1968: 2) ifadeleriyle teknik öğretime olan ilginin artırılması
gerekliliği bizzat Başbakan Demirel’in konuşması verilerek
vurgulanmıştır.
Tercüman’ın “İlköğretim davası 1972 de halledilecek” başlıklı haberine
göre ise; “(…) Mesleki ve Teknik Öğretim Yüksek Danışma Kurulunda dün
bir konuşma yapan Başbakan Süleyman Demirel “teknisyen azlığının
giderilmesi için öğretmenlerin öğrencilerde teknisyen yetişmek arzusunu
yaratmasını ve kız öğreniminin gelişmesi konusunda Türk kadını
milletimizin temelini teşkil eder. Onları ne kadar bilgili kılarsak
Türkiye’nin kalkınmasını o kadar çabuk gerçekleştirmiş oluruz” demiştir”
(Tercüman, 05.03.1968: 1,7). Tercüman, Cumhuriyet’ten farklı olarak
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Demirel’in Türk kadınının eğitimini önemli gördüğüne ilişkin sözlerine de
yer vermiştir.
Ali Rıza Alp’in “Teknik Öğretim Danışma Kurulu” isimli makalesinde
sanayinin gelişebilmesi için mesleki ve teknik eğitimin önemine
değinilmiştir. Makalede; “Geri kalmışlıktan kurtulmamız için
sanayileşmenin zaruretine inanmayan kimse kalmamıştır. Ancak
sanayileşmekte mühim bir unsur olan teknik eleman meselesi millî
eğitimimizde birinci plana alınmazsa, sanayileşme ya gereği kadar
kolaylıkla inkişaf edemez yahut kalitesiz, randımansız bir sanayi kurulur”
(Alp, 09.03.1968: 2) denilerek sanayinin gelişebilmesi için teknik eğitimin
birinci derecede rol oynadığına dikkat çekilmeye çalışılmıştır.
Cumhuriyet’te yayınlanan Gülten Demirer’in “Başlıca Yol” başlıklı
makalesinde ise meslek okulları içerisinde en çok tartışılan İmam-Hatip
okulları gündeme getirilmiştir. Makaleye göre; “(…) milliyetçi
mukaddesatçı çevre, ahlaksızlığın, namussuzluğun dindar halkımızı
rahatsız eden bu havanın solcular tarafından yaratıldığını ileri
sürmektedirler. Oysa bu pis hava, her ilde bir İmam-Hatip okulu açmakla
değil, ancak köklü ekonomik ve sosyal reformlar yapmakla giderilebilir”
(Demirer, 16.03.1968: 2). Sol/sosyalist politik görüşe sahip olan gazete
toplumda baş gösteren ahlaksızlığın İmam-Hatip okulları açmakla
giderilemeyeceğini ileri sürmüştür. Oysa bir toplumda manevi inanç ne
kadar güçlü olursa, o toplumda ahlaki yozlaşmalar bir o kadar
azalmaktadır.
Cumhuriyet’in “Ertem: Aydın din adamı yetiştiriyoruz” başlıklı
haberinde ise Ertem’in şu konuşmasına yer verilmiştir: “Politik hayatıma
mal olsa da, ben, İmam-Hatip okulları birer meslek okuludur diyorum. (...)
Ben, her ilde İmam-Hatip Okulu deyince kıyamet kopuyor. Ama halk her
ilçeye İmam-Hatip Okulu istiyor. Türkiye’nin yüzde 99’u Müslüman Aydın
din adamı yetiştiriyoruz” (Cumhuriyet, 30.09.1968: 1). Ertem, halkın
yoğun isteği üzerine İmam-Hatip okullarının sayılarının artırıldığını
belirtmiştir. Bu dönemde İmam-Hatip okullarının sayısının artırılmasının
nedeninin hem aydın, bilgili, görgülü ve kültür seviyesi yüksek din
adamları yetiştirme ihtiyacı, hem de halkın bu okulların açılmasını yönelik
yoğun talebi gösterilebilir.
Mesleki ve teknik eğitimde gerçekleşen gelişmeler 1969 Millî Eğitim
Karma Bütçe Komisyonunda da gündeme gelmiştir. Mesleki teknik eğitim
konusunda bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem
özetle; “(…) Milletçe gelişme hamlelerimize büyük etkiler yapacak önemli
eğitim alanlarından birisi kız teknik öğretimdir. (…) Bu yıl açılan iki kız
enstitüsü ile beraber kız enstitüsü sayısı 128’e, açılan 10 kız sanat ortaokul
sayısıyla beraber 153’e, açılan 23 akşam kız sanat okulu ile beraber,
akşam kız sanat okulu sayısı 297’ye ulaşmıştır. Türkiye'de en çok rağbet
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gören müesseselerden birisi akşam kız sanat okullarıdır, öğrenci adedi
60.000 e ulaşmıştır. (…) Bu yıl açılan 4 sanat enstitüsü ile beraber, sanat
enstitüsü sayısı 123’e çıkmıştır. Bunlarda faaliyet gösteren meslek
şubelerine 29 ilâve ile meslek şubeleri adedi de 456’ ya yükselmiştir. Bu
yıl teknik öğretime yani sanat enstitülerine 15.868 yeni kayıt yapılmıştır.
Yekûn 38.954 e yükselmiştir. (…) Ticaret liselerinin sekreterlik okulları ile
beraber miktarı 82’ye yükselmiş, 19.200 öğrenci kaydedilmiştir. Bu yıl
açılan 11 yeni İmam-Hatip Okulu ile okul sayısı 69’a, öğrenci sayısı
39.900’e ulaşmıştır. Meslekî ve tekniköğretimin en mühim
problemlerinden birisi bu sahada okuyan gençlerimizin üniversite tahsili
imkânına kavuşma meseleleridir. Bakanlık olarak hazırlıklarımızı bitirdik.
Böylelikle meslekî ve teknik öğretimde okuyan gençlerin üniversiteye
girmeleri bir sistem içinde gerçekleşmiş bulunmaktadır” (TBMM Tutanak
Dergisi, B:29, O:3, 01.02.1969: 107-109) demiştir.
Adalet Partisi 1969 Seçim Beyannamesinde, kız teknik öğretimin
yaygınlaştırılacağı (Adalet Partisi Seçim Beyannamesi, 1969: 52) ve II.
Süleyman Demirel Hükûmeti programında, ülkede maddi kalkınmanın
yanı sıra, manevi inanç ihtiyacını karşılayacak, modern hayatın gereklerine
uygun, iyi eğitim görmüş din adamlarının yetiştirilmesine devam edileceği,
kız teknik öğretim kurumlarının yurdun her köşesine ulaştırılacağı,
ortaöğretimlerini meslek okullarında bitiren öğrencilerin üniversiteye
girişinde fırsat eşitliği prensibine uyulacağı ve meslek okullarının
programlarının bu amaca yönelik olarak düzenleneceği (TBMM Tutanak
Dergisi, B:4, O:2, 07.11.1969: 146) ifade edilmiştir. Hükûmet
programında yer alan bu konuların 1969 yılından itibaren
gerçekleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir.
1969 yılı hükûmet programını okuyan Başbakan Süleyman Demirel
aydın din adamları yetiştirme ve İmam-Hatip okulları konusuna değinerek
bu konuyla ilgili olarak şu görüşleri belirtmiştir: “Anayasamızın teminatı
altında bulunan din ve vicdan hürriyeti, hiçbir şekilde bir tehlike sebebi
olarak gösterilemeyeceği gibi, lâiklik prensibi, vatandaşın dinî
ihtiyaçlarının karşılanmasında bir baskı vasıtası değil, bir teminat olarak
görülmelidir. Her sahada kalkınma hâlinde bulunan memleketimizde,
maddi kalkınmanın yanı sıra, manevi inanç ihtiyacını karşılayacak modern
hayatın icaplarına uygun iyi eğitim görmüş din adamlarının
yetiştirilmesine devam olunacaktır” (TBMM Tutanak Dergisi, B:4, O:2,
07.11.1969: 141). Süleyman Demirel Dönemi’nde en çok tartışılan
konulardan birisi İmam-Hatip okullarının sayısının artırılması olmuştur.
Bu konu laiklik konusu ile birlikte ele alınmış, İmam-Hatip okullarının
sayılarının artması özellikle de CHP tarafından laikliği tehlikeye düşüren
bir durum olarak algılanmıştır. Demirel, vatandaşın dinî ihtiyaçlarının
karşılanmasında, laikliğin bir teminat olarak görülmesi gerektiğini
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vurgulayarak aydın din adamları yetiştirmenin de ancak İmam-Hatipler
aracılığıyla gerçekleştirilebileceğini belirtmiştir.
1969-1971 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı yapmış olan Orhan
Oğuz ile yaptığım görüşmede din eğitimi ile ilgili görüşlerini: “Din eğitimi
konusunda ben Bakan olduğum zaman büyük tartışmalar vardı, İmamHatip okullarını kapatmak istiyorlardı. CHP’liler daha ziyade İmam-Hatip
okullarını dinin eğitime müdahalesi olarak kabul ediyorlardı. Birkaç tane
İmam-Hatip okulu vardı. Bende istiyordum ki bu İmam-Hatip okullarını
normal eğitim sistemi içerisinde bütünleştireyim. Ortaöğretim içerisinde
bütünleştireyim, İmam-Hatip okullarına ortaöğretim müfredatını
uygulayayım. Ortaokulda, lisede ne okutuluyor ise İmam-hatip okullarında
da aynı eğitim verilsin, artı din eğitimi verilsin. Benim programım buydu
normal derslerle birlikte artı din eğitimi verilsin. Bunun için 8. Millî Eğitim
Şûrası’nı topladım, ondan sonra İmam-Hatip okullarını topladım. Onların
gelişmesi sistem içerisinde örgütleşmesi için. Tartışmalar yaptırdım, öteki
taraftan karşı çıkanlar vardı, biz bütünleştirdik. Gittiğim her yerde de
İmam-Hatip okullarını ziyaret ederdim. Aynı ortaöğretim müfredatı
onlarda veriliyordu, ama bazı gruplar beğenmiyorlardı. İmam-Hatipleri
lise düzeyine çıkarmak ve liselere paralel hale getirecektim. Sadece imam
yetiştirecek okullar olmayacaktı. Dünyayı bilen insanlar olacaktı. İmamHatip okullarımızın müdürlerini topladım. Aralarında değişik fikirlerde
olan insanlar vardı. Ortak noktaları tespit ettim. İmam-Hatiplerde
istediğimiz hedeflere ulaşamadık yarım kaldı” (Millî Eğitim Bakanı Orhan
Oğuz ile Yaptığım Görüşme, 27.01.2013) ifadeleriyle belirtmiştir.
Oğuz’un konuşmalarından, onun döneminde de din eğitimine önem
verildiği ve İmam-Hatiplerin liselere paralel hale getirilerek
yükseköğretimden daha çok yararlanmalarının önünün açılmasının
hedeflendiği fakat bu hedeflere ulaşılamadığı anlaşılmaktadır.
Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin’de din adamı yetiştirme
konusunda; “Maalesef İslam’da din, bir takım yobazların cahillerin eline
geçmiştir. Bunlar kendilerine özgü Müslümanlık getirmişlerdir. Din adamı
yetiştirilememiştir. Cahil din adamları ile vatandaşın dinî duyguları
zedelenmiştir. Adeta geriye dönüş olarak adlandırabileceğimiz irtica ve
gericilik olarak nitelendirebileceğimiz. Din yükselen bir değerdir, bugün
de yükselen bir değerdir. Milliyetçilikte yükselen bir değer, din de yükselen
bir değer. Ama din yanlış insanları elinde yararlı değil, zararlı olmuştur.
Türk toplumuna hiçbir yararı olmamıştır. O nedenle ne yapmak lazımdı?
Din adamı yetiştirmek gerekirdi. İyi din adamı yetiştirmek gerekiyordu.
Bunlar nerede yetiştirilirdi eskiden olduğu gibi medresede şûrada burada
değil, bunlar eğitim kurumlarında üniversitelerde yetiştirilmeliydi.
Tahsilleri ortaöğretimden başlayarak bu din adamlarının yetiştirilmesi ele
alınmalıydı. İslam dininin gerekleri olan ibadetleri bile yapımında bir
zorlama vardı, yeterli din adamı yoktu, bu nedenle din eğitimine önem
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verildi. İstendi ki Müslüman dininin yüce gereklerini bilen, ona göre
eğitilen ve yetiştirilen kimseler tarafından eğitilsin. Bu da ancak eğitimle
olurdu, onun dışında Adalet Partisi dini bir siyasal metafor olarak
görmemiştir. Bizden sonraki siyasal partilerin dini kullanarak siyaset
yaptıklarını görüyoruz. Adalet Partisi döneminde, gerek Adalet Partisinin
başlangıcı olan Demokrat Partisi döneminde de kesinlikle din siyasete alet
edilmemiştir” (Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin ile Yaptığım
Görüşme, 11.06.2013) sözleriyle, cahil ve yobaz din adamlarının
Müslümanlığa çok zarar verdiğini bu nedenle, ortaöğretimden başlayarak
yükseköğretim kurumlarında aydın din adamı yetiştirmeyi önemli
gördüklerini vurgulamıştır. Ayrıca AP olarak dini siyasete alet
etmediklerini de belirtmiştir.
TBMM Başkanı Ferruh Bozbeyli de İmam-Hatip okulları ile ilgili
düşüncelerini; “İmam-Hatip okulları çoğaldı, fakat dersler çoğalmadı.
İmam-Hatip okullarında da baştan sona kadar dinî eğitim yapılıyordu
zaten. Hem de din dışı müfredatta ne varsa onlarda vardı. İslam’ın
şartları, namaz nasıl kılınır gibi diğer okullardaki derslerde biraz
geliştirilmişti” (TBMM Başkanı Ferruh Bozbeyli ile Yaptığım Görüşme,
09.06.2013) sözleriyle açıklamıştır. Hiç eğitim görmemiş cahil din
adamlarının verdiği din eğitimi, topluma, İslamiyet’e ve Müslümanlığa
oldukça zarar verebilir. Bu nedenle din eğitiminin, eğitim almış din
adamları tarafından verilmesi, hem bireylere eğitim aracılığıyla manevi
değerlerin kazandırılması, hem de toplumda birlik, beraberlik ve toplumsal
bütünleşmenin sağlanması bakımından oldukça önemlidir.
1970 yılı Millî Eğitim bütçe görüşmelerinde de mesleki ve teknik
eğitimdeki gelişmelerin gündeme geldiği görülmektedir. CHP grubu adına
söz alan Sivas milletvekili Hüseyin Öztürk; (…) ilkokulu bitiren
öğrencilerin %73’nün genel ortaöğretim okullarında toplandığını,
kalkınması gereken bir toplumda ilkokuldan sonra öğrencilerin % 70’nin
daha çok meslek ve teknik eğitim veren okullara kaydırılması gerektiğini
vurguladıktan sonra mesleki ve teknik eğitim veren okullarla ilgili oranları
açıklamıştır. Öztürk; İlk Öğretmen Okullarının sayılarının 1965’te 73 iken,
beş yıllık bir faaliyetten sonra 87’ye, erkek sanat enstitülerinin 110 iken
127’ye, kız sanat enstitülerinin 120 iken 128’e çıkarıldığını, en çok atışın
ise yüzde 300 ile İmam-Hatip okullarında olduğunu ve sayılarının, 26 iken
71’e yükseldiğini belirtmiştir. Ülkede onbinlerce öğretmene, sanatkâra,
teknik elemana ihtiyaç olduğu kalkınma plânlarında belirlenmesine
rağmen, İmam-Hatip okullarında 52.957 öğrencinin var olduğunu, bugüne
kadar da 38 bin mezun verdiğini, her yıl 15 bin mezun verecek duruma
getirildiğini, bununda işsizliğe yol açacağını ve imam kadrolarının
şimdiden dolduğunu sözlerine eklemiştir (TBMM Tutanak Dergisi, B:36,
O:1, 02.02.1970: 11-12)
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MBG adına konuşan Tabii Üye Kamil Karavelioğlu ise mesleki ve
teknik eğitimin geliştirilmesi için bazı önerilerde bulunmuştur. Bu öneriler;
Millî Eğitim Bakanlığının bir hamle yaparak bir iki yılda illerin de
yardımıyla 10, 11 veya 12 eğitim enstitüsü birden açıldığını, meslekî ve
teknik eğitimi geliştirmek için gelecek yıldan itibaren, Devlet Mühendislik
ve Mimarlık Akademilerine merkez olabilecek, onları destekleyebilecek
ortamları olan Kayseri, Konya, Sivas, Eskişehir, Kütahya gibi sanayide
kısmen gelişmiş büyük şehirlerde birer mihver görevi görecek meslek
okullarının her ilde bir bölümünün kurulabileceğini, bir ilde, elektrik
bölümü; bir ilde kimya bölümü, bir ilde inşaat bölümü, bir ilde makine
bölümü gibi. Ayrıca teknik eğitimden mezun öğrencilerin devlet
mühendislik akademilerine geçişinin sağlanmasının mesleki ve teknik
eğitime olan talebi artıracağını belirtmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, B:36,
O:1, 02.02.1970: 30).
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz da aynı komisyonda mesleki ve teknik
eğitime yönelik şu değerlendirmelerde bulunmuştur: “(…) Bugünün
Türkiye’sinin ihtiyacı daha ziyade teknik ve meslekî alanda
toplanmaktadır. Genel öğrenci sayısı 1930’da 67.297 iken 1968-1969’da
176.000’e çıkmıştır. Nispet %55. Meslekî öğretimde 36.000’den 91.000’e
çıkmıştır. Nisbet %30. Teknik öğretimde 15.000 den 38.000’e çıkmıştır.
Nispet %13. Yani 110.000’den 300.000 rakamına gelmiştir. (…) Herkes
oğlunu, kızını yüksek öğrenime hazırlama gayreti içerisinde. Herkes istiyor
ki, çocukları yüksek okula gitsin, bunun için liselere yükleniyorlar. Liselere
giden yolları araştırıyorlar ve zorluyorlar. Bu bakımdan nispeti
değiştiremiyoruz. Bunu değiştirmenin tam yolu meslekî ve teknik okullarda
tıkanan kanalları açmak ve bunları üniversiteye giden müesseseler hâline
getirmek. Ama hepsini değil. Kanalları tesis edip, barajları koymak, o
barajların üstünden taşanları üniversiteye aktarmak” (TBMM Tutanak
Dergisi, B:36, O:3, 02.02.1970: 81-82).
Kendisiyle yaptığım görüşmede Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz’a
mesleki ve teknik eğitim ile ilgili hedeflerini sorduğumda cevaben; “Ben
Bakan olduğumda Ankara’da Mesleki Teknik Okullar Müdürlüğü vardı.
Orada atölyeler vardı. Eskişehir’i kurduğum zaman mektebin sıralarını,
masası, sandalyesini oraya yaptırmıştım. Hem pratik yapıyorlar, hem de
üretim yapıyorlardı, onların ürettiklerinden ben Eskişehir’i donattım.
Bakan olunca mesleki ve teknik eğitim kurumlarını Türkiye’ye yaymayı
hedefledik. Teknik eğitimi de mühendislik eğitimine yönlendirdik. Mesleki
ve teknik eğitimde istediğimiz hedeflere ulaştık. Hem mühendislik eğitimi,
hem de teknik eğitimin diğer dallarını açtık” (Millî Eğitim Bakanı Orhan
Oğuz ile Yaptığım Görüşme, 27.01.2013) ifadelerini kullanmıştır. Oğuz,
mesleki ve teknik eğitim okullarının üretime katkısı olduğunu
vurgulamıştır.
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Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin de mesleki ve teknik eğitim
konusundaki görüşlerini; “Millî eğitimin gelişmesi ekonomik, sosyal ve
kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim, insan gücü, iş, istihdam
ilişkileri dikkate alınmak suretiyle sanayileşme ve tarımda modernleşme
için gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak, mesleki ve teknik eğitime
ağırlık verecek şekilde planlanmıştır. Maalesef Türkiye’de genel eğitim
%65-70 derecelerindeyken, teknik eğitim ancak %30-35 civarındaydı ki
yani bu diğer ülkelerde daha iyiydi” (Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin
ile Yaptığım Görüşme, 11.06.2013) sözleriyle ifade etmiştir. Sezgin’e göre
mesleki ve teknik eğitime olan talep, ortaöğretime oranla daha düşük
seviyede kalmıştır.
Süleyman Demirel Dönemi’nde mesleki ve teknik eğitimde
okullaşmanın arttığı, okul ve öğrenci sayılarına ilişkin verileri
incelediğimizde anlaşılmaktadır. Bu dönemde, İmam-Hatip liselerinin
sayısı 1964-1965 öğretim yılında 19, öğrenci sayısı 1.646 iken, 1970-1971
öğretim yılında okul sayısı 40’a, öğrenci sayısı ise 6.786’ya çıkmıştır.
Ticaret liselerinin sayısı 1964-1965 öğretim yılında 20, öğrenci sayısı
4.895 iken, 1970-1971 öğretim yılında okul sayısı 62’ye, öğrenci sayısı ise
20.617’ye çıkmıştır. Otelcilik okullarında 1964-1965 öğretim yılında okul
sayısı 1, öğrenci sayısı 143 iken, 1970-1971 öğretim yılında okul sayısı
2’ye, öğrenci sayısı 349’a yükselmiştir. Sekreterlik okullarında 1964-1965
ve 1970-1971 öğretim yılında okul sayısında bir artış olmamış sayı 10’da
kalmıştır. Öğrenci sayısı ise 1964-1965 öğretim yılında 349 iken, 19701971 öğretim yılında 608’e yükselmiştir. Sanat enstitülerinde 1965-1966
öğretim yılında okul sayısı 115, öğrenci sayısı 25.242 iken, 1970-1971
öğretim yılında okul sayısı 133’e öğrenci sayısı ise 47.142’ye yükselmiştir
(MEB, 1973: 167,170,176,177,192). Verileri incelediğimizde, en yüksek
artışın İmam-Hatip okullarında gerçekleştiği görülmektedir. Süleyman
Demirel Dönemi’nde toplumun din eğitimine olan ihtiyacı ve isteği, hem
de AP’nin milliyetçi/muhafazakâr bir siyasi çizgiye sahip olması din
eğitimine, aydın din adamı yetiştirmeye oldukça önem verilmesi İmamHatip okullarının sayısının artmasında etkili olmuştur denilebilir.
5. Mesleki ve Teknik Eğitimde Program
Süleyman Demirel Dönemi mesleki ve teknik eğitim politikalarında,
mesleki ve teknik eğitim veren okulların programlarının teknik gelişmeler
ve sanayinin ihtiyaçları göz önünde tutularak geliştirilmesi ve sanayide
bulunan iş kollarına paralel bir şekilde meslek okullarında bölümler
açılması, okul-sanayi işbirliğinin sağlanması ve meslek lisesi mezunlarının
yükseköğretime geçişine yönelik düzenlemeler yapılması öngörülmüştür.
Eğitim programlarının düzenlenmesi, 1969 Adalet Partisi Seçim
Beyannamesinde ve II. ve III. Süleyman Demirel Hükûmeti programında,
eğitim programlarının hem bugünün, hem de geleceğin ihtiyaçlarına cevap
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verecek şekilde düzenleneceği şeklinde yer almıştır (TBMM Tutanak
Dergisi, B:4, O:2, 07.11.1969: 145; TBMM Tutanak Dergisi, B:49, O:1,
09.03.1970: 268; Adalet Partisi Seçim Beyannamesi, 1969: 51). Mesleki
ve teknik eğitim programları VII. Millî Eğitim Şûrası’nda da ele alınmıştır.
Gündemine ağırlıklı olarak mesleki ve teknik eğitimi alarak inceleyen VII.
Millî Eğitim Şûrası’dır. VII. Millî Eğitim Şûrası’nda, lise ve dengi meslek
okulu bitirenlere fakültelere girebilmeleri için yetiştirildikleri alanlara göre
olgunluk imtihanı konulması kararlaştırılmıştır. Bu imtihanla mesleki ve
teknik eğitim veren okullarda yetişen yetenekli gençlere yükseköğretim
imkânı verilmesi ve aynı zamanda mesleki ve teknik eğitime olan talebin
artırılması düşünülmüştür (Özalp ve Ataünal, 1977: 378-381).
Olgunlaşma imtihanı Cumhuriyet’in “İlkokullar İki Devreye Ayrıldı”
başlıklı haberine; “Bu yıl içerisinde gerçekleştirilmeye çalışılan karara
göre, liseler dışındaki bütün orta dereceli okulları bitirenler ayrıca bir
olgunluk sınavına girecekler, bu sınavı başarı ile verdikleri takdirde
normal lise mezunları gibi üniversitelere ve yüksekokullara girme hakkı
kazanacaklardır. (…) Bakan Dengiz, kararın bu yılsonuna kadar
gerçekleştirileceğini bildirmiştir” (Cumhuriyet, 01.01.1966: 1) ifadeleriyle
yansımıştır.
Ali Rıza Alp’in Tercüman’da yayınlanan “Bütçe Komisyonunda
ilköğretim meseleleri” isimli makalesinde ise Millî Eğitim Bakanı Orhan
Dengiz’in, ortaöğretim öğrencilerinin olgunluk imtihanına girerek,
üniversiteye devam edebilmeleri için çalışmalar yapıldığını ve 1966
yılında uygulamaya geçileceğine dair açıklamasına yer verilmiştir (Alp,
08.01.1966: 2). Her iki gazete de liseler dışındaki orta dereceli bütün
okullara olgunluk imtihanı konulacağı vurgulanmıştır.
I. Süleyman Demirel Hükûmeti programında mesleki ve teknik eğitim
ile ilgili; sanayi ve iş alanlarıyla meslekî ve teknik eğitim arasında
işbirliğinin sağlanması, İmam-Hatip okulları, meslekî ve teknik okul
mezunlarına yükseköğretim imkânlarının açık tutulması öngörülmüştür
(Neziroğlu ve Yılmaz, 1975: 2180). Bu kararlar Millî Eğitim Bakanı Orhan
Dengiz tarafından Meclis’te de gündeme getirilmiştir.
1966 yılı Millî Eğitim Karma Bütçe Komisyonunda konuşan Millî
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz; Ülkenin kalkınmasında meslekî ve teknik
eğitim kurumlarının geliştirilmesi konusunda Bakanlığın hassasiyetle
üzerinde durduğunu, bu okulların müfredat programlarının yenilenerek, bu
okullarda öğretim gören öğrencilere bugünkü iş hayatının gerektirdiği
özelliklerin kazandırılması gerektiğini ve bunun içinde okul-sanayi
işbirliğinin kurulması gerekliliğini vurgulamıştır. Ayrıca, bu okullara olan
ilginin artırılması için, meslekî ve teknik eğitim kurumlarıyla, üst
yükseköğretim kurumları arasında geçiş imkânlarının sağlanmasına
yönelik çalışmaların da devam ettiğini, belirtmiştir (TBMM Tutanak
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Dergisi, B:41, O:4, 04.02.1966: 468). Dengiz, mesleki ve teknik eğitim
veren okullarının programlarının geliştirilmesi, bu okulların
yükseköğretime geçişlerinin sağlanması ve okul-sanayi işbirliğinin
sağlanması gereği üzerinde durmuştur.
Mesleki ve teknik eğitime öncelik verilmesi ve sanayinin ihtiyaçlarına
paralel olarak düzenlenmesi gereği Zerrin Tüzün’ün Cumhuriyet’te
yayınlanan “Eğitim Ailesindeki Huzursuzluk” isimli makalesinde yer
almıştır. Makalede: “(…) Teknik öğretim gelişen hayat şartlarına uygun
olarak sanayi ve ekonomi ile paralel bir düzen içinde bulunmak ve bir
taraftan sosyal bünyenin gelişmesine çalışırken diğer taraftan da onunla
birlikte gelişmek zorunda olan bir öğretim sistemidir” (Tüzün, 13.04.1966:
2) denilmiştir. Makaleye göre; mesleki ve teknik eğitim, hem hayat
şartlarına uygun, hem de sanayi ve ekonomi ile paralel şekilde
düzenlenmelidir.
Tercüman’da yayınlanan Selahattin Kamber’in “Askerlik ve Teknik
Eğitim” isimli makalesinde ekonomik kalkınmada teknik elemana olan
ihtiyaç; “(…) Teknik ve ekonomik kalkınma davamızın yarım milyon teknik
elemana ihtiyacı olduğunu bile bile edebiyat ve politika yapmaktan
kendimizi kurtarmış değiliz. Bu gidişle gidersek daha çok yıllar, tarım,
eğitim, ekonomi, sanayi, insan gücü, ulaştırma, ticaret, köycülük, imar ve
iskân davalarını çözümleyemeyeceğiz” (Kamber, 20.05.1966: 4) sözleriyle
vurgulanmıştır.
1968 Millî Eğitim bütçesi görüşmeleri sırasında da mesleki ve teknik
eğitimin programları gündeme gelmiştir. CHP Grubu adına söz alan
Denizli milletvekili Hüseyin Atmaca mesleki ve teknik eğitime olan
talebin gittikçe azalmasının nedeni olarak, bu okul mezunlarının
yükseköğretime geçişlerinin engellerle dolu olmasını göstermiştir. Güven
Partisi adına söz alan Kayseri milletvekili Sami Turan da mesleki ve teknik
eğitim programlarına değinerek; teknik öğretim programlarının,
işletmelerin ve sanayinin istemiş olduğu pratik laboratuar ve atölye
tecrübelerinden uzak olduğunu, bu nedenle endüstri ve işletmelerin, bu
okullardan mezun olanlara yer vermediğini, bunun sonucunda bu okul
mezunlarının büyük bir kısmının devlet dairelerinde iş aradığını
belirtmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, B:28, O:2, 05.02.1968: 546,553).
Tabii Üye Zerrin Tüzün ise İBYKP’de yer alan kadın eğitimi
konusunda uygulanacak programları hazırlama ve çalışmalarını yürütme
görevinde olan Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda yaptığı ve yapmayı
düşündüğü çalışmalar hakkında Millî Eğitim Bakanı’ndan açıklama
yapmasını istemiştir (TBMM Tutanak Dergisi, B:28, O:2, 05.02.1968:
567). Atmaca, mesleki ve teknik eğitim mezunlarının yükseköğretime
geçişte yaşadığı engellere, Turan, okul-sanayi işbirliğine ve Tüzün ise
kadın eğitimine vurgu yapmıştır.
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Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili eleştirilere cevaben konuşan Millî
Eğitim Bakanı İlhami Ertem özetle; Ülkenin ekonomik ve sosyal
kalkınmasında en önemli faktör olan mesleki ve teknik eğitimin sanayide
ihtiyaç duyulan insan gücünü hazırlamakla görevli olduğunu
vurguladıktan sonra, meslekî ve teknik eğitimin çağın yeni ihtiyaç ve
şartlarına uymak zorunda olduğundan dolayı, bu okulları yeni teknolojik
gelişmelerin gerektirdiği araçlarla donatmaya, iş hayatının istediği insan
gücünü hızlı bir şekilde hazırlamaya ve okul programlarını devamlı
yenilemeye çalıştıklarını belirtmiştir. Ayrıca, İBYKP’de sanat
enstitülerinin 4 yıllık teknisyen okulları hâline getirilmesinin
öngörüldüğünü böylelikle, bu okulların, daha üstün özelliklere sahip teknik
eleman yetiştireceğini, okul-sanayi işbirliği kurularak, öğrencilerin iş
hayatına uyumunun daha okul sıralarındayken sağlanacağını, teknisyen
okulları mezunlarına da kendi uzmanlık alanlarında yükseköğretim imkânı
verileceğini söylemiştir. Kız teknik öğretime de değinen Ertem; kız teknik
öğretim okullarında uygulanmakta olan örgün ve yaygın eğitim
programları ile kadınların eğitimine özel bir önem ve öncelik verdiklerini,
yeni öğretim programlarında, kadınların ev kadını ve bir anne olarak Türk
toplumundaki üstün değerini dikkate alırken, ekonomik gelişme
bakımından kadın işgücünün önemli olduğunu da sözlerine eklemiştir
(TBMM Tutanak Dergisi, B:28, O:2, 05.02.1968: 593). Ertem’in
konuşmasından sanat enstitülerinin üç yıllık olan sürelerinin dört yıla
çıkarılarak teknisyen okullarına dönüştürüleceği, bu okullara kendi
alanlarında yükseköğretim imkânı tanınacağı ve mesleki ve teknik eğitim
programlarının da çağın ihtiyaçlarına göre geliştirmekte oldukları
anlaşılmaktadır.
Mesleki ve teknik eğitimde I. Hükûmet programında ve İBYKP’de yer
alan teknik eğitim ve sanayi işbirliğinin sağlanmasının gerekliliği
Cumhuriyet ve Tercüman’ın haberlerine de yansımıştır. Cumhuriyet’in
“Demirel: Teknik öğretime heves azalmaktadır” başlıklı haberinde Millî
Eğitim Bakanı İlhami Ertem’in konuşmasına yer verilmiştir. Haberde;
“(…) Ertem; Millî Eğitim Bakanlığı sanayi ve iş çevreleriyle gerekli ilişki
kurulabilmiş değildir. İkinci plan ise bunu öngörüyor. Yüksek danışma
Kurulu bu amaçla kurulmuştur. Sanayi ve iş çevreleriyle teknik öğretimin
daimi ilişkisini sağlayacağız. Programlarımızı iş çevrelerinin isteklerine
göre geliştirmek suretiyle teknik öğretim ile iş çevrelerinin irtibatını
sağlamış olacağız” (Cumhuriyet, 05.03.1968: 2) ifadeleriyle teknik
öğretim sanayi işbirliğinin gerekliliğini vurgulanmıştır.
Cumhuriyet’in haberinde vurguladığı okul-sanayi işbirliği konusuna
Tercüman’da da bir makaleyle değinildiği görülmektedir. Ali Rıza Alp’in
“Teknik Öğretim Danışma Kurulu” isimli makalesinde teknik eğitimin
gelişebilmesi için okul- sanayi işbirliğinin geliştirilmesine değinilmiştir.
Makalede; “Teknik öğretim müesseseleri sanayinin geliştiği sahalarda
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kurulmalı, sanayinin gelişme istikametinde teşkilatlanarak gerekli
elemanları yetiştirmelidir. (…) Teknik öğretim müesseselerinin
sanayicilerimizle temaslar sağlaması, onlara yetişkin teknik elemanın
anlatılması zaruridir Henüz birçok sanayicimiz öğretim görmüş teknik
elemanın önemini idrak edememişlerdir. Devlet özel sektörün belirli bir
nispette teknik öğretim görmüş eleman çalıştırmaları için kanun
koymalıdır. Böyle bir kanun getirildiği takdirde teknik öğretim
müesseselerine talep artacaktır” (Alp, 09.03.1968: 4) denilerek mesleki ve
teknik eğitim veren okulların sanayinin gelişme gösterdiği alanlara göre
teşkilatlanması ve devletin özel sektörde belli oranda teknik eğitim görmüş
eleman çalıştırılmasını bir kanunla zorunlu hale getirmesinin bu okullara
olan talebi artıracağı vurgulanmıştır.
Süleyman Demirel Dönemi’nde gerçekleştirilen İBYKP’de, meslek
okullarında modem tarım bilgisinin, ormancılık ve hayvancılık alanları da
dâhil olmak üzere geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ve lise seviyeli tarım
okullarının açılması için gerekenlerin yapılacağına yer verilmiştir (DPT,
1967: 167).
İBYKP’de alınan bu kararların uygulamaya geçirilmeye başlandığı
görülmektedir. Bütün tarım okullarının ortaokula dayalı ve lise seviyesinde
tarım teknisyeni yetiştiren okullar hâline getirildiği, bu okulların ders
programlarının mezunlarına tarım alanında uygulayıcı olmalarına imkân
sağlayacak şekilde yeniden düzenlendiği, ortaokuldan sonra 4 yıl olan
orman tekniker okullarını bitirenlerin ormancılık hizmetlerini uygulayıcı
nitelikte bir öğretim programı ile yetiştirildikleri ve söz konusu okul
mezunlarından ayrıca lise diploması alanların orman fakültesine
girebilmelerine imkân sağlamak için %5 oranında kontenjan tanınmış
olduğu, meteoroloji meslek okulu ile hayvan sağlık okullarının
ortaokullara dayalı üç yıl süreli ve lise seviyesinde orta dereceli bir meslek
okulu olduğu açıklanmıştır ( DPT, 1968: 88). Meslek okullarında tarım,
orman ve hayvancılık alanlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına
ihtiyaç duyulmasının nedeni, Türkiye'nin kalkınma hamlesinde tarım
politikalarına öncelik verilmesi ve ülkenin tarımda çalışan büyük bir halk
kitlesine sahip olmasıdır. Bu nedenle, hem tarımsal üretimi artırmak, hem
de en düşük hayat standardında yaşayan bu kitlelerin daha iyi iş ve hayat
standardına sahip olmalarını sağlamak için tarım, orman ve hayvancılık
alanlarının geliştirilmesi gerekli görülmüştür denilebilir.
1969 Seçim Beyannamesi, II. ve III. Hükûmet programında yer alan,
mesleki ve teknik eğitim veren okullarının programlarının
düzenleneceğine ilişkin hedeflerin, İBYKP’de de yer aldığı görülmektedir.
İBYKP’de, lise seviyeli teknik okulların niteliklerinin yükseltileceği ve
yine bu dönemde artan teknisyen ihtiyacını karşılamak için bu okullardaki
eğitim süresinin 4 yıla çıkarılacağı, bu okulların, öğretim programında
yapılacak geliştirmelerle birlikte teknisyen yetiştirir hale getirileceği, bu
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okullardan mezun olan öğrencilere kendi branşlarına uygun alanlarda
yükseköğretime devam etme imkânı sağlanacağı belirtilmiştir. Ayrıca
İBYKP’de, teknisyen yetiştirilmesi için ortaokulun üstüne 3 yıllık sanat
enstitüsü eğitiminin, 4 yıla çıkarılması amaçlandığı için, teknisyen
yetiştirme konusunda ek bir eğitim verilmesinin gerekli olmadığı ve bu
nedenle yüksek tekniker okulları ve tekniker okullarına 1968-69 yılından
itibaren öğrenci kabul edilmeyeceği ve 1971’de bu okulların kapatılacağı
belirtilmiştir. Bunun yanında, sekreterlik ve kadın meslek öğretmen
okullarıyla kız teknik öğretiminin geliştirilmesi, kalkınma planında bir
amaç olarak kabul edilmiştir (DPT, 1967: 169-170).
İlhami Ertem’in Bakanlığı döneminde İBYKP kararları doğrultusunda
sanat enstitüsü mezunlarının dersleri, mühendislik çalışmalarını
izlemelerine imkân verecek şekilde düzenlenmiş ve 4 yıllık teknisyen
okulları açılmıştır. Öğretim süresi 3 yıllık sanat enstitüleri ve 4 yıllık
teknisyen okullarının birinci sınıf ders programları ortak hale getirilmiş ve
bu karar 1968 yılında MEB Tebliğler Dergisi’nde yayınlanmıştır. Aynı
zamanda, birinci sınıfta okuyan öğrenciler için yapılacak imtihanda
başarılı olanlara, sanayide gelişmiş olan illerde açılan teknisyen okullarının
ikinci sınıfına devam edebilme imkânı sağlanmıştır (MEB TD, 18.10.1968:
86). Alınan bu kararın, hem bu okulların daha nitelikli bir öğretim vermesi,
hem de sanayinin ihtiyacı olan ara teknik eleman ihtiyacını karşılamaya
yönelik olduğu söylenebilir.
Ayrıca 1968 yılı Tedbirleri Uygulama raporunda, var olan sanat
enstitülerinden kullanılmaya uygun olan 47 okulun var olduğu da yer
almıştır. Teknisyen yetiştirmede sanayisi gelişmeye uygun olmayan
bölgelerdeki sanat enstitülerinin, meslek erbabı yetiştirmek amacıyla
eğitim programlarına devam edeceği ve orta dereceli teknik eğitim yapan
okullar ile teknisyen yetiştiren okulların programlarının da sanayi ve
işletmelerin ihtiyaçlarına göre düzenleneceği belirtilmiştir (DPT, 1968:
87). 1968-1969 öğretim yılında teknisyen okullarının 1. sınıf programları
hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir. 2., 3., ve 4. sınıfların programları da
hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu’na sunulmuştur (DPT, 1968: 80).
Bu hazırlıkların yapılmasındaki asıl amacın, İBYKP’de alınan kararlar
doğrultusunda 1969 yılından itibaren sanat enstitülülerinin teknisyen
okullarına dönüştürülmesinin düşünülmesidir denilebilir.
1969 yılı Millî Eğitim bütçesi görüşmelerinde de mesleki ve teknik
eğitim okullarından mezun olanların yükseköğretime geçişi, okul-sanayi
işbirliği ve bu okulların programlarında yapılan değişiklikler gündeme
gelmiştir.
GP Grubu adına söz alan Kayseri milletvekili Sami Turan, sanat
enstitülerinden ve İmam-Hatip oklularından mezun olan öğrencilerin
üniversitelere devam edebilecekleri konusundaki Hükûmet kararını
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memnuniyetle karşıladıklarını ifade etmiştir (TBMM Tutanak Dergisi,
B:29, O:2, 01.02.1969: 69).
Cumhuriyet Senatosu Konya üyesi Mehmet Varışlı da mesleki ve
teknik eğitim sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında;
meslekî ve teknik eğitimin dünyanın her yerinde en pahalı öğretim sistemi
olmasına rağmen, üretime etkisinin diğer okullara nazaran daha yüksek
olduğunu, bundan dolayı bu okullardan istenen verimin sağlanması için,
ihtiyaçlarının karşılanmasının sadece Millî Eğitim Bakanlığından
beklenilmemesi gerektiğini, bütün sanayi ve işletmelerin Bakanlığa yardım
etmelerinin bir zorunluluk olduğunu belirtmiştir (TBMM Tutanak Dergisi,
B:29, O:3, 01.02.1969: 97). Ülkedeki sanayi ve işletmelerin Bakanlığa
yeterince destek olmaması bu öğretim alanının istenilen düzeye
ulaşamamasının en önemli nedenlerinden biri olarak gösterilebilir.
Aynı komisyonda mesleki ve teknik eğitim ile ilgili bir değerlendirme
yapan Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem ise; teknik okulların yeni
teknolojik gelişmelerin gerektirdiği araçlarla donatılarak hızlı bir şekilde
gelişen iş sahalarına yeterli sayıda ve kalitede teknik insan gücü
yetiştirildiğini, teknik okullarda 4, 3 ve 2 yıllık olmak üzere yeni bir
sisteme geçmekte olduklarını, bunlardan 2 yıllık olanların pratik sanat
okulları, 3 yıllık olanların sanat enstitüleri ve 4 yıllık olanların da teknisyen
okulları olduğunu ifade etmiştir. İBYKP’de alınan karalara göre, bu yıl
teknisyen okullarının birinci sınıfı olan yöneltme sınıflarına öğrenci
alınarak programı uygulamaya başladıklarını belirtmiş, ayrıca pratik sanat
okulu aracılığıyla köylerde ve şehirlerde meslekî eğitim yapma
imkânından mahrum kalmış öğrencilere bir teknik eleman olarak eğitilme
imkânının sağlanacağını, sanat enstitüleri aracılığıyla teknik alana kalifiye
işçi ve usta yetiştireceklerini, teknisyen okulları aracılığıyla da, ülkenin
ihtiyaç duyduğu teknisyenleri yetiştirmiş olacaklarını ve yeni
uygulanmakta olan teknik öğretim sisteminin ülke gerçeklerine ve
ihtiyaçlarına uygun olduğunu vurgulamıştır. Meslek lisesi mezunlarının en
büyük problemi olan yükseköğretime geçiş konusunda da gerekli
hazırlıkları yapmış olduklarını sözlerine eklemiştir (TBMM Tutanak
Dergisi, B:29, O:3, 01.02.1969: 107). Ertem’in konuşmalarından, mesleki
ve teknik eğitim okullarının programları üzerinde çok yönlü bir çalışma
yapıldığı anlaşılmaktadır.
II. Süleyman Demirel Hükûmeti programında; ortaöğretimlerini meslek
okullarında bitiren öğrencilerin üniversiteye girişinde fırsat eşitliği
prensibine uyulacağı ve meslek okullarının programlarının bu amaca
yönelik olarak düzenleneceği belirtilmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, B:4,
O:2, 07.11.1969: 146). Bu kararlar Meclis gündeminde de ele alınmıştır.
Meslek okulları öğrencilerinin üniversiteye girememeleri konusu 1970
yılı Millî Eğitim Bütçesi görüşülürken de gündeme gelmiştir. CHP grubu
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adına konuşan Sivas milletvekili Hüseyin Öztürk; Meslek okullarında
uygulanan programın, ülke gerçeklerine ve milletin ihtiyaçlarına uygun
hale getirilemediğini, bu nedenle özellikle sanat enstitülerini bitiren
öğrencilerin çoğunlukla branşlarına uygun işlerde çalışmadığını belirtmiş
ve meslek okullarından mezun yetenekli gençlerin yüksekokul ve
üniversitelere devam edebilmeleri için gereken fırsat eşitliğinin
sağlanamadığını vurgulamıştır (TBMM Tutanak Dergisi, B:36, O:1,
02.02.1970: 12).
Aynı komisyonda konuşan Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz da; bütün
ailelerin çocuklarının üniversiteye gitmesini istediğini, bunun için de
liselere yüklendiklerini, bunu değiştirmenin yolunun da meslekî ve teknik
okul mezunlarının üniversiteye geçişindeki engelleri ortadan kaldırmak
olduğunu belirtmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, B:36, O:3, 02.02.1970:
81). Oğuz’a göre mesleki ve teknik eğitim gören öğrencilerin üniversiteye
girebilmesinin önündeki engeller kaldırıldığında bu sorun çözüme
ulaşabilecektir.
Bu dönemde gerçekleştirilen VIII. Millî Eğitim Şûrası’nda da, mesleki
ve teknik eğitim ile ilgili önemli kararlar alınmıştır. Mesleki ve teknik
eğitim, ortaöğretimin bütünü içinde ortaöğretimin ikinci basamağında
yalnızca programlarına göre diğer liselerden ayrılan okullar hâline
getirilmiştir. VIII. Millî Eğitim Şûrası’nda erkek sanat enstitülerinin adı
“lise” olarak değiştirilmiş, ortaokula dayalı ve öğrencilere bir zanaat
öğretilerek hayata hazırlayan 3 yıllık endüstri meslek liseleri de 4 yıllık
teknik liselere dönüştürülmüştür. Kız sanat enstitüleri ise “kız meslek
liseleri” hâline gelmiştir (Güven, 2000: 130). Şûra’da alınan kararların
basına da yansıdığı görülmektedir.
Cumhuriyet’in “Eğitimde değişiklik tatbikatı geri kaldı” başlıklı
haberine göre; “Yükseköğretime hazırlayan programlar ile hem
yükseköğretime, hem de mesleğe hazırlayan programlar sonunda,
bugünkü lise bitirme imtihanlarında olduğu gibi, her kolun özelliğine göre
tespit edilecek derslerden bitirme “olgunluk” sınavları yapılacaktır.
Bunlara verilecek diplomanın adı Bakanlığın teklifine göre “olgunluk
diploması” olacaktır. Olgunluk diploması, yükseköğretime aday olma
hakkı veren diploma olarak kabul edilmiştir. İşkolları ve meslek kolları
sonunda verilen diplomanın adı “İkinci devre ortaöğretimi bitirme
diploması”dır. Ortaöğretimi bitirme diploması, yükseköğretime girişte
aday olma hakkı vermeyecektir” (Cumhuriyet, 05.10.1970: 7). Haberden
anlaşıldığı gibi, meslek lisesi mezunları olgunluk sınavı sonrası elde
edecekleri “olgunluk diploması”yla yükseköğretimde istedikleri alanlara
girebileceklerdir.
Tercüman’da Faruk Timurtaş’ın “Eğitim Şûrası ve Sonrası” isimli
makalesinde meslek okullarının birinci devresi olan meslek ortaokullarının
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kaldırılması ile ilgili olarak; “İkinci devre ortaöğretim okullarında ilk
devrenin kaldırılmasının bir mahsuru, meslek ve teknik liselerinde gerekli
bilginin ve eğitimin dört yıllık bir eğitim devresinde verilip verilemeyeceği
hususudur. Tek tip ortaokullarda seçmeli dersler ile ikinci devredeki
meslek dersleri arasında ilişki kurulabilirse, bu mahsur giderilebilir”
(Timurtaş, 06.10.1970: 2). ifadeleriyle meslek okullarının orta kısımlarının
kaldırılmasının mahsurlarını dile getirilmiş ve bu mahsurların ortaokuldan
liseye geçişte sağlıklı bir yönlendirmeyle ortadan kaldırılabileceğine
yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Orhan Oğuz’un Bakanlığı döneminde mesleki ve teknik eğitimin ikinci
devresinden mezun olan öğrencilere belirlenen derslerden imtihana girip,
başarı göstermeleri şartıyla lise diploması alabilme hakkı verilmiştir. Bu
uygulamanın amacı, mesleki ve teknik eğitim mezunlarına üniversiteye
giriş imkânı sağlamaktır (Başar, 1999: 432; MEB, 1981: 188). 1966 yılının
ilk aylarında Bakan Dengiz tarafından konulacağı açıklanan “olgunluk
imtihanı” nın 1970 yılında Bakan Oğuz döneminde VIII. Millî eğitim
Şûrası’nda alınan kararla konulduğu görülmektedir. Ayrıca, Talim ve
Terbiye Kurulu’nun 1970’de aldığı bir kararla, üç yıllık sanat enstitüsü
mezunlarına, eğer teknisyen okullarının ikinci sınıfının derslerinden
imtihana girip başarılı olurlarsa teknisyen okullarına geçiş yapabilme
imkânı sağlanmıştır. Lise mezunlarına da aynı hak tanınmıştır (MEB TD,
06.07.1970: 269). Bu kararla sanayileşmede ülkenin en çok ihtiyaç
duyduğu ara teknik eleman ihtiyacının karşılanması düşünülmüştür
denilebilir.
Yine Orhan Oğuz’un Bakanlığı döneminde, mesleki ve teknik eğitim
programların geliştirilmesi için bazı kararlar alınarak uygulamaya
konulmuştur. DPT’nin yayınladığı 1971 Yılı Tedbirleri Uygulama
Raporuna göre; 1970-1971 öğretim yılında ülkede var olan sanat
enstitülerinin l. ve 2. sınıflarının öğretim programları düzenlenerek,
sanayinin ihtiyaçları ve teknik gelişmelerde dikkate alınarak uygulanmaya
başlanmıştır. Sanat enstitüleri ve teknisyen okulları içerisinde öğrenci
kapasitesi çok yüksek olanların, eksik olan araç-gereçlerinin
tamamlanmasının sağlandığı ve bu okulların geliştirilmesi için
çalışmaların başlatıldığı da raporda yer almıştır (DPT, 1971: 285, 294).
11.12.1970 yılında Talim ve Terbiye Kurulu’nun aldığı bir kararla tekniker
okullarından mezun olanların tamamlayıcı dersleri aldıktan sonra
gerçekleştirilecek imtihanda başarılı olmaları durumunda Tekniker
Yüksek Okulu mezunu olma imkânı da sağlanmıştır (MEB TD,
21.12.1970: 421-422).
Süleyman Demirel Dönemi’nde mesleki ve teknik eğitimin programları
geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalar, Seçim Beyannameleri, Parti ve
Hükûmet programları, Millî Eğitim Şûraları ve Kalkınma Planlarında da
yer almıştır. Bu çalışmalardan biri meslek lisesi mezunlarının “olgunlaşma
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imtihanı”na tabi tutularak üniversite ve yüksekokullara geçişlerinin
sağlanmaya çalışılmasıdır. Olgunluk imtihanı basında da yer almıştır.
Cumhuriyet’in “İlkokullar İki Devreye Ayrıldı” başlıklı haberi ve Ali Rıza
Alp’in Tercüman’da yayınlanan “Bütçe Komisyonunda ilköğretim
meseleleri” isimli makalesinde Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz’in
olgunlaşma imtihanının konulacağı yönündeki açıklamasına yer
verilmiştir.
Mesleki ve teknik eğitim programları ile ilgili bir diğer çalışma da
ekonomik kalkınma açısından önemli görülen okul-sanayi işbirliğinin
sağlanması için yapılan çalışmalardır. Mesleki ve teknik eğitime öncelik
verilmesi ve sanayinin ihtiyaçlarına paralel olarak düzenlenmesi gereği
Zerrin Tüzün’ün Cumhuriyet’te yayınlanan “Eğitim Ailesindeki
Huzursuzluk” isimli makalesinde yer almıştır. Tercüman’da yayınlanan
Selahattin Kamber’in “Askerlik ve Teknik Eğitim” isimli makalesinde ise
ekonomik kalkınmada yarım milyon teknik elemana ihtiyaç olduğu yer
almıştır. Her iki makalede de ekonomik kalkınmada mesleki ve teknik
eğitimin önemi vurgulanmıştır.
1968 yılında okul-sanayi işbirliği ve meslek lisesi mezunlarının
yükseköğretime devam edebilmeleri konusu basına yansımaya devam
etmiştir. Cumhuriyet’in “Demirel: Teknik öğretime heves azalmaktadır”
başlıklı haberinde, mesleki ve teknik eğitimin programlarının iş
çevrelerinin isteklerine göre geliştirilerek, teknik öğretim ile iş çevrelerinin
irtibatının sağlanacağına dair Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem’in
açıklamasına yer verilirken, Ali Rıza Alp’in “Teknik Öğretim Danışma
Kurulu” isimli makalesinde teknik eğitimin gelişebilmesi için, teknik
öğretim kurumlarının sanayinin geliştiği sahalarda kurulması ve sanayinin
gelişme istikametinde teşkilatlanarak gerekli elemanları yetiştirmesi
üzerinde durulmuştur.
1970 yılında gerçekleştirilen VIII. Millî eğitim Şûrası’nda mesleki ve
teknik eğitim programlarında yapılan değişiklikler basının gündeminde yer
almıştır. Cumhuriyet’in “Eğitimde değişiklik tatbikatı geri kaldı” başlıklı
haberinde, olgunlaşma imtihanı ve meslek lisesi mezunlarına verilecek
ortaöğretimi bitirme diplomasının üniversiteye girişte bir fonksiyonu
bulunmayacağı konusuna değinilirken, Tercüman’da yayınlanan Faruk
Timurtaş’ın “Eğitim Şûrası ve Sonrası” isimli makalesinde, ikinci devre
ortaöğretim okullarının ilk devrenin kaldırılarak tek tip ortaokula
dönüştürülmesinin mahsuru ve mesleki ve teknik liselerde gerekli bilginin
ve eğitimin dört yıllık bir eğitim devresinde verilip verilemeyeceği
konusuna değinilmiştir.
Bu dönemde, meslek okullarını bitirenlerin yükseköğretim yapabilme
imkânlarının sınırlı oluşu, daha fazla yükselmeye imkân vermeyişi ve
dikey hareketliliği sağlayamayışı gibi nedenlerden ötürü bu kurumlara olan
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talep oldukça düşük olmuştur. Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için
meslek lisesi mezunlarına, lise fark derslerini vererek lise mezunu
sayılabilmeleri için olgunlaşma imtihanı konulmuştur. Olgunlaşma
imtihanını başarı ile geçenlerin yükseköğretimde istedikleri alanlarda
öğretim görebilmelerinin önü açılmıştır. Mesleki ve teknik eğitimin belki
de en büyük sorunu finansmandır. Devletin pahalı sayılabilecek mesleki ve
teknik eğitime yeterince bütçe ayıramaması, ayrıca sanayi ve işletmelerinin
finansal açıdan mesleki ve teknik eğitime yeterince destek vermemesi,
mesleki ve teknik eğitimde istenilen seviyeye ulaşılamamasının nedenleri
arasında sayılabilir.
6.Sonuç ve Tartışma
Süleyman Demirel Dönemi’nde mesleki ve teknik eğitim, ekonomik
kalkınmanın gerçekleştirilmesinde oldukça önemli görülmüştür. Okul ve
öğrenci sayılarının artırılması yanında sanayinin ihtiyacı olan ara teknik
eleman ihtiyacının karşılanmasında mesleki ve teknik eğitimin önemi
üzerinde de durulmuştur.
Bu dönemde mesleki ve teknik eğitimde okul ve öğrenci sayılarının
artış gösterdiği fakat bu artışın ortaöğretimdeki artışa nazaran düşük
seviyede kaldığı görülmektedir.
Mesleki ve teknik eğitime öncelik verilmesinin ilke edinildiği bu
dönemde, istenilen artışın gerçekleşememesinin en önemli nedeni olarak,
meslek liselerinden mezun olan öğrencilere yüksek tekniker okulları ve
bazı alanlar haricinde yükseköğretimden yararlanma imkânının
sağlanamaması ve farklı bir alanda üniversitede okumak isteyecek olan
öğrencilerin ayrıca liseyi bitirme sınavlarına girmesinin şart koşulması,
bunun sonucunda öğrencilerin daha çok liseleri tercih etmesi olarak
gösterilebilir.
Mesleki ve teknik eğitim politikalarında, okullaşmanın artırılması,
okul-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesi, programlarının yenilenmesi ve
meslek lisesinde okuyan öğrencilerin yükseköğretimden yararlanmalarının
sağlanması en önemli amaçlar arasında yer almıştır. İmam-Hatip Okulları
meslek eğitimi veren okullar içerisinde en çok tartışılan okullar olmuştur.
Toplumun bu okulların açılmasını istemesi ve AP’nin eğitim
politikalarında da önemli bir yer tutan din eğitiminin, eğitimli ve aydın din
adamları tarafından gerçekleştirilmesinin amaçlanması İmam-Hatip
Okullarının sayısının artmasında etkili olmuştur. Bakan Oğuz, İmam-Hatip
Okullarının dinin eğitime bir müdahalesi olarak görenler tarafından
eleştirildiğini ve bu konuda tartışmalar yaşandığını ifade etmiştir. Bakan
Sezgin aydın din adamlarının yetiştirilmesinde İmam-hatiplerin önemli bir
rol oynadığını belirtmiştir. TBMM Başkanı Bozbeyli de dinî eğitim veren
bu okulların programları üzerinde durmuştur.
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Mesleki ve teknik eğitim veren okulların programlarında yapılan bir
düzenlemeyle, meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime geçişinin
sağlanması amacıyla olgunlaşma imtihanı konulması kararlaştırılmıştır.
Fakat olgunlaşma imtihanı Süleyman Demirel Dönemi’nde
uygulanamamıştır. İBYKP’de alınan bir kararla üç yıllık sanat
enstitülerinin süresi 1969 yılından itibaren dört yıla çıkarılarak teknisyen
yetiştiren okullara dönüştürülmüştür.
Mesleki ve teknik eğitim gören öğrencilerin burs ve yatılılık imkânları
artırılmaya ve teknisyen okullarının çoğaltılması suretiyle bu öğrencilerin
yükseköğretimden yararlanmalarının önü açılmaya çalışılmışsa da, meslek
okullarını bitirenlerin yükseköğretim yapabilme imkânlarının çok sınırlı
oluşu, daha fazla yükselmeye imkân vermeyişi ve dikey hareketliliği
sağlayamaması gibi nedenler bu kurumlara olan rağbeti azaltan olgular
arasında yer almıştır. Bakan Oğuz mesleki ve teknik eğitimin üretimin
artırılmasında önemli olduğunu vurgulamış, Bakan Sezgin ise mesleki ve
teknik eğitime olan talebin düşük olduğunu belirtmiştir.
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YURTDIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE
ÖĞRETİMİ VE KÜLTÜR
Yasemin UZUN
Giriş
Türkçenin yurtdışında öğretimi gün geçtikçe yaygınlık kazanmaktadır.
Özellikle Balkan ülkelerinde ve Avrupa coğrafyasında Türkçeyi
öğrenmeye yönelik ilgi artmaktadır. Türk dili öğretilirken Türk kültürüne
ait özellikler de öğretilmektedir. Çünkü dil öğretimi kültürden ayrı
düşünülemez. Günümüzde yabancı dil öğretiminde geleneksel gramer
öğretiminden vazgeçilmiş, iletişime ve kültüre daha çok yer verilmiştir
(Güneş, 2017). Bu nedenle dil öğretimi aynı zamanda kültür öğretimidir.
“Kültür bir milletin yüzyıllar boyunca oluşturduğu algı, ilgi, tutum ve
davranışlarla tezahür eden yaşam biçimi, maddî ve manevî değerler
toplamıdır ve nesilden nesile miras olarak aktarılarak gelmektedir.”
(Göçer, 2013: 26). Bir toplumun tarihinde oluşan somut ve soyut bütün
değerlerdir. Gramsci’ye göre kültür olarak düşündüğümüz şey dünyada
belirli zamanlarda çok sayıda tarihsel sürecin etkileşimi ile kabul edilen
belirli formlar olarak görülebilir (Crehan, 2002: 72).
Kültürel değerleri aktaran en önemli araç insanların anlaşmasını,
toplumsallaşmasını, kendini ifade etmesini sağlayan dildir. Diline bakarak
bir toplumun kimliğini, fikirlerini, düşüncelerini, duygularını,
özelliklerini, gelenek ve göreneklerini, değer yargılarını yani ruhunu ve
hayatını anlamak mümkündür (Ünalan, 2004). Dil kültürün en somut
göstergesidir. Dil eğitimini kültürden ayrı bir şekilde gerçekleştirmek
mümkün değildir.
Dil ve düşünce birbirini tamamlar. Düşünce dili ortaya çıkarır; dil de
düşünceyi dışa vuran ve onu biçimlendiren bir araçtır. Benjamin LeeWhorf
ve Edgar Sapir’e göre kültür dili şekillendirir; dil düşünceyi etkiler;
düşünce de kültürü değiştirir (Şahin, 2013: 13).
Kültür kavramının içine dil, gelenek ve görenekler, musiki, resim,
mimari, aile, hukuk sistemleri, çalışma tarzı, üretim, tüketim, ulaşım ve
inançlar girmektedir (Kaplan, 2001).
Kültür maddi ve maddi olmayan olmak üzere ikiye ayrılır (Newman,
2009: 45). Maddi kültür ya nesnelere ya da topluluktaki insanların
aidiyetlerine işaret eder. Otobüs biletleri, arabalar, mağazalar maddi kültür
ögeleridir. Maddi olmayan kültür ögelerine ise düşünceler, eğilimler,
toplumsal inançlar örnek verilebilir. Otobüs bileti materyaldir ancak maddi
olmayan kültürü simgeler: ödeme yapmayı kabul etmek gibi. Kıyafetler,


(Dr. Öğr. Üyesi); Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, yaseminuzun@hotmail.com
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saç şekli, takılar maddi kültür ögeleridir ancak özel bir yer için özel olarak
hazırlanmak maddi olmayan kültür ögesidir. Okul binası maddi, öğretim
yöntem ve teknikleri maddi olmayan kültür ögeleridir (Openstax, 2017:
53).
Kültür özellikleri toplumdan topluma farklılık gösterir ve insan başka
topluluklarla karşılaştıkça kendi kültüründeki özellikleri fark etmeye
başlar. Toplumların kavramları anlamlandırma biçimi birbirinden farklıdır.
Örneğin evlilikler bazılarına göre karşılıklı yaşanan sevginin ifadesidir,
bazı toplumlarda iş anlaşması olarak görülür, bazı toplumlarda da aile
kavramının devam etmesi için yapılması gereken bir adım gibi algılanır.
Bazı davranışların yazılı kuralları yoktur. Farkında olmadan toplum
olarak o şekilde davranılır. Dua okunurken bazı toplumlarda ellerin yüze
götürülmesi; ulusal marşlar okunurken bazı toplumlarda ellerin kalbe
götürülmesi; fast-food yerlerinde herkesin aynı şekilde yemeğini alması,
yemesi ve çöplerini atması gibi. Görerek kendiliğinden öğrenilen, yazılı
bir metne dayanmayan bu tür davranışlar insana kendini güvende ve
normal hissettirir (Openstax, 2017).
Toplu taşıma kullanımı da bir kültürel göstergedir. Özellikle otobüs
kullanımında alınan biletlerde bazı ülkelerde Türkiye’deki gibi koltuk
numarası yer alır. Balkanlarda otobüs biletlerinde koltuk numarası yer
almamaktadır ve insanlar kendiliğinden sıraya girerler, sabırla ve keyifle
beklerler ve otobüse binince herkes istediği yere oturur. Öncelikle orta ve
arka sıralar doldurulur. Bu durum farklı toplumlarda ön sıralardan arkaya
doğru oturma veya sabırsız bekleme ile izdiham şeklinde de görülebilir. Bu
durum yaşam tarzının toplu taşımaya da yansımış şekli olarak görülebilir.
Ayrıca, nüfusun fazla ve seferlerin az olması gibi hayatı olumsuz etkileyen
nedenlerden de kaynaklanmış olabilir.
Toplumdan topluma farklılık gösteren kültür, aynı zamanda toplumları
yakınlaştıran ve onların birbirini daha iyi anlamasını sağlayan bir öge
olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle çok kültürlü yapısı ile bilinen
Avrupa’da dil öğretiminde kültüre de önem verilmektedir.
Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi(2013: 11-12)’nde
kültürlerarası bir yaklaşımın yabancı dil eğitimindeki ana amacı “dil ve
kültür farklılıklarından etkilenerek elde edilen bir ayrıcalık anlayışıyla
zenginleşme sonucu, öğrenenin kişiliğinin olumlu bir şekilde gelişiminin
ve kimlik bilincinin artmasını sağlamak” olarak bildirilmiştir. Bu amaç
doğrultusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından üç temel ilke
üzerinde kurulmuştur:


“Avrupa’daki dil ve kültür çeşitliliği, korunması ve geliştirilmesi gereken
ortak ve değerli bir hazinedir; bu dil ve kültür çeşitliliğinin, bir engel
olmaktan çıkıp, karşılıklı anlaşmayı sağlayabilecek zenginleştirici bir kaynak
haline getirilmesi, eğitim alanında çok çaba gerektirir.
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• Farklı anadillerine sahip olan Avrupalılar arasında, iletişim ve etkileşimi
kolaylaştırmak, Avrupa’daki hareketliliği artırmak, ortak anlayış ve işbirliğini
teşvik etmek, önyargı ve ayırımcılığın üstesinden gelebilmek, modern Avrupa
dillerini daha iyi bilmekle mümkündür.
• Üye ülkeler, modern dil öğretim ve öğrenimindeki ulusal ilkelerini saptayıp
geliştirerek, Avrupa genelinde sürekli işbirliği ve eşgüdüme ilişkin sözleşmelerle
politik önlemler açısından daha çok yakınlaşma sağlayabilirler.”

Farklı kültürlere sahip toplumların bir arada yaşaması için kültürler
arasındaki bu benzerlik ve farklılıkların olumlu yönde kullanılması
gerekmektedir. Özellikle eğitim sürecinde ortak paydalarda
buluşulmalıdır.
Yurtdışında ana vatanından ayrı yaşayan kişiler için kültür ve dil
farklılığı çoğu zaman sorun olmuştur. Yaşadıkları ülkenin dili ve kültürü
ile ana dilleri ve kültürleri arasındaki farklılık öğrenmelerine etki etmiştir.
Yaşadıkları ülkenin kültürü ile kendi kültürleri arasında benzerlik varsa
uyum süreci daha kolay olmaktadır.
Bu durum Türk dili ve kültürü için de geçerlidir. Türkçe öğretimi
yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına tek bir program olarak mı
uygulanmalıdır? Yoksa Türkçe öğretimi ülkelerin kültür özelliklerine göre
her ülkede farklı mı uygulanmalıdır? Türkçenin öğretildiği ülkelerin
kültürleri birbirine benziyor mu? Bu çalışmanın amacı bu sorulara cevap
bulmaktır.
Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada, yurtdışında yaşayan Türk
çocuklarına Türkçenin öğretildiği yedi ülkenin kültürel özellikleri
incelenmiştir. Bu ülkelerdeki toplumların kültürel özellikleri benzerlik ve
farklılık açısından incelenmiş ve Türk kültürü ile ortak özellikler tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Türkçenin öğretildiği bu ülkelerde
mahallen atanan Türkçe öğretmenleri ile görüşmeler yapılmıştır.
Yöntem
Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmada, araştırma
deseni durum çalışması, veri toplama aracı olarak görüşme kullanılmıştır.
Aynı ülkeden olanlarla odak grup görüşmesi yapılmıştır.
Bu çalışmada yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretmek
ile görevli mahallen atanan Türkçe öğretmenlerine ülkelerinin kültürel
özelliklerini tespit amacıyla ülkelerinde günlük yaşam, eğitim sistemi, boş
zamanlarda neler yapıldığı, kutlamalar, yaşam koşulları, sosyal düzen,
ziyaret ve misafirperverlik, sosyal durumlar, dışarı çıkma alışkanlıkları,
kıyafetler, değerler, inançlar ve yabancılara karşı tutum, karakter
özellikleri, din ve inançlar, kültürel miras, etnik kimlik ve çatışmalar ile
savaş, terör ve göç, mizah, insanlara karşı tutum, tutuculuk, atasözlerini
kullanma, duygular, hislerini ifade etme, vücut dili ve ifadelere yönelik
sorular sorulmuştur.

173

Görüşme; insanlarda doğrudan gözlemleyemediğimiz şeyleri tespit
etmek için kullanılan bir veri toplama aracıdır. İnsan karşıdan baktığında
bir insanın bakış açısını anlayamaz. Görüşmelerin amacı; diğer insanların
bakış açılarını ortaya koyabilmektir. Nitel görüşmelerle, katılımcılar dünya
görüşlerini açıklama şansını yakalar. Düşüncelerini daha özgür bir şekilde
ifade edebilir (Patton, 2014).
Çalışmada yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bütün
katılımcılara, bütün sorular aynı sırada ve aynı şekilde yöneltilmiştir.
Yapılandırılmış görüşme, daha çok, önceden hazırlanan, hangi soruların
hangi şekilde sorulup, hangi verilerin toplanacağını en ayrıntılı biçimde
saptayan, görüşme planının aynen uygulandığı bir görüşmedir (Karasar,
2005).
Bu çalışmada görüşme soruları CEF (2001: 102-103) Avrupa Birliği
Ortak Çerçeve Programı’nda yabancı dil derslerinde verilmesi gereken
sosyo-kültürel bilgiler kapsamında oluşturulmuştur. Görüşmeler aşağıdaki
konu başlıklarına göre yapılmıştır:
1. Günlük yaşam
• yeme ve içme, öğünler, sofra kültürü,
• bayramlar,
• çalışma zamanları ve alışkanlıkları,
• boş zaman uğraşları (hobiler, spor, okuma alışkanlıkları, medya).
2. Yaşam koşulları, örneğin;
• yaşam standardı (yöresel, sınıfa özel ve etnik farklılıklarıyla),
• ev ortamı,
• sosyal güvence.
3. Kişiler arası ilişkiler (güç ve dayanışmaya dayanan ilişkileri de
içerir), örneğin, aş ağıdakilerle ilişkili olarak;
• bir toplumun sınıfsal yapısı ve sosyal gruplar arasındaki ilişkiler,
• farklı cinsiyetler arası ilişkiler (erkek/kadın; yakınlaşma derecesi),
• aile yapıları ve ilişkileri,
• nesiller arası ilişkiler,
• iş ortamındaki ilişkiler,
• toplum ve polis, idare vb. arasındaki ilişkiler,
• etnik ve diğer halklar arasındaki ilişkiler,
• politik ve dinî gruplar arasındaki ilişkiler.
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4. Aşağıdaki etmenlere bağlı olarak değerler, inançlar ve tutumlar
• sosyal sınıf,
• meslek grupları (akademisyenler, yönetim, memur, eğitimli ve
eğitimsiz işçiler),
• varlık (kazanılmış ya da miras yoluyla),
• yöresel kültürler,
• güvenlik,
• kurumlar,
• gelenek ve sosyal dönüşüm,
• tarih, özellikle önemli tarihi kişilikler ve olaylar,
• azınlıklar (etnik, dini),
• millî kimlik,
• başka ülkeler, devletler, halklar,
• politika,
• sanat (müzik, güzel sanatlar, edebiyat, tiyatro, popüler müzik ve
şarkılar),
• din,
• mizah.
5. Beden dili: Beden dilini yönlendiren toplumsal alışkanlıklara
ilişkin bilgide, dili kullananların/öğrenenlerin sosyokültürel yeterliğinin
bir kısmını oluşturur.
6. Sosyal gelenekler, örneğin ev sahibi ve misafir ilişkilerine
dayanarak;
• dakiklik,
• hediyeler,
• giyim,
• içecekler, öğünler,
• davranış ve sohbet kuralları ve tabular,
• ziyaret süresi,
• vedalaşmak.
7. Geleneksel davranışlar
• dinî gelenekler,
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• doğum, evlenme, ölüm,
• halka açık toplantılarda ve törenlerde seyircilerin davranışları,
• kutlamalar, festivaller, dans ortamı, diskotekler vb.
Araştırmaya katılanlar yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe
öğretmek ile görevli mahallen atanan Türkçe öğretmenleridir.
Araştırmacıların bulunduğu ülkeler İngiltere, Avusturya, Almanya, İsveç,
Makedonya, Bulgaristan ve Kosova’dır. Toplam yedi ülke incelenmiştir.
Katılımcıların 5’i erkektir, 8’i ise kadındır. Katılımcılar 13 kişidir ve
30-57 yaş aralığındadır.
Katılımcılar
Katılımcı
sayısı

Cinsiyet

Yaş

Ülke

2

1K, 1E

42-50

İsveç

2

2K

35-48

Avusturya

2

1E, 1K

30-42

Almanya

1

1E

47

İngiltere

2

2K

30-47

Kosova

2

1E, 1K

32-49

Makedonya

2

1E, 1 K

34-57

Bulgaristan

Bulgular
Bu bölümde İngiltere, Avusturya, Almanya, İsveç, Makedonya,
Bulgaristan ve Kosova’da Türk çocuklarına Türkçe öğreten öğretmenlerle
yapılan görüşmeler değerlendirilmiştir.
Günlük yaşam, yeme-içme, yemek kültürü, bayramlar, çalışma
zamanları ve alışkanlıkları, boş zaman uğraşları (hobiler, spor, okuma
alışkanlıkları, medya) ile ilgili elde edilen veriler şu şekildedir:
Yemek kültürünün İngiltere’de balık ve patates, İsveç’te makarna ve
köfte, Avusturya’da genellikle et ve sote şeklinde sebze, Almanya’da
brokoli, patates, et, pasta şeklinde görüldüğü; Bulgaristan, Kosova ve
Makedonya’da yemeklerin Türk yemeklerine yakın olduğu ifade
edilmiştir.
Evcil hayvan besleme sorusuna İngiltere’de kedi, köpek, papağan ve
balık, İsveç’te kedi ve köpek, Almanya’da köpek, hamster, kuş, balık,
Bulgaristan ve Kosova’da kedi ve köpek olarak cevap verilmiştir.
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Avusturya’da evcil hayvanın çok, Makedonya’da ise az olduğu
söylenmiştir.
İnternet kullanımının İngiltere’de yaşlı kuşakta çok yaygın olmadığı,
televizyon izlenme durumunun ise spor, futbol maçları, dizi ağırlıklı
olduğu; İsveç, Avusturya ve Almanya’da internet kullanımının yaygın
olduğu ancak Türkiye’deki gibi çok fazla olmadığı belirtilmiştir.
Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da gençlerin televizyon izleme
oranının ve internet kullanımının fazla olduğu söylenmiştir.
Dışarıda zaman geçirme incelenen tüm ülkelerde görülmektedir. Elde
edilen bilgilere göre yemek kültürü ve masa düzenine İngiltere, İsveç,
Avusturya ve Almanya’da çok dikkat edilmektedir. Dışarı çıkarken kıyafet
seçiminde sadece Avusturya ve Almanya’da rahatlık görülmektedir.
Sporun günlük hayattaki yeri sorgulandığında tüm katılımcılar sporun
günlük hayatta önemli olduğunu bildirmişlerdir. Spora olan ilginin
artmasında beş katılımcı (İngiltere, Almanya, Avusturya, Makedonya,
İsveç) tarafından insanların daha erken yaşlarda hastalanması
gösterilmiştir.
İngiltere’de golf, badminton; İsveç’te buz hokeyi, buz pateni, körling,
buz oyunları, buzsuz alanda top sürme özellikle tercih edilen spor dalları
olarak belirtilmiştir. Diğer ülkelerde sporun yaygın olduğu söylenmiş
ancak özellikle bir alan belirtilmemiştir.
Yaşam koşulları, ev ortamı ve sosyal güvence ile ilgili aşağıdaki
cevaplar verilmiştir:
Yaşam koşullarına bakıldığında İngiltere’de, İsveç’te doğal yaşamın
çok önemli olduğu; Avusturya ve Almanya’da mesleklere ve tarım
aktivitelerine çok önem verildiği söylenmiştir.
Ülkelerde konuşulan dillere bakıldığında özellikle İngiltere’de, çok
kültürlü bir yapı içermesi nedeniyle, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve
Almancanın yaygın olarak konuşulduğu; diğer ülkelerde konuşulan dil
sayısının daha az olduğu ifade edilmiştir.
İngiltere, İsveç, Avusturya, Almanya ve Makedonya’da çekirdek
ailenin olduğu, aile bağlarının çok kuvvetli olmadığı, ev işlerinin eşit
olarak yapıldığı ifade edilmiştir. Almanya’da gençlerin yalnız yaşamayı
tercih ettiği de belirtilmiştir. Bulgaristan ve Kosova’da ise geniş ailenin
olduğu ve aile bağlarının daha kuvvetli olduğu belirtilmiştir.
Geçim şartlarının ülkelerin hepsinde gittikçe zorlaşmakta olduğu ve
işsizliğin arttığı tespit edilmiştir.
Katılımcıların ülkelerinde genelde kadınlar çalışmaktadır.
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Hava kirliliği, konut problemleri konusunda İngiltere’de her iki soruna,
İsveç’te konut problemlerine çözüm arandığı ifade edilmiştir.
Avusturya’da ve Almanya’da bu konuda sorun olmadığı, Makedonya’da
ve Kosova’da her iki alanda da sorun olduğu belirtilmiştir.
Kişiler arası ilişkiler ile ilgili aşağıdaki cevaplar verilmiştir:
Dini farklılıklara bakıldığında İngiltere, İsveç, Avusturya ve Almanya,
Bulgaristan ve Makedonya’da dini farklılıkların çok fazla olduğu
görülmüştür.
Sosyal sınıfların Avusturya ve Almanya dışındaki ülkelerde daha
belirgin olduğu ifade edilmiştir.
Genç ve yaşlı kuşak iletişimine İsveç ve Kosova’da önem verildiği
diğer ülkelerde çok önem verilmediği söylenmiştir.
Yardımlaşmanın Bulgaristan, Kosova ve Makedonya’da daha yaygın
olduğu belirtilmiştir.
Sosyalleşme ihtiyacının tüm ülkelerde görüldüğü; boş zamanlarda
genellikle arkadaşlarla dışarı çıkıldığı; Almanya’da yalnız dışarı çıkma
veya arkadaşı ile randevulaşıp dışarı çıkmanın da görüldüğü söylenmiştir.
Değer, inanç ve tutumlarla ilgili aşağıdaki veriler elde edilmiştir:
Kiliseye, camiye ve havraya gitme oranlarında azalmanın olduğu tespit
edilmiştir. İngiltere’de ve İsveç’te kiliseye gitmede azalma olduğu, diğer
dinî yapılara da sömürge ülkelerden gelenlerin gittiği; Avusturya’da bazen,
Almanya’da genellikle özel günlerde gidildiği; Bulgaristan, Makedonya ve
Kosova’da gençlerin bu yerlere gidişinde azalma olduğu belirtilmiştir.
Batıl inançların İngiltere, İsveç, Avusturya, Bulgaristan, Makedonya ve
Kosova’da olduğu; Almanya’da ise çok yaygın olmadığı söylenmiştir.
Dış görünüm, ten ve saç rengi ile ilgili İngiltere’de ve İsveç’te kanunen
bu unsurlarda ayrımcılık yapmanın yasak olduğu; Almanya, Bulgaristan,
Makedonya ve Kosova’da bu noktada ayrımcılığın olmadığı ifade
edilmiştir.
Ulusal tarih ve bağımsızlık konularının İngiltere, Avusturya,
Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da önemli olduğu, Almanya’da çok
önemli olmadığı belirtilmiştir. İsveç’te ders kitaplarında bile bu konuların
yer almadığı, toplumda konuşulmadığı, bunun nedeni olarak da ülkede çok
uzun yıllar savaşın olmadığı belirtilmiştir.
Etnik kimlik ve çatışmaların İngiltere, Avusturya, Almanya’da olduğu;
Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da fazla olmadığı söylenmiştir.
Savaş, terör ve göç konularının İngiltere’de olduğu; İsveç’te olmadığı;
Avusturya’da sadece göç konusunun olduğu; Almanya’da olmadığı;
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Bulgaristan, Makedonya
belirtilmiştir.

ve

Kosova’da

göç

konusunun

olduğu

Mizah ve ironinin İngiltere, Avusturya, Almanya, Bulgaristan,
Makedonya ve Kosova’da olduğu; İsveç’te fazla olmadığı ifade edilmiştir.
Diğer insanlar ve uluslar hakkındaki şakaların İngiltere, Avusturya
(Türkler hakkında), Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da yapıldığı;
Almanya’da bazen yapıldığı söylenmiştir.
Kendinin ve başkalarının talihsizliğini anlatma konusunda Avusturya,
Almanya, Bulgaristan, Makedonya ve Kosova ve İngiltere’de (İngiltere’de
özellikle İrlanda ile ilgili) fıkralar anlatıldığı belirtilmiştir.
Beden dili ile ilgili şu verilere ulaşılmıştır:
El sıkmanın Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da sık görüldüğü;
İngiltere, İsveç ve Almanya’da az ve resmi ortamlarda görüldüğü,
Avusturya’da çok fazla görülmediği ifade edilmiştir.
Öpüşmenin İngiltere, İsveç ve Almanya’da olmadığı; Avusturya’da iki
defa olduğu; Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da olduğu söylenmiştir.
Kucaklaşmanın İngiltere’de olmadığı; İsveç’te üzüntüyü paylaşmak
için bazen olduğu; Avusturya’da olduğu; Almanya’da az olduğu;
Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da olduğu ifade edilmiştir.
Saygı unsuru olarak başını eğmenin İngiltere’de ve Avusturya’da
olmadığı; Almanya, Bulgaristan, Makedonya, Kosova ve İsveç’te olduğu
tespit edilmiştir.
Jest yapma ve el hareketlerinin İngiltere, Avusturya, Almanya ve
İsveç’te olmadığı; Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da olduğu
görülmüştür.
Vücut iletişimi ile ilgili dokunmanın İngiltere, İsveç, Almanya ve
Avusturya’da olmadığı; Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da olduğu
söylenmiştir.
Çok yakın veya uzak durmanın Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da
olduğu; İngiltere, İsveç, Avusturya ve Almanya’da olmadığı belirtilmiştir.
Yüz ifadesinde göz iletişiminin İngiltere ve İsveç’te oldukça önemli
olduğu; Avusturya, Almanya, Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da
olduğu vurgulanmıştır.
Göz kırpmanın İngiltere’de olduğu; İsveç’te olmadığı; Avusturya’da ve
Almanya’da bazen olduğu; Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da olduğu
söylenmiştir.
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Gülümsemenin İngiltere’de olduğu; İsveç’te Türklere göre az olduğu;
Avusturya ve Almanya’da bazen olduğu; Bulgaristan, Makedonya ve
Kosova’da olduğu ifade edilmiştir.
Ağlama konusunda İngiltere, İsveç ve Almanya’dakilerin genellikle
ağlamadığı; Avusturya, Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’dakilerin
ağlamaktan çekinmediği vurgulanmıştır.
Sinirini göstermenin İngiltere, İsveç, Avusturya, Bulgaristan,
Makedonya ve Kosova’da olduğu; Almanya’da olmadığı söylenmiştir.
Sosyal geleneklerle ile ilgili aşağıdaki veriler elde edilmiştir:
Dakiklik ve bilgilendirmeye İngiltere, Almanya, İsveç ve Avusturya’da
dikkat edildiği; Bulgaristan, Kosova ve Makedonya’da insanların bu
konularda genelde rahat olduğu; tüm ülkelerde arkadaşlarla paylaşım ve
hediye vermenin yaygın olarak görüldüğü ifade edilmiştir.
El yıkama ile okul, ev gibi kapalı ortamda ayakkabı çıkarma
alışkanlığının İsveç, Bulgaristan ve Kosova’da olduğu; Avusturya’da
okullarda da olduğu; diğer ülkelerde el yıkamanın olduğu ama ayakkabı
çıkarmanın çok olmadığı söylenmiştir.
Misafirliğe gitmenin İngiltere’de yaygın olmadığı, bazı hafta sonları
gidildiği; İsveç ve Avusturya’da hafta sonu gidildiği ve çok fazla yaygın
olmadığı; Almanya’da randevu ile gidildiği; Bulgaristan, Kosova ve
Makedonya’da da süreye ve zaman dikkat edildiği ve misafirliğe gidince
genelde erken kalkıldığı söylenmiştir.
Arkadaşlık ilişkilerinin İngiltere ve Avusturya’da genellikle yüzeysel
olduğu ancak birbirlerine karşı nazik oldukları; Almanya, Bulgaristan,
Makedonya ve Kosova’da arkadaşlık ilişkilerinin iyi ve güçlü olduğu ifade
edilmiştir.
Saygılı ve koruyucu olma, açık fikirli ve toleranslı olma konusunda
İngiltere’de koruyuculuğun sadece ihtiyaç halinde görüldüğü; İsveç’te
koruyuculuğun olmadığı ve önlem aldıkları; Avusturya’da bazen
oldukları; Almanya’da bu konuda duyarsız olunduğu; Bulgaristan,
Makedonya ve Kosova’da bunlara önem verildiği tespit edilmiştir.
Kaba, sinirli, eleştirel olma konusunda İngiltere’de kaba ve sinirli
olunmadığı ama eleştiri yapıldığı; İsveç’te kaba ve sinirli olabildikleri;
Avusturya ve Almanya, Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da bazen
kaba, sinirli ve eleştirel oldukları belirtilmiştir.
Tutuculuk konusunda görüşmeye katılanlar İngiltere’de din, dil, ırk,
politika gibi konuların açık açık konuşulmadığını; İsveç’te geleneklere
bağlı olunduğunu; Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Makedonya ve
Kosova’da tutuculuğun olmadığını söylemişlerdir.
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Sözlü iletişim bağlamında insanlara karşı nezaket ve mesafe derecesi
hakkında İngiltere, İsveç, Avusturya ve Almanya’da mesafeli ve resmi
olunduğu; Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da insanların birbirine
nazik ve yakın olduğu ifade edilmiştir.
Gelen misafirlerin karşılanması konusunda İngiltere’de çok duyarlı
olunmadığı; İsveç ve Almanya’da karşılama yerine genellikle adres
verildiği; Avusturya’da bazen hassas davranıldığı; Bulgaristan,
Makedonya ve Kosova’da misafirlerin karşılandığı söylenmiştir.
Özür dileme konusunda tüm katılımcılar ülkelerinde bu konuya dikkat
edildiğini ve insanların birbirinden hataları olduğunda özür dilediğini
belirtmişlerdir.
Arkadaşlarla ve yabancılarla konuşma konusunda İngiltere’de bu
konuda içe dönüklük olduğu; İsveç’te yabancılarla çok konuşulmadığı;
Avusturya ve Almanya’da insanların mesafeli oldukları; Bulgaristan,
Makedonya ve Kosova’da insanların cana yakın oldukları belirlenmiştir.
Fazla gürültü çıkarma, sessiz olma, konuşma sırasını bekleme ve söz
kesme konusunda İngiltere’de söz kesme durumunun görüldüğü; İsveç’te
konuşma sırasına dikkat edildiği ve söz kesmenin olmadığı; Avusturya ve
Almanya’da söz kesmenin olmadığı; Bulgaristan, Makedonya ve
Kosova’da insanların daha rahat olduğu ve söz kesebildiği söylenmiştir.
Teşekkürü ve “lütfen”i kullanma konusunda tüm katılımcılar
ülkelerinde bunlara dikkat edildiğini söylemiştir.
Duyguların yansıtılması, sevgiyi ifade etme, düşüncesizlik,
çekingenlik, mahcubiyet ve tabular konusunda İngiltere’de özgüvenin ileri
derecede görüldüğü; İsveç, Almanya ve Avusturya’da tabuların olmadığı;
Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da tabuların olduğu ifade edilmiştir.
Geleneksel davranışlar ile ilgili aşağıdaki cevaplar verilmiştir:
Cenaze törenlerinin İngiltere ve İsveç’te resmi yapıldığı ve törenlere
sadece davetlilerin katıldığı; Avusturya ve Almanya’da da davetle katılım
olduğu ve törenlerin yemekli olduğu; Bulgaristan, Makedonya ve
Kosova’da özel davete gerek olmadığı belirtilmiştir.
Evlilik törenlerinin İngiltere, İsveç, Almanya ve Avusturya’da resmi
olduğu ve törenlere sadece davetlilerin katıldığı ve genelde yemekli
olduğu; Bulgaristan ve Makedonya’da da benzer durumun görüldüğü;
Kosova’da evlilik törenlerinin Türkiye’deki gibi olduğu ifade edilmiştir.
Duyguları ifade etme konusunda insanlar Bulgaristan, Makedonya ve
Kosova’da daha sıcakkanlı; İngiltere ve İsveç’te genelde sakin ve
soğukkanlı; Avusturya ve Almanya’da da genelde sakin olarak
tanımlanmıştır.
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Yılbaşı, doğum günü kutlamaları incelenen tüm ülkelerde
görülmektedir. Almanya’da bu kutlamalara daha fazla önem verildiği
bildirilmiştir.
Ulusal festivallerin İngiltere, İsveç ve Almanya’da olmadığı;
Avusturya’da beş altı tane olduğu; Bulgaristan, Kosova ve Makedonya’da
da olduğu; uluslararası festivallerin sadece İsveç’te olmadığı; gençlik
festivallerinin tüm ülkelerde kutlandığı ifade edilmiştir.
Sonuç
İngiltere, Avusturya, Almanya, İsveç, Makedonya, Bulgaristan ve
Kosova’da Türk çocuklarına Türkçe öğreten öğretmenlerle yapılan
görüşmeler sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Günlük yaşamla ilgili konularda özellikle yemek kültüründe Kosova ile
Makedonya’nın, Almanya ile Avusturya’nın birbirine benzediği; sporun
incelenen ülkelerin hepsinde önemli olduğu, özellikle İsveç’te buz ile ilgili
oyunların fazla olduğu görülmüştür. Yemek kültüründe Türk mutfağının
daha çeşitli olduğu Kosova, Bulgaristan ve Makedonya dışındaki
katılımcılar tarafından belirtilmiştir.
Yemekler, toplumlararası farklılıkların en güçlü göstergelerinden
biridir. Yaygın olması ve kolay ulaşılabilir olması da öne çıkmasında
etkendir (Özdemir, 2013). Kosova, Bulgaristan ve Makedonya’da
yemeklerin Türk yemeklerine benzemesi öğrenmeyi kolaylaştırıp kültürel
bağı kuvvetlendirebilir. Diğer ülkelerde de bu farklılık ilgi çekici algılanıp
öğrenmeye pozitif etki yapabilir. Yemek kültürü ve spor dalları yabancı dil
öğretiminde olumlu faktör olarak algılanabilir. Farklılıklar hem ilgili toplar
hem de öğrenmeyi kolaylaştırır.
Yaşam koşulları, ev ortamı ve sosyal güvence ile ilgili konularda
Kosova, Bulgaristan ve Makedonya dışındaki ülkelerin doğal yaşama çok
önem verdiği; çok kültürlülüğün en fazla İngiltere’de olduğu; Bulgaristan
ve Kosova’da geniş ailenin çekirdek aileye tercih edildiği; ülkelerde
genellikle kadınların çalıştığı ve geçim şartlarının gittikçe zorlaştığı,
işsizliğin arttığı tespit edilmiştir. Ülkeler arasında çok büyük farklılıklar
görülmemektedir.
Kişiler arası ilişkiler ile ilgili aşağıdaki cevaplar verilmiştir:
Dini farklılıkların olduğu ancak insanların birbirine saygılı davrandığı,
genç ve yaşlı kuşak iletişimine İsveç ve Kosova’da önem verildiği,
yardımlaşmanın Bulgaristan, Kosova ve Makedonya’da daha yaygın
olduğu belirlenmiştir.
Bu özellikler bakımından Bulgaristan, Kosova ve Makedonya hem
birbirlerine hem de Türkiye’ye benzemektedir.
Değer, inanç ve tutumlarla ilgili aşağıdaki veriler elde edilmiştir:
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Kiliseye, camiye ve havraya gitme oranlarında azalmanın olduğu tespit
edilmiştir. İngiltere’de ve İsveç’te kiliseye gitmede azalma olduğu,
diğerlerine de sömürge ülkelerden gelenlerin gittiği; Avusturya’da bazen,
Almanya’da genellikle özel günlerde gidildiği; Bulgaristan, Makedonya ve
Kosova’da gençlerin bu yerlere gidişinde azalma olduğu belirtilmiştir.
Batıl inançların Almanya dışında var olduğu; insanlara karşı
ayrımcılığın hiçbir ülkede olmadığı; ulusal tarih ve bağımsızlık konularına
Almanya ve İsveç’in mesafeli olduğu; mizah, şaka ve ironinin İsveç
dışında fazla kullanıldığı tespit edilmiştir.
Öpüşme, kucaklaşma dokunma gibi beden dili ile ilgili iletişimin
İngiltere, İsveç ve Almanya’da daha az olduğu; göz iletişiminin her ülkede
önemli olduğu; gülümsemenin İsveç, Avusturya ve Almanya’da az olduğu;
İngiltere, İsveç ve Almanya’dakilerin genelde duygularını yansıtmadığı;
Bulgaristan, Kosova ve Makedonya’nın beden diline önem verdiği
görülmüştür. Türk kültürü açısından bakılınca Bulgaristan, Kosova ve
Makedonya ile benzerlikler tespit edilmiştir.
Sosyal geleneklerle ile ilgili aşağıdaki veriler elde edilmiştir:
Dakiklik ve bilgilendirmeye İngiltere, Almanya, İsveç ve Avusturya’da
dikkat edilmektedir. Paylaşımlar ve hediye verme tüm ülkelerde yaygındır.
Kapalı ortamda ayakkabı çıkarma alışkanlığı İsveç, Bulgaristan ve
Kosova’da; Avusturya’da okullarda da görülmektedir.
Misafirliğe gidince süreye ve zaman dikkat edildiği; arkadaşlık
ilişkilerinin İngiltere ve Avusturya’da genellikle yüzeysel olduğu ancak
birbirlerine karşı nazik olduğu tespit edilmiştir.
İsveç’te geleneklere bağlı olunduğu; Almanya, Avusturya, Bulgaristan,
Makedonya ve Kosova’da tutuculuğun olmadığı söylenmiştir.
Sözlü iletişim bağlamında insanlara karşı İngiltere, İsveç, Avusturya ve
Almanya’da mesafeli ve resmi olunduğu; Bulgaristan, Makedonya ve
Kosova’da insanların birbirine nazik ve yakın olduğu ifade edilmiştir.
Gelen misafirlerin karşılanması konusunda Bulgaristan, Makedonya ve
Kosova’da misafirlerin bizzat karşılandığı; arkadaşlık anlamında
Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da insanların cana yakın oldukları
söylenmiştir.
Duyguların yansıtılması, sevgiyi ifade etme, düşüncesizlik,
çekingenlik, mahcubiyet ve tabular konusunda İngiltere’de özgüvenin ileri
derecede görüldüğü; İsveç, Almanya ve Avusturya’da tabuların olmadığı;
Bulgaristan, Makedonya ve Kosova’da tabuların olduğu ifade edilmiştir.
Geleneksel davranışlar ile ilgili aşağıdaki cevaplar verilmiştir:
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Cenaze ve evlilik törenlerine İngiltere, İsveç, Avusturya ve Almanya’da
davetle katılım olmaktadır.
Duyguları ifade etme konusunda insanlar Bulgaristan, Makedonya ve
Kosova’da daha sıcakkanlılar.
Yılbaşı, doğum günleri ve festivaller incelenen tüm ülkelerde
kutlanmaktadır.
Genel olarak bakıldığında Bulgaristan, Kosova ve Makedonya Türk
kültürüne yakın özelliktedir. Bu benzerlikler kültürel birlikteliğin
güçlenmesinde olumlu etki yaratabilir.
Tarih ve millîlik konularının yerine Almanya, Avusturya, İngiltere ve
İsveç’te daha çok bireysel konulara yer verilmektedir. Hatta İsveç’te çok
uzun yıllar savaşın olmadığı ve savaşla, millîlikle ilgili paylaşımların bu
nedenden dolayı suç olarak görüldüğü ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Yabancı dil öğretiminde ülkelerin ortak özelliklerine, ilgiyi ve dikkati
çekecek farklı özelliklerine yönelmek ve ülkelerin hassas olduğu, onların
kültürü ile çelişen durumlardan kaçınmak gerekebilir.
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IMMANUEL KANT’TA AKIL, AHLAK FELSEFESİ VE
AYDINLANMA ANLAYIŞI ÜZERİNE KISA BİR
DEĞERLENDİRME
A Brief Evaluation on Intelligence, Moral Philosophy and Enlightenment
Understanding in Immanuel Kant
Kadir Caner DOĞAN
1. Giriş
Immanuel Kant, 18. Yüzyıl’da yaşamış ve modern felsefenin
gelişmesinde önemli katkıları olmuş Alman bir filozoftur. Yaşadığı
dönem Batı Avrupa’da Aydınlanma çağı üzerine büyük dönüşümlerin
gerçekleştiği bir süreci içerisine almaktadır. Bu bakımdan Kant, 18.
Yüzyıldan günümüze kadar önemini koruyan bir çağın da entelektüel
temellerini oluşturan düşünür ve filozoflardan biri olarak görülmektedir.
Bu bakımdan Kant, kendinden önceki filozoflardan ve düşüncelerden
farklı olarak özellikle ahlak felsefesi üzerine getirmiş olduğu
temellendirmeler ile kendisinden sonraki filozoflar ve günümüzde dahi
bilimsel tartışmaların odağında yer almaktadır.
Bu çalışmada amaç, Kant’ın felsefeye ve olguya/olaya/maneviyata
bakışı çerçevesinde, ahlak felsefesi üzerinden Aydınlanma düşüncesine
nasıl baktığına dair kısa bir değerlendirme yapmaktır. Bu doğrultuda
çalışma üç ana bölümden oluşturulmaktadır. Birinci bölümde Kant’ın
yaşamı, bilime dair genel bakışı ve felsefesinden öz olarak söz edilmiştir.
İkinci bölümde, Kant’ın akıl ve Aydınlanma düşüncesine dair temel
görüşleri açıklanmıştır ve üçüncü bölümde de Kant’ın ahlak felsefesi
genel hatları çerçevesinde ifade edilmiştir.
2. Immanuel Kant’ın Yaşamı, Bilim Anlayışı ve Temel Felsefesi
Immanuel Kant, 1724 yılında Doğu Prusya'nın Königsberg şehrinde
(bugün Rusya Federasyonu’nda Kaliningrad olarak bilinmektedir)
dünyaya gelmiştir. Bu şehirden hiç dışarıya adım atmamıştır (Cassirer,
2007: 29). Kendisini üniversitede ders vermeye adamıştır. Kant, çok
varlıklı olmayan bir ailenin oğludur. Kilise’nin etkisinden uzakta dini
ağırlıklı okulda eğitim görerek, daha sonrasında Königsberg
Üniversitesi’ne girmiştir. Bu üniversitede 1770 yılında felsefe
profesörlüğü unvanını almış ve hiç evlenmeden de 1804 yılında vefat
etmiştir (Kraus, 2010: 9).
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Kant için “ahlakın Newton’u” yakıştırılması yapılmıştır. Nitekim
Kant, maddi (fiziksel) dünyanın yasalarının bulunabileceğini kanıtlayan
Newton’un aksine, manevi (tinsel) dünyanın kesin ahlak yasalarının akıl
tarafından bilinebileceğine gönderme yapmıştır (Nişancı, 2010). Akıllı
varlıklar olarak insanlar, kendi ahlak yasalarını koyarlar ve bu yasalara
uymak zorunda oldukları için de sorumludurlar. Bu noktada sorumlu
olması insanı özgür yapmaktadır (Çüçen, 2013: 277).
Kant, bilimsel metodolojisinde yargıları önce iki bakımdan ikişer
ikişer ayırmaktadır ve daha sonra bunları aralarında birleştirmektedir. Bir
bakıma “a priori” ve “a posteriori” yargılar, öbür bakımdan da “analitik”
ve “sentetik” yargılar ayırt edilmektedir (Gökberk, 2012: 352). Nitekim
Kant bilgileri deneyle olan ilişkileri bağlamında “a priori” (her türlü
deneyden ve duyusal izlenimden uzak, deneye öncü) ve “a posteriori”
(deneyden türeyen) yargılar olarak iki grupta adlandırmaktadır. Kant’ın
bilginin oluşumunu açıklamak için yaptığı bu ayrımda, asıl vurgu bilginin
kaynağına yönelik olmaktadır. Kant, “yüklemin kavramı öznede zaten
içerilen, bu sebeple de doğruluğu sadece kavram analiziyle
gösterilebilecek ve değili açıkça çelişki yaratacak önermelere analitik
önerme derken, öznenin kavramına kendisinde olmayan bir şey ekleyen
ve dolayısıyla bilgimizi genişleten önermelere de sentetik önermeler”
demektedir. Kant’a göre analitik önermelerin işlevi, kullanılan kavramları
açıklamak ve onları daha anlaşılır hale getirmektir. Başka bir ifadeyle,
analitik önermeler zaten var olanı daha belirgin hale getirmekten öte
başka bir görev yerine getirmemektedir. Bunun yanında sentetik
önermeler ise bilimlerin temel önermeleridir ve bilgimiz ancak sentetik
önermeler vasıtasıyla genişlemektedir (Arslan, 2017: 2436-2437). Bu
doğrultuda Kant, geleneksel metafiziğin savlarını “sentetik a priori
yargılar” olarak adlandırmaktaydı ve dünya hakkında deneyimden
bağımsız olarak hiçbir şey bilinemeyeceğini ifade etmekteydi (Günal,
2019: 53).
Kant, Leibniz’in idealizmi, Descartes ve Spinoza’nın rasyonalizmi ile
Hume’un ampirizmini sentezleyecek bir görüş geliştirmek istemiştir
(Güngen, 2019). Kant, felsefeyi ise “tüm bilginin, insan aklının özsel
amaçlarıyla ilişkisinin bilimi” olarak ya da “akıl sahibi varlığın, insan
aklının en yüksek amaçlarına duyduğu sevgi” şeklinde tanımlamaktadır
(Deleuze, 1995: 37). Kant, ayrıca eleştirel felsefenin en büyük
filozoflarından biri olarak da görülmektedir (Aktan, 2019). Diğer taraftan
Kant, 18. ve 19. Yüzyıllarda karşılaşılan sorunlar ekseninde erken
modern dönemin felsefi temellerini atmıştır (Wood, 2009: 21). Kant
hiçbir zaman bir siyaset felsefesi kaleme almamıştır. Kant üzerine
muazzam bir literatür olmasına karşın, onun siyaset felsefesini konu
edinen çok az çalışma bulunmaktadır (Arendt, 2019: 41).
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3. Immanuel Kant’ta Akıl ve Aydınlanmaya Dair Düşünceler
Aydınlanma kelimesi etimolojik olarak, meteorolojik bir mecaz
şeklinde açıklanabilmektedir. Kavramın büyük köken çizgilerinden biri,
“karanlık evin göreli bir zamandan sonra nihayet ışıklı, aydınlık ve
berrak bir havanın hüküm sürmesi arzusunu” oluşturmaktadır (Geier,
2009: 177). Aydınlanma, Batı Avrupa’da bireysel ve toplumsal yaşamı
yeni bir anlayışla oluşturma çabası olarak nitelendirilmektedir. Bu
bağlamda, Batı uygarlığının tarihsel gelişiminin ve değişiminin düşünsel
ve kültürel sonucudur (Çüçen, 2006: 25). Nitekim Aydınlanma çağının
başlıca amacı, aklı kullanarak etik, estetik ve bilgi sistemleri
gerçekleştirmektedir (Terzioğlu, 2010).
Kant, Aydınlanma felsefesinin en büyük düşünürü olarak kabul
edilmektedir (Özçelik, 2010: 3). Kant’a göre; “Aydınlanma, insanın kendi
suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu
ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının
kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa
insan kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedenini de aklın kendisinde değil,
fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak
kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Sapare
Aude! Aklını kendin kullanmak cesaretini göster! sözü şimdi
Aydınlanmanın parolası olmaktadır” (Timurturkan, 2008: 5).
Kant’ın bu ifadesinden de anlaşılacağı gibi Aydınlanmada akıl başattır
ve her türlü tasarım akla göre oluşturulmaktadır. Daha öz olarak,
Aydınlanma çağı, bir akıl çağı olarak yansıtılmaktadır (Olgun, 2007: 26).
Nitekim Aydınlanmanın temel sloganlarından biri olarak “eleştiri”, Kant
felsefesinde kendi aklını kullanabilen kişilerle ilgili olarak ortaya
çıkmaktadır (Ketenci, 2006: 466). Kant’ın Aydınlanmayı bu
tanımlamasında, çoğu zaman anlaşıldığı gibi Aydınlanma bir dünya
görüşü olarak görülmemektedir, bunun yerine bir kişi yeteneği olarak
görülmektedir (Kuçuradi, 1998: 26).
Kant’a göre Aydınlanma çağının esas özelliği, insan aklının erginliğe
ulaşmasıdır. Nitekim daha önceki çağlarda da insanlar akıllarını
kullanmaktaydılar. Ancak, akıllarını kullanırken bazı kurallara,
dogmalara veya dini öğretilere çok fazla dikkat etmekteydiler. Burada
anlatılmak istenen insanların akıllarını, katı kuralların, geçmişin,
dogmaların rehberliği olmadan serbestçe kullanabilmelidir (Terzioğlu,
2010). Bu bağlamda Kant, aklın yüceliği, bireyin özgürlüğü ve özerkliği
düşünceleriyle, modern ve aydın bir görüntü çizmektedir ve insanları dış
erk ve otoritelerin zincirlerinden ve köleleştirici söylemlerinden kurtarıp,
kendi akıllarını kullanmaya davet etmekle Aydınlanmanın büyük sözcüsü
konumuna gelmektedir (Tüzer, 2015: 142).
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4. Immanuel Kant’ta Ahlak Felsefesi
“Ahlaki” kelimesi, belli yargı, kural, tavır ve ilişkileri nitelendiren bir
sıfattır (Çilingir, 2009: 11). Kavram olarak ahlak felsefesi (moral
philosophy) ise, insan yaşamının ahlaki boyutu ile ilgilenen bilim ve
felsefe disiplinidir (Aktan, 1999). Kant’ın akla dair Aydınlanma
perspektifi kendisinin ahlak felsefesi kurgusu ile de bağlantılıdır. Nitekim
Kant’ın ahlak hakkındaki düşünceleri özellikle iki eserinde ön plana
çıkmaktadır:
Bunlardan
birincisi,
“Ahlak
Metafiziğinin
Temellendirilmesi”dir. İkincisi de “Pratik Aklın Kritiği”dir (Heimsoeth,
2007: 20).
Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi adlı eserinde Kant, “öyle
davran ki, bu davranışında insanlığı hem kendinde hem de diğer
insanların her birinde her zaman bir amaç olarak göresin; asla bir araç
olarak kullanmayasın” ve başka bir deyişle, “insanlığı, kendinde ve
başkalarında hiçbir zaman bir araç olarak değil, hep bir amaç olarak
görecek gibi eyle” demektedir (Öktem, 2010: 4). Kant’ın perspektifinde
pratik akıl yetisi, insanların kendi eylemleri ve eylemlerinin arkasındaki
isteği özgür, yani duyusal etki ve ilgilerden bağımsız olarak
biçimlendirme gücüdür (Kılıç, 2015: 97). Bu noktada Kant, ahlaki
eylemin zorunlu koşulu olarak duyusal faktörlere dikkat çekmektedir.
Dolayısıyla Kant, “saf yani duyusal etkiden bağımsız olan pratik aklı, iyi
irade öğretisinin temeline yerleştirmektedir. Pratik akıl eylem sahasından
yalnızca bir bilgi yetisi değil, aynı zamanda ahlaki yasa koyma yetisidir”
(Çilingir, 2015: 63). Kant, pratik aklı da teknik ve saf pratik akıl olarak
ikiye ayırmaktadır. Kant, saf (veya salt) kavramını tecrübeye karışmamış
anlamında kullanmıştır. Buradan hareketle ifade edilirse saf pratik akıl da
tecrübeye karışmamıştır ve ancak insan deneyimine önsel olan iradesini
biçimlendiren a priori ilkeler ve yasalar ile tecrübeyi yönetmektedir.
Teknik pratik akıl ise insanın amaçlarına uygun yolları ve araçları arayıp
bulan akıldır (Gürkan, 2018: 63).
Kant, ahlak üzerine temellendirmelerinde iki öz önerme üzerinden
hareket etmektedir ve bunlardan ilkini, empirik olana ilişkin tutumların
evrensel olanı dile getiremeyeceği düşüncesi oluştururken, ikincisini,
yararcıların savunduğu iyi anlayışının ahlaki bir ilke olarak kabul
edilemeyeceği fikri oluşturmaktadır. Kant’a göre, empirik yoldan elde
edilen inançlar aracılığıyla, hiçbir pratik ve evrensel yasaya
varılamamaktadır (Macit, 2009: 88). Bu bakımdan Kant’la özdeşleşen
deontolojik teori, Kant’ın ahlak teorisi olarak bilinmektedir. Teleolojik
teorilerin (Aristoteles mantığı) aksine deontolojik teoriler, eylemlerin
sonuçlarını ele almamakta, etik açıdan eylemin kendisini
değerlendirmektedir.
Deontolojik yaklaşım,
değerlerin hayata
geçirilmesini gözeten bir anlayıştır. Nitekim ödev, ilke, irade,
yükümlülük, yasa ve kural gibi kavramlar deontolojik yaklaşımın anahtar
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kavramlarıdır (Usta, 2011: 44). Bu bakımdan değerlendirildiğinde de
Kant, ahlakın a priori bir bilimsel zemine oturması gerektiğini düşünen
bir filozoftur denilebilmektedir (Yalçın, 2004).
Kant’ın ahlak anlayışının temeli, her yerde ve her zaman “neyi
yapmak gerektiğine” değil, “neyi istemek gerektiği”ne dayanmaktadır
(Nişancı, 2010). Kant Ahlakı, bir bireysel sorumluluk ve ödev ahlakı
anlayışıdır (Aktan, 1998: 104). Kant, getirdiği ödev ahlakı ile sonucun
değil, niyetin önemli olduğunu ve insanın akıl sahibi bir varlık olarak,
ahlaki davranışları ve temelindeki ilkeleri koyabilecek yetilere sahip
olduğunu iddia etmektedir. Kant’a göre ahlaki bir davranışın temelindeki
ilke, ne verdiği haz, ne de verdiği yarardır. Temel ilke, niyet ve ödevdir
(Eliaçık, 2008: 10). Nitekim Kant’a göre ahlaken değerli olan eylem
sathında ödev maksadı ile yapılanlardır (Yaran, 2010: 90). Kant’a göre,
“insan sadece çevresinde bulunanları kavrayıp onlar hakkında teoriler
kuran teorik bir akla sahip olan başka deyişle bilme ihtiyacı içinde olan
bir varlık değil, aynı zamanda, ne yapması gerektiği hakkındaki bilgiyi de
kendisinde taşıyan salt pratik akla sahip olan kısacası eylemde bulunma,
davranma ihtiyacı içinde olan da bir varlıktır” (Öktem, 2010: 1-2).
Burada ahlakı, doğadan ve doğal dünyadan ayrı olarak özgür iradeyle
ilişkilendiren Kant, “insanın hayvandan farklı bir akıl öznesi olduğuna
vurgu yapmaktadır. Bir akıl öznesi olarak insan, şeylerden ayrıdır ve
şeylerin fiyatı varken, insan ahlak sahibi olması nedeniyle bir onura
sahiptir. İnsandaki bu onur, onun akıl yoluyla ahlâk kararları almasını,
amaç koymasını gerektirmektedir” (Gürkan, 2018: 64). Kant, burada
ahlak felsefesi bağlamında dünya üzerindeki insanların tümünün
yeryüzüne sahip olduklarını ve yeryüzünde sonsuza değin
yaşamadıklarından dolayı, belli sınırlar içerisinde birbirlerini hoş görmek,
birbirlerine katlanmak zorunda olduklarını dile getirmektedir (Kula,
2010). Nitekim Kant, getirmiş olduğu düşüncelerinde “dünya
vatandaşlığı” kavramı ile evrensel barışın tesis edilmesine dönük de
çabalar göstermiştir (Reçber, 2010: 9). Kant, akıl sahipliği nedeniyle
insanın ahlak konusunda kendi dışında bir otoriteye müracaat etmesini
gerekli görmemektedir. Ahlaki davranışın tek kaynağı saf akıldır. Yine
Kant’a göre insanın iyi eylemler yapması, onun ilahi bir ödül olarak
örneğin cenneti ummasına bile dayanmamalıdır, aksine doğru davranış
kendi içinden gelmeli, kendi akli gereklilikleriyle temellendirilmelidir
(Gürkan, 2018: 64). Böylece Kant için bir davranış, bir arzu, haz ve yarar
gözetilmeden yalnızca ödevden yapıldıysa ahlaki bir boyuta sahip
görülmektedir (Çüçen, 2013: 276).
5. Sonuç ve Değerlendirme
Aydınlanma çağı, Batı Avrupa’da sanatta, etik/ahlak alanında ve
bilimde büyük dönüşümleri beraberinde getiren entelektüel bir süreci
içerisinde bulundurmaktadır. Nitekim Kant da, Aydınlanmayı esas olarak
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bireylerin eleştirel akıl süzgecinden geçirerek rahatça düşüncelerini
ortaya koyduğu geçmiş dönemlerin esaretinden kurtulmuş bir aşama
olarak görmektedir. Kant’a göre birey, aklını kullanarak ergin olmama
durumunu geride bırakabilmektedir. Ancak bu akıl, sadece ahlak
süzgecinden geçerek gerekli teoriler üretebilecek kapasiteye sahiptir.
İnsan, davranma güdüleri gösteren metafizik ve haz duygularına sahip bir
varlıktır.
Kant’a göre insan, ödev etiğinin gereği olarak davranışlarda
bulunmaktadır ve bu durum insanı doğaya ve diğer insanlara karşı
sorumlu kılmaktadır. Akıl sahibi insan, diğer canlılardan kendisini ayıran
ahlaki kural ve kaidelere bağlı bir canlı olmak zorundadır.
Bu çerçevede sonuç olarak, Kant’ın bakış açısında Aydınlanma ile
bütünleşen birey, teori ya da bilgi üretme aşamasında saf aklın kuralları
ile hareket ederek, saf insan olması nedeniyle ahlaki davranış pratiğinden
destek almalıdır. Deontolojik ahlak teorisinin de öncü isimlerinden olan
Kant, a priori bilgi üretilmesinde ödev, iyi ve yasa gibi kavramlardan
hareketle ahlak felsefesinin köşe taşlarını da açıklamış olmaktadır.
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BOSNA HERSEK FEDERASYONU TUZLA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE İLE
İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE TÜRKÇEYE KARŞI TUTUMLARI
KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
The Views and Attitudes of Turcology Department Students towards
Turkish at Tuzla University in Bosnia Herzegovina Federation
A Comparative Study
Ahmet ŞAHBAZ
1. Giriş
Herhangi bir konunun öğrenilmesinde insanların öğrenecekleri o
konuya karşı tutumu ve motivasyonu oldukça önem arz etmektedir.
Öğrenmek istediğimiz her neyse ona karşı olan tutumumuz bizim o işte
başarılı olup olmayacağımızı belirleyen önemli faktörlerden biridir.
Öğreneceğimiz konuya yönelik olarak tutumumuz olumluysa sürecin
sonucunda genellikle başarılı, olumsuz ise başarısız oluruz. Öğrenme
sürecindeki en önemli unsurlardan biri olan tutum kavramı araştırmacılar
tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Örneğin, Obiols (2002)
çalışmasında tutum kavramını “bir şeye yönelik olan zihinsel eğilim”
olarak tanımlamış ve tutumun düşünce ve davranış arasında bir köprü
vazifesi gördüğünü ifade etmiştir. Allport (1935), tutumu “yaşantı ve
deneyimler sonucu oluşan, ilgili olduğu bütün obje ve durumlara karşı
bireyin davranışları üzerinde yönlendirici ya da dinamik bir etkileme
gücüne sahip duygusal ve zihinsel hazırlık durumudur.” şeklinde
tanımlamıştır. Sanford’a (1961) göre, tutum “objelere ve sembollere
olumlu veya olumsuz bir tepki göstermeye hazırlık durumudur.”
Latchanna ve Dagnew (2009) tutumun insan davranışını anlamak için
önemli bir kavram olarak kabul edildiğini belirtmiş ve tutumu inançları ve
hisleri içine alan zihinsel bir durum olarak tanımlamıştır
Öğrenilen her şeyde olduğu gibi bir dilin öğrenilmesinde de
öğrenenlerin o dile karşı olan tutumları oldukça önemlidir. Ryan ve ark.
(1982:7) dil tutumlarını “farklı dil çeşitlerine veya konuşmacılarına
yönelik herhangi bir duygusal, bilişsel veya davranışsal değerlendirme
reaksiyonu ” olarak tanımlamamışlardır. Masgoret ve Gardner (2003: 127)
tutumların, sınıf ortamına bağlı olarak değişkenlik gösteren ve öğretilen
dile yönelik olarak gösterilen bireysel tepkiler olduğunu ifade etmiştir.
Hall ( 2009) çalışmasında bir öğrencinin dil öğrenmeye karşı olan
tutumunun başarısının en önemli belirleyicilerinden biri olduğunu bu
sebeple öğretmenlerin ve eğiticilerin dil öğretim programını hazırlarken
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motivasyon ve tutum faktörlerini de dikkate almaları gerektiğini
belirtmiştir. Csize´r ve ark. (2010) pozitif tutumun öğrencilerin
motivasyonlarını arttırdığını belirtmişlerdir.
Dil öğrenmede tutum kadar motivasyonda önemli bir unsurdur.
Motivasyon kavramı da araştırmacılar tarafından farklı şekillerde
tanımlanmıştır. Feldman’a (2004) göre motivasyon insanların ve diğer
organizmaların davranışlarını yönlendiren ve harekete geçiren faktördür.
Baron (1996) motivasyonu doğrudan gözlemlenemeyen fakat görülen
davranışları başlatan, yöneten ve idame ettiren içsel bir süreç olarak
tanımlamıştır. Lennartsson’a (2008) göre ikinci dili öğrenmeye yönelik
motivasyon ve istek, sosyal faktörlerden çok daha önemli faktörler olarak
değerlendirilmiştir. Reece ve Walker (1997) yüksek motivasyona sahip
düşük yetenekli bir öğrencinin zeki ama motivasyonu düşük olan bir
öğrenciden daha büyük başarı elde edebileceğini vurgulamıştır.
Son yıllarda Türkiye’nin geçmişine göre önemli bir ekonomik güç
olarak ortaya çıkması, Türkiye’ye komşu ülkelerden yapılan göçler
neticesinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusu daha da önem
kazanmıştır. Araplara Türkçe öğretmek amacıyla Kaşgarlı Mahmut
tarafından 1072-1077 yılları arasında yazılmış Divan-ı Lügati’t Türk ile
başlayan yabancılara Türkçe öğretimi serüveni günümüzde de devam
etmektedir.
Ülkemizde yabancılara Türkçe öğretim görevini üniversitelerde Türkçe
Öğretim Merkezleri (TÖMER), üniversiteler dışında da genellikle Halk
Eğitim Merkezleri üstlenmiştir. Türkçeyi yabancılara öğretme faaliyeti
yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da devam etmektedir. Bu faaliyetlere
öncülüğü Türk dilini ve kültürünü yurt dışında öğretmeyi ve yaymayı
kendine görev edinmiş Yunus Emre Enstitüsü yapmaktadır. Bunun
yanında, Almanya’dan ABD’ye, İngiltere’den Macaristan’a, Rusya’dan
Ürdün’e kadar dünyanın farklı birçok ülkesinin üniversitelerinde Türkoloji
Bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerde Türk dili, edebiyatı, kültürü ve
tarihi öğretilmektedir. Dünyadaki Türkoloji bölümlerinin daha iyi hizmet
verebilmesi adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti çeşitli şekillerde bu
bölümlere destek sağlamaktadır. Bu destek Türkiye İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Milli
Eğitim Bakanlığı üzerinden verilmektedir. Bu kurumlar Türkoloji
bölümlerine malzeme, materyal, kitap ve öğretim elemanı noktasında katkı
sağlamaktadır.
Türkiye Cumhuriyet Devleti açısından tarihsel ve kültürel anlamda
büyük bir öneme sahip olan Bosna Hersek’te Saraybosna, Tuzla, Zenica ve
Mostar’daki devlet üniversitelerinde Türkoloji bölümleri bulunmaktadır.
Bosna Hersek Federasyonu’nun kuzeyinde bulunan Tuzla Kantonu
Saraybosna ve Banja Luka’dan sonraki üçüncü büyük kantondur. Kantonla
195

aynı adı taşıyan Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi bünyesinde 2002
yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin desteği ile Türk Dili ve Edebiyatı
bölümü kurulmuştur. Kurulduğunda 37 öğrenci ile öğretime başlayan
bölümün yıllar içindeki öğrenci sayıları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
Bu veriler Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi öğrenci işleri arşivinden
elde edilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2002-2003 – 37 öğrenci
2003-2004 – 84 öğrenci
2004-2005 – 116 öğrenci
2005-2006 – 144 öğrenci
2006-2007 – 124 öğrenci
2007-2008 – 139 öğrenci
2008-2009 – 107 öğrenci
2009-2010 – 97 öğrenci
2010-2011 – 104 öğrenci
2011-2012 – 118 öğrenci
2012-2013 – 91 öğrenci
2013-2014 – 105 öğrenci
2014-2015 – 103 öğrenci
2015-2016 – 99 öğrenci
2016-2017 – 99 öğrenci
2017-2018 – 87 öğrenci
2018-2019 – 60 öğrenci
2019-2020 – 65 öğrenci

Öğrenci sayılarına bakıldığında bölüm 37 öğrenci ile 2002 -2003 eğitim
ve öğretim yılında öğretime başlamış en yüksek öğrenci sayısına 20052006 eğitim yılında ulaşmış bu trendi uzun bir süre devam ettirmiştir. Son
yıllarda öğrenci sayısında geçen yıllara oranla bir düşüş görülmektedir. Bu
durum sadece Türkoloji bölümü için değil Felsefe fakültesindeki diğer
bölümler için de geçerlidir.
Bu çalışma da, Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümünde okuyan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf
öğrencilerinin Türkçeye ile ilgili görüşleri ve Türkçeye karşı olan tutumları
sınıflar bazında karşılaştırılarak ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın Önemi
Alanyazına bakıldığında Bosna Hersek’teki Türkoloji öğrencilerin
Türkçeye yönelik olarak tutulmaları ve Türkçe ile ilgili görüşlerini ortaya
koyan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma Tuzla Üniversitesi Türkoloji
bölümünde okuyan öğrencilerin Türkçeye karşı tutumlarını ve Türkçe ile
ilgili görüşlerinin ortaya koyacak olması açısından önemlidir.

196

Çalışmanın Amacı
Çalışma, Bosna Hersek’te Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesinde Türk
Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
sınıf öğrencilerinin Türkçe ile ilgili görüşlerini öğrenmeyi, Türkçeye
yönelik tutumlarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
2. Yöntem
2.1. Araştırma Sorusu
Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesinde okuyan öğrencilerin Türkçe ile
ilgili görüşleri ve Türkçeye yönelik tutumları nelerdir?
Öğrencilerin görüşleri ve tutumları sınıflar
göstermekte midir?

bazında

farklılık

2.2. Araştırma Modeli
Çalışma tanımlayıcı/ betimsel bir çalışmadır. Çalışmada, Tuzla
Üniversitesi Felsefe Fakültesinde okuyan öğrencilerin Türkçe ile ilgili
görüşleri ve tutumları betimlenmeye ve sınıf bazında öğrencilerin görüş ve
tutumları arasında farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
2.3. Katılımcı Grubu
Çalışmaya 11 birinci sınıf, 10 ikinci sınıf, 12 üçüncü sınıf, 13 dördüncü
sınıf olmak üzere toplam 46 öğrenci katılmıştır. 46 öğrencinin 44’ü kız,
2’si de erkektir. Erkek öğrenci sayısının az olmasının sebebi Türk Dili
Edebiyatı bölümünü genel olarak kızların daha çok tercih ediyor olmasıdır.
Katılımcıların yaşları 19 ile 23 arasında değişiklik göstermektedir.
Bu çalışmanın yapılabilmesi için Tuzla Üniversitesi Rektörlüğüne etik
kurul izni için başvuru yapılmış ve çalışma 26.12.2018 tarihinde alınan etik
kurul onayından sonra başlatılmıştır.
2.4. Veri Toplama Araçları
Çalışmada yer alan veriler nitel araştırma yöntemine uygun olarak yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Alınan etik
kurul izni sonrası öğrencilerle tek tek ve yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.
Katılımcıların verdikleri cevaplar ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır.
Görüşme soruları araştırmacı tarafından hem Türkçe hem de Boşnakça
olarak öğrencilere mülakat yapılmadan 2 hafta önce dağıtılmış ve
öğrencilerden bu sorular üzerinde düşünmeleri ve bu soruları
cevaplamaları istenmiştir. Yapılan görüşmelerde kullanılan dil Türkçedir
ancak özellikle birinci sınıf öğrencileri içinde Türkçesi iyi olmayan
öğrenciler bulunmaktadır. Bu öğrencilere yardımcı olması amacıyla anne
babası Türk ancak Bosna Hersek’te doğmuş ve büyümüş hem Türkçesi
hem de Boşnakçası çok iyi olan bir öğrenciden Boşnakça dil desteği
alınmıştır. Görüşme yapılırken öğrencilerin önüne görüşme sorularının
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hem Türkçe hem de Boşnakça formları konulmuş öğrenciler her ikisine
bakarak soruları cevaplamaya çalışmışlardır. Bazı sorularda özellikle
birinci sınıf öğrencileri kendilerini Türkçe ifade etmekte zorlanmışlardır.
Bu durumda daha sağlıklı veriler elde edebilmek için yukarıda bahsi geçen
öğrenciden Boşnakça dil desteği alınmıştır. Her bir öğrenci ile yapılan
görüşmeler 10 ile 12 dakika arasında sürmüştür. Öğrencilere yapılan
görüşmelerde aşağıdaki sorular sorulmuştur.
Görüşme Soruları
1. Adınız ve soyadınız nedir?
2. Kaç yaşındasınız?
3. Hangi dilleri biliyorsunuz?
4. Türkçe ile ilk ne zaman karşılaştınız?
5. Türkçe ile ilk defa nasıl karşılaştınız?
6. Türkçe zor bir dil mi?
7. Türkçede en zor dilbilgisi konusu nedir?
8. Türkçede en kolay dilbilgisi konusu nedir?
9. Türkçe söylemekte zorlandığınız sesler nelerdir?
10. Neden Türkçe öğreniyorsunuz?
11. Bir günde ne kadar Türkçe konuşuyorsunuz?
12. Ders dışında arkadaşlarınızla ne kadar Türkçe konuşuyorsunuz?
13. Ailenizde sizden başka Türkçe bilen var mı?
14. Aileniz sizi Türkçe öğrenmeniz konusunda teşvik ediyor mu?
15. Arkadaşlarınıza Türkçe öğrenmelerini tavsiye ediyor musunuz?
16. Arkadaşlarınıza bu bölümde okumalarını tavsiye eder misiniz?
17. Neden bu bölümü seçtiniz?
18.Okulu bitince ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2.5. Verilerin Çözümlenmesi
Öncelikle görüşmelerin ses kayıtları yazıya geçirilmiştir daha sonra
yazıya geçirilen bu kayıtlarının içerik analizi yapılmıştır. Öğrencilerin
yukarıdaki sorulara verdikleri cevapların daha iyi anlaşılabilmesi için elde
edilen veriler tablolar halinde gösterilmeye çalışılmıştır.
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3. Bulgular ve Yorum
Katılımcılara yukarıda belirtilmiş olan görüşme soruları sorulmuş
verilen cevapların içerik analizi yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde
tablolarla ifade edilmiştir. Öğrencilerin görüşme sorularına verdikleri
cevapların tabloları her sınıf için ayrı ayrı yapılmış ve verilen bu cevaplar
sınıf bazında bir biriyle karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
1.Sınıf
Türkçede dışında hangi yabancı dilleri biliyorsunuz?
10
8
6
4
2

0
İngilizce

Almanca

Rusça

Bilmiyorum

Görüşmede öğrencilere ad soyadı ve yaşlarından sonra sorulan soru Türkçe
dışında hangi yabancı dilleri bildikleri sorusudur. Bu soruya 1. sınıf
öğrencilerinden 9’u İngilizce, 2’si Almanca, 1’i Rusça cevabını vermiş ve
1 öğrenci de Türkçe dışında başka yabancı dil bilmediğini belirtmiştir.
İngilizce bildiğini söyleyen öğrencilerin 5’i İngilizceyi biraz bildiğini,
Almanca ve Rusça bildiklerini söyleyen öğrenciler de bu dilleri çok az
bildiklerini ifade etmişlerdir.
2.Sınıf
Türkçede dışında hangi yabancı dilleri biliyorsunuz?

10
8
6
4
2
0
İngilizce

Arapça

Almanca Fransızca Bilmiyorum

İkinci sınıf öğrencilerinden 9’u İngilizce, 2’si Arapça, 1’i Fransızca, 1’i
Almanca bildiğini belirtmiş, 1 öğrenci de hiç yabancı dil bilmediğini ifade
etmiştir. İngilizce bildiğini söyleyen öğrencilerden 4’ü İngilizceyi az
bildiğini, diğer dilleri bildiklerini söyleyen öğrencilerde bu dilleri çok az
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bildiklerini belirtmişlerdir. İkinci sınıflarda da birinci sınıflarla benzer
şekilde öğrencilerin en çok bildikleri yabancı dil tüm dünyada olduğu gibi
İngilizcedir.
3.Sınıf
Türkçede dışında hangi yabancı dilleri biliyorsunuz?
12
10
8
6
4

2
0
İngilizce Almanca İspanyolca Arapça

Üçüncü sınıf öğrencilerinin 11’i İngilizce bildiğini, 3’ü Almanca, 3’ü
İspanyolca bildiğini 1’i de Arapça bildiğini belirtmiştir. Birinci ve ikinci
sınıflara benzer şekilde üçüncü sınıflarda da İngilizce bildiğini söyleyen
öğrencilerin yarısı İngilizceyi temel seviyede bildiğini belirtmiştir. Diğer
dilleri bildiklerini söyleyen öğrenciler de bu dilleri başlangıç seviyesinde
bilmektedir.
4.Sınıf
Türkçede dışında hangi yabancı dilleri biliyorsunuz?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
İngilizce İspanyolca Almanca

Arapça

Dördüncü sınıflarda 14 öğrenci İngilizce bildiğini, 4 öğrenci İspanyolca
bildiğini, 2 öğrenci Almanca, 2 öğrenci de Arapça bildiklerini ifade
etmişlerdir. Diğer sınıflara benzer şekilde İngilizce bilenlerin yarısı ve
diğer dilleri bildiklerini söyleyen öğrencilerin tamamı bu dilleri temel
seviyede bildiklerini belirtmişlerdir.
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Sonuçlara bakıldığında öğrencilerin genel olarak yeni diller öğrenmeye
karşı olumlu bir tutum ve yaklaşımlarının olduğu söylenebilir. Bosna
Hersek’te yabancı TV dizileri kendi orijinal dillerinde alt yazılı olarak
televizyonlarda gösterilmektedir. Bu sebeple öğrenciler küçük yaştan
itibaren TV’de farklı dillerle karşılaşmakta ve bu da onlarda yeni diller
öğrenmeye karşı bir merak uyandırmaktadır. Son yıllarda Bosna Hersek’te
Türk TV dizileri çok popüler olduğu için dizi meraklıları çoğunlukla Türk
dizlerini izlemektedir. Bu durum, Türkçeye karşı olan ilginin artmasına
çok büyük katkı sağlamaktadır. Türk dizileri popüler olmadan önce bu
bölgede İspanyol dizlerinin çok popüler olduğu belirtilmiştir. İspanyolca
bildiğini söyleyen öğrenciler İspanyolca ile bu sayede tanışmış ve
İspanyolcayı az da olsa bu dizler sayesinde öğrendiklerini ifade
etmişlerdir.
Öğrencilere Türkçe dışında bildikleri başka yabancı dil sorusuyla
birlikte, öğrencilerden Türkçe ve İngilizceyi öğrenme zorluğu bakımından
karşılaştırılmaları istenmiş ve öğrencilerin tamamı kendileri için İngilizce
öğrenmenin Türkçeye göre daha kolay olduğunu ifade etmiştir. Bu durum
İngilizce ile Boşnakçanın aynı dil ailesinden geliyor olması ve tipolojik
olarak benzer olmasından; Türkçenin ise bu iki dilden tipolojik olarak
tamamen farklı olmasından kaynaklanıyor olabilir.
1. sınıf
Türkçe ile ilk ne zaman karşılaştınız?
8
6
4
2

0
4 yıl önce

5 yıl önce

6 yıl önce

8 yıl önce 10 yıl önce

Birinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ile karşılaşma zamanları 4 ile 10 yıl
arasında değişim göstermektedir. Tabloya bakıldığında bu soruya cevap
veren 11 öğrenciden 1’i 4 yıl önce, 6’sı 5 yıl önce, 1’i 8 yıl önce, 1’i de 10
yıl önce Türkçe ile karşılaşmıştır.
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2. Sınıf
Türkçe ile ilk ne zaman karşılaştınız?
6
4

2
0
2 yıl önce

3 yıl önce

5 yıl önce

8 yıl önce

İkinci sınıf öğrencilerinin Türkçe ile ilk karşılaşma zamanları 2 ile 8 yıl
arasında değişiklik göstermektedir. Tabloya bakıldığında bu soruya cevap
veren 10 öğrenciden 1’i 2 yıl önce, 2’si 3 yıl önce, 3’ü 5 yıl önce, 4’ü de 8
yıl önce Türkçe ile karşılaşmıştır.
3. Sınıf
Türkçe ile ilk ne zaman karşılaştınız?
4
2

0
3 yıl önce

5 yıl önce

7 yıl önce

8 yıl önce

10 yıl

Üçüncü sınıf öğrencilerinin Türkçe ile karşılaşma zamanları 3 ile 10 yıl
arasında değişiklik göstermektedir. Tabloya bakıldığında bu soruya cevap
veren 12 öğrenciden 3’ü Türkçe ile ilk defa 3 yıl önce, 3’ü 5 yıl önce, 2’si
7 yıl, 2’si 8 yıl, 2’si 10 yıl önce karşılaşmıştır.
4. Sınıf
Türkçe ile ilk ne zaman karşılaştınız?
6
4

2
0
4 yıl önce

5 yıl önce

8 yıl önce 10 yıl önce

Dördüncü sınıf öğrencilerinin Türkçe ile ilk defa karşılaşmaları 4 ile 10
yıl arasında değişiklik göstermektedir. Tabloya bakıldığında bu soruya
cevap veren 13 öğrenciden 2’si 4 yıl önce, 4’ü 5 yıl önce, 4’ü 8 yıl önce,
3’ü de 10 yıl önce Türkçe ile karşılaşmışlardır.
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Genel olarak öğrencilerin Türkçe ile karşılaşma zamanları 2 ile 10 yıl
arasında değişim göstermektedir. Sınıflar arasında Türkçe ile ilk
karşılaşma zamanı bakımından anlamlı bir fark görünmemektedir.
1. Sınıf
Türkçe ile ilk defa nasıl karşılaştınız?
15
10
5
0
Kurs

Dizi

Tabloya bakıldığında bu soruya cevap veren 11 öğrenciden 1’i Türkçe
ile ilk defa kursta geriye kalan 10’u ise ilk defa Türkçe ile diziler sayesinde
karşılaşmıştır.
2. Sınıf
Türkçe ile ilk defa nasıl karşılaştınız?
6
4
2
0
Dizi

Kurs

Fakülte

Tabloya bakıldığında bu soruya cevap veren 10 öğrenciden 5’i Türkçe
ile ilk defa dizelerle, 4’ü kursta, 1’i de fakültede karşılaştığını belirtmiştir.
İkinci sınıflara bakıldığında birinci sınıflara göre oranı daha az olsa da
Türkçe ile genellikle diziler sayesinde karşılaştıkları görülmektedir.
Türkçe ile ilk defa kursta karşılaşanların oranı birinci sınıflara göre daha
yüksektir. İkinci sınıflarda birinci sınıflardan farklı olarak bir öğrenci
Türkçe ile ilk defa fakültede karşılaşmıştır.
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3. Sınıf
Türkçe ile ilk defa nasıl karşılaştınız?
6
4
2

0
Dizi

Kurs

Fakülte

Tabloya bakıldığında bu soruya cevap veren 12 öğrenciden 5’i Türkçe
ile ilk defa dizelerle, 3’ü kursta, 4’ü de fakültede karşılaştığını belirtmiştir.
Birinci ve ikinci sınıflara benzer şekilde üçüncü sınıflarda da Türkçe ile
ilk defa dizilerle karşılaşma oranı ilk sırada yer almaktadır. Üçüncü
sınıflarda ikinci sınıflara benzer şekilde öğrencilerin 4’te 1’i Türkçe ile ilk
defa kursta karşılaşmışlardır. Üçüncü sınıflarda birinci ve ikinci sınıflara
göre dikkat çeken durum ise öğrencilerin 3’te 1’inin ilk Türkçe ile ilk defa
fakültede karşılaşmış olmalarıdır.
4. Sınıf
Türkçe ile ilk defa nasıl karşılaştınız?
8

6
4

2
0

Dizi

Kurs

Fakülte

Diğer

Tabloya bakıldığında bu soruya cevap veren 13 öğrenciden 7’si Türkçe
ile ilk defa dizelerle, 2’si kursta, 2’si de fakültede, 2’si de başka şekillerde
karşılaşmıştır. Dördüncü sınıflarda da diğer sınıflara benzer şekilde Türkçe
ile ilk karşılaşma diziler sayesinde gerçekleşmiştir. Dördüncü sınıflarda
kurs ve fakültede karşılaşma oranı ikinci ve üçüncü sınıflara göre daha
düşüktür. Dördüncü sınıflarda Türkçe ile farklı şekilde karşılaşan
öğrencilerden 1’i Tuzla’ya turnuva için gelen bir Türk Futbol takımının
katıldığı turnuvada, diğeri ise ilk defa Türkiye’ye gezi için gittiğinde
karşılaştığını ifade etmiştir.
Bu sonuçlara bakıldığında Bosna Hersek’te yayınlanan Türk dizilerinin
öğrencilerin Türkçe ile karşılaşmalarında oldukça etkili olduğu
görülmektedir. Yunus Emre Enstitüsünün 2011-2012 Eğitim ve Öğretim
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yılında başlatmış olduğu “Tercihim Türkçe” projesi kapsamında Bosna
Hersek’teki ilköğretim okullarında Türkçe ikinci yabancı dil olarak
seçilmeye başlanmıştır. Bu proje kapsamında öğrenciler ilköğretim
dönemlerinde Türkçe ile karşılaşmaktadırlar. Türkçe ile ilk defa kursta
karşılaştığını ifade eden öğrenciler bunu kast etmektedirler.
1. Sınıf
Türkçe zor bir dil mi ?
8
6
4
2
0
Biraz zor

Zor

Çok zor

Bu soruya cevap veren 11 öğrencinin hiçbiri Türkçeyi kolay
bulmamaktadır. Öğrencilerden 7’si Türkçeyi biraz zor, 2’si zor 2’si de çok
zor bulduklarını ifade etmiştir. Tabloya bakıldığında öğrencilerin
Türkçeyi genel olarak ne çok zor ne de çok kolay buldukları söylenebilir.
2. Sınıf
Türkçe zor bir dil mi ?

10
8

6
4

2
0
Biraz zor

Çok zor

Bu soruya cevap veren 10 öğrencinin hiçbiri Türkçeyi kolay
bulmamaktadır. Öğrencilerden 9’u Türkçeyi biraz zor, 1’i de çok zor
bulduklarını ifade etmişlerdir. Tabloya bakıldığında öğrencilerin Türkçeyi
genel olarak ne çok zor ne de çok kolay buldukları söylenebilir. Türkçe
onlar için ortalama zorlukta olan bir dil gibi görünmektedir. Bu durum hem
birinci hem de ikinci sınıflar için benzer görünmektedir.
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3. Sınıf
Türkçe zor bir dil mi ?
6
4
2
0
Kolay

Biraz zor

Çok zor

Zor

Bu soruya cevap veren 12 öğrencinin 1’i Türkçeyi kolay bulmaktadır.
Öğrencilerden 5’i Türkçeyi biraz zor, 5’i zor, 1’i de çok zor bulduklarını
ifade etmişlerdir. Birinci ve ikinci sınıflarla karşılaştırıldıklarında üçüncü
sınıflarda Türkçeyi zor bulanların oranı daha yüksektir.
4. Sınıf
Türkçe zor bir dil mi ?
8

6
4
2
0
Kolay

Biraz zor

Çok zor

Zor

Bu soruya cevap veren 13 öğrencinin 1’i Türkçeyi kolay bulmaktadır.
Öğrencilerden 6’sı Türkçeyi biraz zor, 5’i zor, 1’i de çok zor bulduklarını
ifade etmişlerdir. Dördüncü sınıflarda da Türkçeyi zor bulanların oranı
üçüncü sınıftakilere benzerdir.
Birinci ve ikinci sınıflara bakıldığında Türkçeyi zor bulanların oranı
üçüncü ve dördüncü sınıflarla karşılaştırıldığında daha düşüktür. Bu birinci
ve ikinci sınıftaki öğrencilerin Türkçedeki zor dilbilgisi konuları ile henüz
karşılaşmamalarından kaynaklanıyor olabilir.
Tüm öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde öğrencilerin
Türkçeyi orta zorlukta bir dil olarak gördükleri sonucuna varılabilir.
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1. Sınıf
Türkçede en zor dilbilgisi konusu nedir?
12
10
8
6
4
2
0
Ad durum
Ad
ekleri Tamlaması

Bu soruya cevap veren 11 öğrenciden 10’u dil bilgisel anlamda ad
durum eklerini, 1’i isim tamlamasını zor bulduklarını ifade etmişlerdir.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde özellikle Türkçeyi yeni
öğrenmeye başlayanlar için ad durum ekleri konusunun öğrencileri
oldukça zorladığı görülmektedir.
2. Sınıf
Türkçede en zor dilbilgisi konusu nedir?
6
4
2
0

Şart Kipi Hepsi Zor

Hepsi
Kolay

Fiilimsiler

Bu soruya cevap veren 10 2. sınıf öğrencisinden 1’i şart kipini, 2’si
fiilimsileri zor bulduklarını belirtmişlerdir. 3 öğrenci şimdiye kadar
gördükleri tüm gramer konularını zor bulmakta, 4 öğrenci ise tüm gramer
konularını kolay bulmaktadır.
2. sınıflara bakıldığında öğrencileri yaklaşık yarısı tüm gramer
konularını kolay, yarısından biraz azıda hepsini zor bulmaktadır. 1. sınıflar
ile karşılaştırıldıklarında, 2. sınıf öğrencilerinin ad durum eklerini zor
bulmadıklarını görüyoruz. 2. sınıfların zor bulduğu gramer konusu ise
fiilimsiler olarak karşımıza çıkmaktadır. 1.sınıfların fiilimsileri zor
bulmamalarının sebebi bu araştırma yapıldığında daha fiilimsiler
konusunu çalışmamış olmalarından kaynaklanıyor olabilir.
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3. Sınıf
Türkçede en zor dilbilgisi konusu nedir?
10
5
0
Emir Kipi Bilmiyorum

Hepsi
Kolay

Fiilimsiler

Tabloya bakıldığında 12 öğrenciden 1’i emir kipini, 6‘sı fiilimsileri zor
bulduklarını belirtmişlerdir. 4 öğrenci tüm gramer konularını kolay
bulduğunu, 1 öğrenci ise fikrinin olmadığını ifade etmiştir.
3. sınıfların yaklaşık yarısı Türkçe grameri kolay bulduğunu
belirtmiştir. 2.sınıflara benzer şekilde 3. sınıflarda da fiilimsiler öğrenciler
tarafından en zor bulunan gramer konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
4. Sınıf
Türkçede en zor dilbilgisi konusu nedir?
6
4

2
0
Edilgen BilmiyorumHepsi Kolay Fiilimsiler
Ettirgen

Tabloya bakıldığında 13 öğrenciden 2’si edilgen ve ettirgen yapıyı, 4
‘ü fiilimsileri zor bulduklarını belirtmişlerdir. 5 öğrenci tüm gramer
konularını kolay bulduğunu, 2 öğrenci ise fikrinin olmadığını ifade
etmiştir.
4. sınıflarda da öğrencilerin yaklaşık yarısı Türkçe grameri kolay
bulduğunu belirtmiştir. 2. ve 3. sınıflara benzer şekilde fiilimsiler konusu
4. sınıflar tarafından da zor bulunmaktadır. Birinci, ikinci ve üçüncü
sınıflardan farklı olarak 4. sınıflar edilgen ve ettirgen konusunu zor
bulduklarını ifade etmişlerdir.
Tüm öğrencilerin verdikleri cevaplara bakıldığında öğrencilerin
yaklaşık olarak yarısının Türkçe grameri kolay bulduğu, diğer yarısının da
özellikle fiilimsileri, ad durum eklerini ve edilgen ettirgen yapıyı zor
buldukları sonucuna varılabilir. Boşnakça ve Türkçenin ayrı dil
ailelerinden geliyor olması ve tipolojik olarak bir birinden çok farklı iki dil
olmasına karşın öğrencilerin yaklaşık yarısının Türkçe grameri zor
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bulmaması Türkçe öğretimi açısında oldukça olumlu ve sevindirici bir
durumdur.
1. Sınıf
Türkçede en kolay dilbilgisi konusu nedir ?

8
6
4
2
0
Çoğul Ekleri Bilmiyorum Zamanlar

Tabloya bakıldığında 11 öğrenciden 7’si çoğul eklerini, 2’si zamanları
kolay bulduğunu, 2 öğrenci ise fikrinin olmadığını ifade etmiştir.
Çoğul ekleri yeni Türkçe öğrenmeye başlayan öğrencilerin
eğitimlerinin ilk ayında öğrendikleri gramer konusudur. Birinci sınıfların
verdikleri cevaplara bakıldığında öğrenciler çoğul eklerini kolay
bulduklarını belirtmişlerdir. Türkçe öğrenmeye yeni başlayan öğrencilerin
öğrenme süreçlerinin başlangıcında öğrendikleri gramer konularından
diğeri ise zamanlardır. Öğrenciler bu süreçte öncelikle şimdiki zaman ve
geçmiş zamanı öğrenmektedirler. Verilen cevaplara bakıldığında birinci
sınıf öğrencilerinin öğretim sürecinin başlarında çalışılan bu konuları
kolay buldukları görülmektedir.
2. Sınıf
Türkçede en kolay dilbilgisi konusu nedir?
6
4
2
0
Bilmiyorum Zamanlar

Tabloya bakıldığında 10 öğrenciden 5’i fikrinin olmadığını, 5’i
zamanları kolay bulduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin yarısının
bilmiyorum cevabı vermesi ilginç bir durumdur. Bu belki de bu cevabı
veren öğrencilerin bu soru üzerinde yeterince düşünmemesinden
kaynaklanıyor olabilir. 2. sınıf öğrencilerinin yarısı birinci sınıf
öğrencilerine benzer şekilde Türkçede dil bilgisel olarak zamanları kolay
bulduklarını belirtmişlerdir. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin verdikleri
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cevaplara bakıldığında öğrencilerin genel olarak zamanları kolay bulduğu
sonucuna varılabilir.
3. Sınıf
Türkçede en kolay dilbilgisi konusu nedir?
6

4
2
0
Bilmiyorum Zamanlar Hepsi Kolay

İsim
Tamlaması

Tabloya bakıldığında 12 öğrenciden 5’i zamanları, 1’i isim
tamlamasını, 3’ü tüm gramer konularını kolay bulduklarını belirtmiş, 3
öğrenci bu konu ile ilgili ise fikirlerinin olmadığını ifade etmişlerdir.
Birinci ve ikinci sınıflara benzer şekilde üçüncü sınıflarda zamanları
kolay bulduklarını belirmişlerdir. 3 öğrencinin tüm gramer konularını
kolay bulması da dikkat çekmektedir.
4. Sınıf
Türkçede en kolay dilbilgisi konusu nedir?
12
10
8
6
4
2
0

Çoğul Ekleri Zamanlar Hepsi Kolay

Tabloya bakıldığında 13 öğrenciden 2’si çoğul eklerini, 10’u
zamanları, 1’i de tüm gramer konularını kolay bulduğunu ifade etmiştir.
4. sınıf öğrencileri de birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine
benzer şekilde zamanları ve çoğul eklerini kolay bulduklarını ifade
etmişlerdir. Verilen tüm cevaplar değerlendirildiğinde öğrencilerin genel
anlamda dil bilgisel olarak zamanları ve çoğul eklerini kolay buldukları
soncuna varılabilir.
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1. Sınıf
Türkçe söylemekte zorlandığınız sesler nelerdir?
8
6
4
2
0
ö-ü

ı

yok

Tabloya bakıldığında 11 öğrenciden 7’si ö ve ü seslerinde
zorlandıklarını 1 öğrenci ı sesini söylemekte zorlandığını belirtmiş 3
öğrenci de söylemekte zorlandıklarını bir ses olmadığını ifade etmişlerdir.
2. Sınıf
Türkçe söylemekte zorlandığınız sesler nelerdir?
6
4
2
0
ö-ü

ğ

yok

Tabloya bakıldığında 10 öğrenciden 4’ü ö ve ü seslerinde
zorlandıklarını 1 öğrenci ğ sesini söylemekte zorlandığını belirtmiş 5
öğrenci de söylemekte zorlandıklarını bir ses olmadığını ifade etmişlerdir.
Birinci sınıflarla karşılaştıklarında ikinci sınıflarda da ö ve ü seslerinin
söylemekte en çok zorlanılan sesler olduğu görülmektedir. Öğrencilerin
yarısının söylemekte zorlandığı bir ses olmaması oldukça olumlu bir
durumdur.
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3. Sınıf
Türkçe söylemekte zorlandığınız sesler nelerdir?

12
10
8
6
4
2
0
ö-ü

yok

Tabloya bakıldığında 11 öğrenciden 10’ u ö ve ü seslerinde
zorlandıklarını 1 öğrenci de söylemekte zorlandığı bir ses olmadığını ifade
etmiştir.
Üçüncü sınıflara bakıldığında sınıfın neredeyse tamamının ö ve ü sesini
söylemekte zorlandığı görülmektedir. Bu oranın birinci ve ikinci sınıflara
göre daha yüksek olması dikkat çekmektedir.
4. Sınıf
Türkçe söylemekte zorlandığınız sesler nelerdir?
8
6
4

2
0
ö-ü

ı

ğ

yok

Tabloya bakıldığında 13 öğrenciden 7’si ö ve ü seslerinde
zorlandıklarını 4’ü ı sesini söylemekte 1’i ğ sesini söylemekte zorlandığını
belirtmiş 1 öğrenci de söylemekte zorlandığı bir ses olmadığını ifade
etmişlerdir. Dördüncü sınıflarda da diğer sınıflara benzer şekilde
söylemekte en çok zorlanılan sesler ö ve ü sesleridir.
Tüm öğrencilerin zorlandıkları seslere bakıldığında öğrencilerin
özellikle ö ve ü seslerinde zorlandıkları görülmektedir. Bu sesleri ı ve ğ
sesleri takip etmektedir. Tüm bu seslerin ortak özelliği Boşnakçada
olmamasıdır. Öğrencilerin kendi dillerinde olmayan bu sesleri söylemekte
oldukça zorlandıkları görülmektedir.

212

1. Sınıf
Neden Türkçe Öğreniyorsunuz?
10
8
6
4
2
0
Türkçeyi Türkiye'de
Seviyorum yaşamak ve
çalışmak
İstiyorum

Tabloya bakıldığında 11 öğrenciden 8’i Türkçeyi sevdiği için, 3’ü de
Türkiye’de yaşamak ve çalışmak istediği için Türkçe öğrendiklerini
belirtmişlerdir. Birinci sınıf öğrencilerinin Türkçe öğrenme sebeplerine
bakıldığında içsel dil öğrenme motivasyonunun dışsal dil öğrenme
motivasyonundan daha yüksek olduğu görülmektedir.
2. Sınıf
Neden Türkçe Öğreniyorsunuz?
8
6
4
2
0
Türkçeyi
Seviyorum

Türkiye'de
yaşamak
istiyorum

Dilleri
seviyorum

Tabloya bakıldığında 10 öğrenciden 6’sı Türkçeyi sevdiği için, 2’si de
Türkiye’de yaşamak ve çalışmak istediği için, 2’si de dilleri sevdiği için
Türkçe öğrendiklerini belirtmişlerdir. İkinci sınıflarda da birinci sınıflara
benzer şekilde içsel dil öğrenme motivasyonunun dışsal dil öğrenme
motivasyonuna göre daha yüksek olduğu görülmektedir.

213

3. Sınıf
Neden Türkçe Öğreniyorsunuz?
8
6
4
2
0

Türkçeyi
Türkçe
Dilleri
İstanbul'u
Seviyorum ilginç bir seviyorum seviyorum
dil

Tabloya bakıldığında 12 öğrenciden 6’sı Türkçeyi sevdiği için, 4’ü
Türkçeyi çok ilginç bulduğu için, 1’i dilleri sevdiği, 1’i de İstanbul’u
sevdiği için Türkçe öğrendiklerini belirtmiştir. Üçüncü sınıflarda da birinci
ve ikinci sınıflara benzer şekilde içsel dil öğrenme motivasyonunun dışsal
dil öğrenme motivasyonuna göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Birinci ve ikinci sınıflardan farklı olarak Türkçeyi ilginç bulduğu için
öğrendiğini ifade eden dört öğrencinin olması da dikkat çekicidir.
4. Sınıf
Neden Türkçe Öğreniyorsunuz?
12
10
8
6
4
2
0
Türkçeyi
Seviyorum

Almanca
Türkçe Bilmiyorum
bölüme ilginç bir dil
giremediğim
için

Tabloya bakıldığında 13 öğrenciden 10’u Türkçeyi sevdiği için, 1’i
Almanca bölüme giremediği için, 1’i Türkçeyi ilginç bulduğu için Türkçe
öğrendiğini belirtmiş, 1 öğrenci de neden Türkçe öğrendiği konusunda
fikrinin olmadığını beyan etmiştir. Diğer sınıflara benzer şekilde dördüncü
sınıflarda da içsel dil öğrenme motivasyonu dışsal dil öğrenme
motivasyonuna göre oldukça yüksektir.
Tüm sınıflardaki öğrencilerin verdikleri cevaplara baktığımızda
Türkçenin öğrenciler tarafından çok sevildiği ve ilginç bulunduğu
görülmektedir. Öğrenciler Türkçeyi genel olarak daha iyi bir iş bulabilmek,
daha iyi şartlarda yaşayabilmek için değil sevdikleri için öğrenmektedir.
Öğrencilerin içsel dil öğrenme motivasyonu dışsal dil öğrenme
motivasyonuna göre oldukça yüksektir.
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Burada dikkat çeken diğer bir cevapta yeni dil öğrenmeye meraklı ve
istekli öğrenci sayısının azımsanmayacak kadar yüksek olmasıdır.
1. Sınıf
Gün içerisinde kadar Türkçe konuşuyorsunuz?
10
8
6
4
2
0
çok az

az

Tabloya bakıldığında 11 öğrenciden 8’i gün içerisinde çok az, 3’ü de az
Türkçe konuştuğunu belirtmiştir.
2. Sınıf
Gün içerisinde ne kadar Türkçe konuşuyorsunuz?
8
6
4
2
0

çok az

az

Tabloya bakıldığında 10 öğrenciden 7’si gün içerisinde çok az, 3’ü de
az Türkçe konuştuğunu belirtmiştir. İkinci sınıflarda da gün içerisinde
Türkçe konuşma miktarı birinci sınıflara benzer şekildedir. Hem birinci
hem de ikinci sınıflar gün içinde çok az ya da az Türkçe konuştuklarını
ifade etmişlerdir.
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3. Sınıf
Gün içerisinde ne kadar Türkçe konuşuyorsunuz?
12
10
8
6
4
2
0
çok az

az

Tabloya bakıldığında 12 öğrenciden 10’u gün içerisinde çok az, 2’si de
az Türkçe konuştuğunu belirtmiştir.
Üçüncü sınıflarda da gün içinde Türkçe konuşma oranı birinci ve ikinci
sınıflara benzer biçimdedir. Üçüncü sınıflarda gün içinde çok az ya da az
Türkçe konuştuklarını belirtmişlerdir.
4. Sınıf
Gün içerisinde ne kadar Türkçe
konuşuyorsunuz?
12
10
8
6
4
2
0
çok az

az

Tabloya bakıldığında 13 öğrenciden 11’i gün içerisinde çok az, 2’si de
de az Türkçe konuştuğunu belirtmiştir. Dördüncü sınıflarda da Türkçe
konuşma oranlarını diğer sınıflarla benzer şekilde çok az ya da az olarak
belirtmişlerdir.
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1. Sınıf
Ders dışında sınıf arkadadaşarınızla ne kadar Türkçe konuşuyorsunuz?
10
8
6
4
2
0
Çok az

Hiç

Tüm öğrencilerin gün içerisindeki Türkçe konuşma miktarı çok
düşüktür. Yapılan görüşmelerde öğrenciler Türkçeyi sadece okulda ve
özelliklede konuşma derslerinde konuştuklarını bunun dışında Türkçe
konuşmadıklarını belirtmişlerdir. Bu Türkçe öğretimi açısından üzerinde
durulması ve çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.
Bir dili öğrenmenin en iyi yolu o dili konuşmaktır. Bu sebeple öğrencilerin
Türkçe konuşma miktarını daha da yukarıya çekebilmek için bir şeyler
yapmalıdır.
Tabloya bakıldığında 11 öğrenciden 8’i ders dışında arkadaşlarıyla çok
az Türkçe konuştuğunu, 3’ü de hiç Türkçe konuşmadığını belirtmişlerdir.

8

2. Sınıf
Ders dışında sınıf arkadadaşarınızla ne kadar
Türkçe konuşuyorsunuz?

6
4

2
0
Çok az

Hiç

Tabloya bakıldığında 10 öğrenciden 6’sı ders dışında arkadaşlarıyla
çok az Türkçe konuştuğunu, 4’ü de hiç Türkçe konuşmadığını belirtmiştir.
İkinci sınıflarda da birinci sınıflara benzer şekilde ders dışında
öğrencilerin arkadaşlarıyla Türkçe konuşma oranı oldukça düşüktür.
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3. Sınıf
Ders dışında sınıf arkadadaşarınızla ne kadar
Türkçe konuşuyorsunuz?
10
8
6

4
2

0
Çok az

Hiç

Tabloya bakıldığında 12 öğrenciden 8’i ders dışında arkadaşlarıyla çok
az Türkçe konuştuğunu, 4’ü de hiç Türkçe konuşmadığını belirtmiştir.
Üçüncü sınıflarda da birinci ve ikinci sınıflara benzer şekilde ders
dışında öğrencilerin arkadaşlarıyla Türkçe konuşma oranı çok düşüktür.

8

4. Sınıf
Ders dışında sınıf arkadadaşarınızla ne kadar
Türkçe konuşuyorsunuz?

7
6
5
Çok az

Hiç

Tabloya bakıldığında 13 öğrenciden 7’si ders dışında arkadaşlarıyla çok
az Türkçe konuştuğunu, 6’sı da hiç Türkçe konuşmadığını belirtmiştir.
Dördüncü sınıflarda da durum diğer sınıflarla hemen hemen aynıdır.
Öğrenciler arkadaşlarıyla ders dışında çok az Türkçe konuştuklarını ya da
hiç konuşmadıklarını ifade etmişlerdir.
Genel olarak öğrenciler ders dışında arkadaşlarıyla çok az Türkçe
konuşmakta ya da hiç Türkçe konuşmamaktadır. İnsanlar bir dille iletişimi
genel olarak konuşarak kurarlar bu nedenle dil becerileri içerisinde en
önemli beceri konuşma becerisidir. Konuşma becerisi genel olarak en zor
geliştirilen ve üzerinde en fazla durulması gereken beceridir. Bu sebeple
öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerini daha da geliştirmek ve Türkçeyi
ders dışında da kullanmalarını sağlamak için bir şeylerin yapılması
elzemdir.
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1.Sınıf
Ailenizde sizden başka Türkçe bilen var mı?
10
8
6
4
2
0
Yok

Var

Birinci sınıf öğrencilerine ailelerinde başka Türkçe bilen olup olmadığı
sorulmuş ve bu soruya 9 öğrenci yok 2 öğrenci de var cevabını vermiştir.
Bu iki öğrenciden birisinin dayısı, diğerinin de Türkiye’de okuyan abisi
Türkçe bilmektedir.
2.Sınıf
Ailenizde sizden başka Türkçe bilen var mı?
10

5

0

Yok

Var

Bu soru ikinci sınıf öğrencilerine sorulmuş ve bu soruya 9 öğrenci yok,
1 öğrenci var cevabını vermiştir. Var cevabı veren öğrenci, annesinin Türk
dizilerinden az da olsa Türkçe öğrendiğini ifade etmiştir.
3.Sınıf
Ailenizde sizden başka Türkçe bilen var mı?
10
8
6
4
2
0
Yok

Var
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Bu soru üçüncü sınıf öğrencilerine sorulmuş ve bu soruya 9 öğrenci yok,
4 öğrenci var cevabını vermiştir. Var cevabı veren 4 öğrenciden birincisi
babasının çok az Türkçe bildiğini, ikincisi babası ve kuzenin Türkçe
bildiğini, üçüncüsü babasının Türkiye’de kısa bir süre kalmasından dolayı
az da olsa Türkçe bildiğini, dördüncüsü de ablasının kendisinden Türkçe
öğrendiğini ifade etmiştir.
4.Sınıf
Ailenizde sizden başka Türkçe bilen var mı?
12
10
8
6
4
2
0
Yok

Var

Bu soru dördüncü sınıf öğrencilerine sorulmuş ve bu soruya 10 öğrenci
yok, 3 öğrenci var cevabını vermiştir. Var cevabı veren 3 öğrenciden
birincisi küçük kız kardeşinin ilkokulda Türkçeyi seçmeli yabancı dil
olarak tercih ederek öğrendiğini, ikincisi Türkoloji okuyan kuzeninin
bildiğini, üçüncü öğrenci ise Türkiye’de yaşayan ablasının Türkçe bildiğini
belirtmiştir.
Öğrencilerin verdikleri cevaplara bakıldığında öğrencilerin ailelerinde
az da olsa Türkçe bilen aile bireyleri bulunmaktadır. Türkçeyi bildiği
söylenen bu aile bireylerinin Türkçeyi çok üst seviyede bildikleri ve
konuştukları düşünülemez. Bu aile bireylerinin Türkçeyi öğrenmelerinde
Türk dizilerinin katkısı çok fazladır.
Aileniz sizi Türkçe öğrenmeniz konusunda
teşvik ediyor mu?
60
40

20
0
Evet

Hayır

Bu soruya çalışmaya katılan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf
46 öğrencinin tamamı evet cevabını vermiştir.
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Öğrencilerin tamamının Türkçe öğrenmeleri konusunda aileleri
tarafından teşvik edildiği ve desteklendiği görülmektedir. Bu durum
öğrencilerin Türkçe öğrenme motivasyonlarının devam etmesi açısından
oldukça önemlidir. Bu sonuçlara bakıldığında ailelerin tamamının Türkçe
ile ilgili olumlu bir tutuma sahip oldukları sonucuna varılabilir.
Arkadaşlarınıza Türkçe öğrenmelerini tavsiye eder
misiniz?
60

40
20
0
Evet

Hayır

Bu soruya çalışmaya katılan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf
46 öğrencinin tamamı evet cevabını vermiştir.
Öğrencilerin tamamı çevresindeki arkadaşlarına Türkçe öğrenmelerini
tavsiye edeceklerini belirtmiştir. Bu soruya verilen cevaptan öğrencilerin
tamamının Türkçeye karşı tutumlarının çok olumlu olduğu sonucuna
varılabilir.
Arkadaşlarınıza bu bölümde okumalarını tavsiye
eder misiniz?
60
40
20

0
Evet

Hayır

Bu soruya çalışmaya katılan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf
46 öğrencinin tamamı evet cevabını vermiştir.
Bu soruya da tüm öğrenciler arkadaşlarına Türk Dili ve Edebiyatı
bölümünü okumalarını tavsiye edebileceklerini söylemişlerdir. Yukarıda
verilen cevaplara benzer şekilde buradan da öğrencilerin Türkçeye karşı
yaklaşım ve tutumlarının çok olumlu olduğu sonucuna varılabilir.
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1. Sınıf
Neden bu bölümü seçtiniz?
8
6
4
2
0
Türkçeyi
seviyorum

Dil
öğrenmeyi
seviyorum

İş bulmak
istiyorum

Tabloya bakıldığında 11 öğrenciden 7’si Türkçeyi sevdiği için, 3’ü dil
öğrenmeyi sevdiği için, 1’i de iş bulmak istediği için bu bölümü seçtiğini
ifade etmiştir.

2. Sınıf
Neden bu bölümü seçtiniz?
5
4
3
2
1
0
Türkçeyi
seviyorum

Yeni dil
öğrenmeyi
seviyorum

Türkiye'de Bilmiyorum
yaşamak
istiyorum

Tabloya bakıldığında 10 öğrenciden 4’ü Türkçeyi sevdiği için, 3’ü dil
öğrenmeyi sevdiği için, 1’i Türkiye’de yaşamak istediği için bu bölümü
tercih ettiğini belirtmiş, 2 öğrenci de neden bu bölümü seçtiğini bilmediğini
ifade etmiştir.
İkinci sınıflarda da birinci sınıflara benzer şekilde Türkçeyi sevdiği için
bu bölümü seçtiğini söyleyen öğrenci sayısı ilk sırada gelmektedir.
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3. Sınıf
Neden bu bölümü seçtiniz?
8
6
4
2
0
Türkçeyi
seviyorum

Dil
öğrenmeyi
seviyorum

Babam
tavsiye etti

Arkadaşım
tavsiye etti

Bilmiyorum

Tabloya bakıldığında 12 öğrenciden 7’si Türkçeyi sevdiği için, 1’i dil
öğrenmeyi sevdiği için, 1’i babası tavsiye ettiği için, 1’i arkadaşı tavsiye
ettiği için bu bölümü seçtiğini belirtmiş, 2 öğrenci de neden bu bölümü
seçtiğini bilmediğini ifade etmiştir.
Üçüncü sınıflarda da birinci ve ikinci sınıflara benzer şekilde Türkçeyi
sevdiği için bu bölümü seçtiğini söyleyen öğrenci sayısı ilk sırada
gelmektedir.

4. Sınıf
Neden bu bölümü seçtiniz?
10
8
6
4
2
0
Türkçeyi
seviyorum

Yeni dil
öğrenmeyi
seviyorum

Türkçe ilginç
bir dil

İş bulmak
istiyorum

Tabloya bakıldığında 13 öğrenciden 8’i Türkçeyi sevdiği için, 2’si dil
öğrenmeyi sevdiği için, 1’i Türkçeyi ilginç bulduğu için, 2’si iş bulmak
istedikleri için de bu bölümü seçtiklerini belirtmişlerdir. Dördüncü
sınıflarda da durum diğer sınıflar ile benzerlik göstermektedir.
Öğrencilerin çoğunluğu Türkçeyi sevdikleri için bu bölümü seçtiklerini
belirtmişlerdir.
Tüm öğrencilerin verdikleri cevaplara bakıldığında öğrenciler
çoğunlukla Türkçeyi sevdikleri için bu bölümü seçtiklerini ifade
etmişlerdir. Yukarıda da belirtildiği üzere öğrencilerin genel olarak bu
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bölümü içsel dil öğrenme motivasyonlarıyla seçtikleri sonucuna varılabilir.
Bu durum Türkçe ve Türkçenin öğretimi açısından oldukça önemli olup
öğrencilere daha iyi Türkçe öğretmek için avantaja çevrilebilir.
1. Sınıf
Okulu bitirince ne yapmayı düşünüyorsunuz?

10
8
6
4
2
0
Öğretmen

Türkiye'ye
gideceğim

Dinlenmek Yüksek lisans
istiyorum

Tabloya bakıldığında 11 öğrenciden 8’i okulu bitirince öğretmen olmak
istediğini, 1’i Türkiye’ye gitmek istediğini, 1’i dinlenmek istediğini, 1’i de
yüksek lisans yapmak istediğini belirtmiştir.
2. Sınıf
Okulu bitirince ne yapmayı düşünüyorsunuz?
6

4
2
0
Öğretmen
Türkiye'ye gideceğim
Tercüman

Bilmiyorum

Tabloya bakıldığında 10 öğrenciden 5’i okulu bitirince öğretmen olmak
istediğini, 2’si Türkiye’ye gitmek istediğini, 2’si tercüman olmak istediğini,
1’i de ne yapacağını bilmediğini ifade etmiştir.
İkinci sınıflarda da okulu bitirince öğrencilerin yapmak istedikleri
şeyler birinci sınıflarla paralellik göstermektedir.
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3. Sınıf
Okulu bitirince ne yapmayı düşünüyorsunuz?

10
8
6
4
2
0
Öğretmen

Rehber

Tercüman

Tabloya bakıldığında 12 öğrenciden 8’i okulu bitirince öğretmen olmak
istediğini, 2’si rehber olmak istediğini, 2’si de tercüman olmak istediğini
belirtmiştir.
Üçüncü sınıflarda da benzer bir durum söz konusudur ancak üçüncü
sınıflarda okulu bitirince Türkiye’ye gitmek isteyen öğrenci
bulunmamaktadır.
4. Sınıf
Okulu bitirince ne yapmayı düşünüyorsunuz?
10
8
6
4
2
0
Öğretmen

Yüksek
Lisans

Tercüman

Almanya'ya
gideceğim

Tabloya bakıldığında 12 öğrenciden 8’i okulu bitirince öğretmen olmak
istediğini, 1’i yüksek lisans yapmak istediğini, 2’si de tercüman olmak
istediğini, 1’i de Almanya’ya gitmek istediğini belirtmiştir.
Dördüncü sınıflarda
göstermektedir.

da

durum

diğer

sınıflar

ile

benzerlik

Bu soruya verilen cevaplara bakıldığında öğrencilerin genel olarak
okulu bitirince öğretmen, tercüman olarak çalışmak istedikleri ya da
Türkiye gitmek istedikleri görülmektedir.
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4. Sonuçlar ve Öneriler
Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin Türkçeye karşı tutumlarının ve
Türkçe ile ilgili görüşlerinin çok olumlu olduğu tespit edilmiştir. Bunun
yanında, öğrencilerin Türkçeye karşı sevgisi ve ilgisi oldukça fazladır ve
tüm öğrencilerin içsel dil öğrenme motivasyonu dışsal dil öğrenme
motivasyonuna göre daha yüksektir. Bu genel sonuçların yanında
çalışmadan elde edilen detaylı sonuçlar ve öneriler şu şekildedir.
1.Genel olarak öğrencilerin Türkçe ile karşılaşma zamanları 2 ile 10 yıl
arasında değişim göstermektedir.
2. Öğrencilerin ilk defa Türkçe ile genellikle Türk dizileri ve Yunus
Emre Enstitüsün yürüttüğü “Tercihim Türkçe” projesi kapsamında
ilköğretim okullarında verilen seçmeli Türkçe dersleri ve kursları
sayesinde karşılaştıkları görülmüştür.
Yunus Emre Enstitüsünün
yürütmekte olduğu bu proje aynı şekilde devam etmeli daha fazla
öğrencinin Türkçeyi seçmesi için okul yönetimleriyle sıkı bir ilişki içinde
olunmalıdır.
3.Öğrenciler genel olarak Türkçeyi İngilizceden daha zor ancak çok da
zor olmayan bir dil olarak görmektedirler. Türkçe, öğrenciler açısından
orta zorlukta bir dil olarak algılanmaktadır. Öğrencilerin Türkçeyi çok zor
bir dil olarak görmemeleri Türkçeye karşı olan tutumun olumlu olmasında
önemli bir etken olarak değerlendirilebilir.
4.Öğrencilerin yaklaşık yarısı zorlandıkları birkaç dilbilgisi konusu
olmasına rağmen Türkçe dilbilgisini genel olarak kolay bulmakta diğer
yarısı fiilimsileri, ad durum eklerini ve edilgen ettirgen yapıyı zor
bulmaktadır. Zor bulunan bu dilbilgisi konularının üzerinde daha özenli ve
dikkatli durulmalıdır. Bu dilbilgisi konuları ile ilgili mekanik, anlamlı ve
iletişime yönelik alıştırmalar yaptırılmalıdır. Boşnakça ve Türkçenin ayrı
dil ailelerinden geliyor olması ve tipolojik olarak bir birinden çok farklı iki
dil olmasına karşın öğrencilerin yaklaşık yarısının Türkçe dilbilgisini genel
olarak kolay bulmaması Türkçe öğretimi açısında oldukça olumlu ve
sevindirici bir durumdur.
5. Öğrenciler genel anlamda dil bilgisel olarak zamanları ve çoğul
eklerini kolay bulmaktadırlar.
6. Öğrenciler Türkçeyi çok sevmekte ve çok ilginç bulmaktadır.
Öğrenciler Türkçeyi genel olarak daha iyi bir iş bulabilmek, daha iyi
şartlarda yaşayabilmek için değil sevdikleri ve ilgi duydukları için
öğrenmektedir. Öğrencilerin içsel dil öğrenme motivasyonu dışsal dil
öğrenme motivasyonuna göre daha yüksektir. Öğrencilerin Türkçeye karşı
duydukları bu olumlu yaklaşım ve tutum Türkçenin daha iyi
öğretilmesinde avantaja dönüştürülebilir. Karşımızda Türkçe öğrenmeye
istekli ve motive olmuş bir grup bulunmaktadır. Türkçe öğrencilerin
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seviyelerine paralel ve öğretim sürecini daha da eğlenceli hale getiren
materyaller ve yöntemler kullanılarak öğretilmelidir. Öğretim sürecinde
şarkılardan, Türk dizilerinden, oyunlardan faydalanılmalıdır.
7. Öğrencilerin özellikle ö ve ü seslerini söylemekte zorlandıkları
görülmektedir. Bu sesleri ı ve ğ sesleri takip etmektedir. Tüm bu seslerin
ortak özelliği Boşnakçada olmamasıdır. Öğrencilerin Boşnakçada olmayan
bu sesleri söylemekte oldukça zorlanmaktadır. Bu seslerin öğretimi
konusunda daha hassas olunmalı içinde bu sesleri barındıran kelimeler
kullanılarak öğrencilere tekrar alıştırmaları yaptırılmalıdır.
8. Öğrencilerin gün içerisindeki Türkçe konuşma miktarı çok düşüktür.
Öğrenciler Türkçeyi sadece okulda ve özelliklede konuşma derslerinde
kullanmakta bunun dışında Türkçeyi pek kullanmamaktadır. Bu Türkçe
öğretimi açısından üzerinde durulması ve çözülmesi gereken bir sorun
olarak karşımızda durmaktadır. Bir dili öğrenmenin en iyi yolu o dili
konuşmaktır. Bu sebeple öğrencilerin ders dışındaki Türkçe kullanımlarını
arttırmak ve konuşma becerilerini daha da geliştirmek için birlikte film
izleme ve film hakkında konuşma, konuşma kulüpleri oluşturma gibi
çeşitli etkinlikler organize edilmeli ve bu yolla Türkçenin gün içindeki
kullanım oranı daha da arttırılmalıdır.
9. Öğrenciler ders dışında arkadaşlarıyla çok az Türkçe konuşmakta ya
da hiç Türkçe konuşmamaktadır. Öğrencilerin konuşma becerilerini
geliştirmek ve arkadaşlarıyla daha fazla Türkçe konuşmalarını sağlamak
için çeşitli etkinlikler planlanmalıdır.
10. Öğrenciler çoğunlukla Türkçeyi sevdikleri için bu bölümü
seçmişlerdir. Öğrencilerin genel olarak bu bölümü içsel dil öğrenme
motivasyonlarıyla tercih ettikleri görülmektedir. Bu durum Türkçe ve
Türkçenin öğretimi açısından oldukça önemli olup öğrencilere daha iyi
Türkçe öğretmek için avantaja dönüştürülebilir. Karşımızda Türkçe
öğrenmeye istekli, motive bir kitle bulunmaktadır.
11. Öğrenciler genel olarak okulu bitirince öğretmenlik ve tercümanlık
yapmak ya da Türkiye gitmek istemektedir. Türkoloji öğrencileri şu anda
Türkiye’deki üniversitelere Erasmus ya da Mevlana öğrenci değişim
programlarıyla gitmekte ve Türkiye’de bir ya da iki dönem eğitim
almaktadır. Öğrencilerin Türkçeyi daha iyi öğrenmeleri için bu dili
yaşamaları çok önemlidir. Türkçeyi yaşayabilecekleri tek yerde
Türkiye’dir. Bu sebeple bu programlardan daha fazla öğrencinin
faydalanması sağlanmalı ve Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı
bölümleriyle Bosna Hersek’te ki Türkolojiler arasında öğrenci değişim
programı anlaşmaları yapılmalıdır.

227

12. Öğrencilerin ailelerinde az da olsa Türkçe bilen aile bireyleri
bulunmaktadır. Bu Türk dizilerinin etkisi, Türkiye’ye ve Türkçeye duyulan
sevginin ve ilginin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.
13.Öğrencilerin tamamı Türkçe öğrenmeleri konusunda aileleri
tarafından desteklenmektedir. Bu durum öğrencilerin Türkçe öğrenme
motivasyonlarının devam etmesi açısından oldukça önemlidir. Bu
sonuçlara bakıldığında ailelerin tamamının Türkçe ile ilgili olumlu bir
tutuma sahip oldukları görülmektedir. Ailelerin Türkçeye karşı olan bu
olumlu tutumu oldukça sevindiricidir.
14.Öğrencilerin tamamı çevresindeki arkadaşlarına Türkçe
öğrenmelerini tavsiye edeceklerini ifade etmiştir. Buradan öğrencilerin
tamamının Türkçeye karşı tutumlarının çok olumlu olduğu sonucuna
varılabilir.
15.Tüm öğrenciler arkadaşlarına Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü
okumalarını tavsiye edebileceklerini söylemişlerdir. Bu değerlendirme de
bize öğrencilerin Türkçeye karşı olan tutumlarının olumlu olduğunu
göstermektedir.
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KÂMURAN ŞİPALS (1926-2019) LEBENSWERK: BILDNIS
EINER IKONE DER DEUTSCH-TÜRKISCHEN
ÜBERSETZUNGSWELT
Kâmuran Şipal’s (1926-2019) Life’s Work: Portrait of an icon of the
German-Turkish translation world
Sergül VURAL-KARA
1 Einleitung
Anstoß für die Zusammentragung der im Folgenden dargelegten
Informationen zu Kâmuran Şipals Leben und Werk war seine unerwartete
Todesnachricht am 19.09.2019. Nach der ersten Irritation über den
plötzlichen Tod, blenden sich szenenartig kurze Erinnerungen ein, die ich
persönlich mit dem Namen Şipal in Verbindung bringe. Vor allem seine
markante, ihm eigene Übersetzungsweise und die damit verknüpften
Übersetzungserfahrungen fungieren als Auslöser für den Wunsch
Kâmuran Şipal eine Gedenkschrift zu widmen. Inhaltlich sollen die
nachstehenden Abschnitte unterschiedliche Facetten zusammentragen, die
die Erkundung von Şipals Persönlichkeit ermöglichen. Es wird zu sehen
sein, dass die Kultfigur der deutsch-türkischen Übersetzungsliteratur mit
Selbstbehauptung ihren Weg in den diversen sprachlichen Dimensionen
sucht, zugleich aber auch ihr zerbrechliches Innenleben gekonnt gegen die
Außenwelt abschottet. Die folgenden Zeilen sollen somit als Memorandum
an einen Mann gelesen werden, der in Liebe zur Literatur, seinen
Lebensweg bis zu seinem Ende im Bann des übersetzerischen Schaffens
durchlaufen hat.
2 Kâmuran Şipals Leben und Werk: Literarisches und
übersetzerisches Schaffen als Lebensinhalt
Kâmuran Şipal ist am 24.09.1926 in Adana zur Welt gekommen. Die
Grund- und Mittelschule hat er in Adana besucht. 1946 geht er auf das
Pertevnial Gymnasium in Istanbul. Darauf folgt sein Germanistikstudium
an der Universität Istanbul (1955). Nachdem er zwei Jahre lang als
Assistent an der Universität Istanbul tätig war, geht er 1957 als Stipendiat
der Kaiser Wilhelm Universität nach Deutschland. 1959 kehrt er wieder in
seine Heimat zurück und nimmt die Stelle als Deutschlektor an der
Universität Istanbul an (vgl. Demirhan, 2018: 50). Sein erstes Gedicht wird
1949 veröffentlicht. 1950 erscheint dann in der Literaturzeitschrift
„Varlık” seine erste Erzählung, die den Titel „Karpuz Ticareti” trägt. 1953
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gelingt ihm mit dem Erhalt des Novellenpreises vom Türkischen
Sprachverein das Interesse der Literaturszene auf sich zu ziehen. Im Jahre
1965 wird ihm für sein Werk „Elbiseler Çarşısı” der Sait Faik
Novellenpreis vergeben. 1988 vermag er für seine Novelle „Köpek
İstasyonu” den vom Türkischen Schriftstellerverein vergebenen Preis zu
erlangen. Thematisch kreisen Şipals Erzählungen schwerpunktmäßig um
Einsamkeit, seelische Unruhe, Ausweglosigkeit, Trennung und Reue. Die
Persönlichkeitskonflikte der Charaktere, die der Mittelschicht angehören
werden in einem einfachen Sprachstil realitätsnah dargestellt (vgl. Erdoğan
/ Yalçın, 2001: 928; Öztürk, 2016). Şipal veröffentlicht auch zwei
Romane: „Demir Köprü” (1998) und „Sırrımsın Sırdaşımsın” (2010). Für
den letzt genannten Roman erhält Şipal 2011 den Orhan Kemal
Romanpreis. Obwohl seinen literarischen Werken ein besonderer
Stellenwert zugeschrieben wird1, tritt die Etikettierung als Übersetzer in
den Vordergrund: Aufgrund seiner immensen übersetzerischen Leistung,
die mehr als dreißig Autoren und über 140 Werke umfasst, wird er
weitgehend als Übersetzer namhaft (vgl. Öztürk, 2016: 3; Bayraktar, 2013:
10). So wird seine übersetzerische Tätigkeit 2011 mit dem Übersetzerpreis
Tarabya gewürdigt. Dies ist nicht verwunderlich, denn zur Palette der
zahlreichen Übersetzungen gehören neben den zeitgenössischen deutschen
Schriftstellern2 auch Werke von Freud, Adler, Graber und Zulliger, mittels
derer die türkischen Leser die Möglichkeit wahrnehmen konnten, sich in
die bedeutenden Schriften der Vorläufer von Psychologie und Pädagogik
einzulesen (vgl. Kuruyazıcı, 2012: 113). Nicht von der Hand zu weisen
sind auch die Märchensammlungen aus unterschiedlichen Kulturen: Şipal
bezaubert mit den Erzählungen der Eskimos, der Chinesen, der Ӓgypter,
der Mongolen und der Übersetzung der Grimmschen Kinder- und
Hausmärchen. Zwischen den Jahren 1963-1973 übersetzt Şipal des
Weiteren zehn Hörspiele, die er zusammen mit den von Necatigil
verfassten 15 Hörspielen später in einer Anthologie veröffentlichen
möchte; leider geht dieser Wunsch nicht in Erfüllung, da die Verlage hier
keine Gewinn bringende Anlage sehen (vgl. Duruel, 2012: 99).
3 Kâmuran Şipals Charakterzüge: Einklang von Euphorie und
Tiefsinnigkeit
Es wird wohl nicht zu übertrieben anmuten, wenn Şipals Dynamik
hinsichtlich seines übersetzerischen Schaffens darauf zurückzuführen ist,
dass er die Übertragung von literarischen Texten in seine Muttersprache
als zentrale Zielsetzung seines menschlichen Daseins ansieht. Zeugnis sind
die unzähligen Übersetzungen aus der deutschen Literatur, die er bis ins
s. hierzu vor allem Ayvaz (2012), İleri (2012), Duruel (2012), Kuruyazıcı
(2012).
2
Eine ausführliche Auflistung der Übersetzungswerke Şipals ist im Anhang zu
finden.
1
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hohe Alter mit Hingabe anfertigt. Im Folgenden wird der Versuch
gestartet,
Anhaltspunkte
für
Şipals
Persönlichkeitsmerkmale
zusammenzutragen, die es ermöglichen sollen, ein möglichst vollständiges
Bildnis des Meisters der deutsch-türkischen Übersetzungsszene
aufzuzeigen. Die Entdeckungsreise in das Innenleben Şipals gibt bereits
auf Anhieb Anhaltspunkte auf einen Mann, der diverse Eigenschaften in
sich birgt: Selbstlose Gutmütigkeit und die eigens gewählte Einsamkeit
bilden die Grundlage für sein unstetiges Schaffen als Literat und
Übersetzer. Şipals rastloser Arbeitseifer wird angespornt durch seine Liebe
zur Literatur und deren Übertragung in seine Muttersprache. Im Sinne des
Dienstes an der eigenen Sprache und Kultur wandelt sich Şipal im Laufe
der Zeit in ein dynamisches Übersetzungsmedium um, dessen Fokus auf
die Vermittlung der deutschen zeitgenössischen Literatur im Türkischen
ausgerichtet ist. Zahlreiche Belege können in diesem Rahmen als
Anhaltspunkte für Şipals Persönlichkeitsstruktur bzw. Innenleben
zusammengeführt werden. Duruel (2012: 98) beschreibt Şipal, den sie bei
einem Abendessen unter Bekannten näher kennen lernt, als einen wahren
Gentleman mit einer einzigartigen Eleganz und Bescheidenheit.
Bemerkenswert findet Duruel (2012: 98) vor allem das anspruchslose
Auftreten Şipals trotz seines bedeutenden Beitrags als Schriftsteller und
Übersetzer.
Hervorgehoben wird seine unabhängige Persönlichkeit, die fern von
politischen Tendenzen und Ambitionen sich vorwiegend am Wohl der
Menschheit interessiert zeigt (vgl. Öztürk, 2016; Dizdaroğlu, 1964). Im
alltäglichen Kontakt sei Şipal weit entfernt davon, Menschen zu
klassifizieren; vielmehr sei die Liebe zum Mitmenschen sein
grundsätzliches Prinzip (Dizdaroğlu, 1964). So sieht Dizdaroğlu (1964) in
Şipal einen Schriftsteller, dem es vorwiegend darum geht, das Gute im
Menschen hervorzuheben.
Auch Ferahlı (2012: 112f.) beschreibt Şipal als eine eher introvertierte
Persönlichkeit: Anstelle einer Außenwelt orientierten Lebensweise habe
Şipal sich für ein Leben am Schreibtisch zwischen Büchern und Wörtern
entschieden; er gehöre zu denen, die nicht so sehr mit Menschen, sondern
vielmehr mit Wörtern eine Beziehung aufbauen.
Nur einer Person gelingt es, die Türen zu Şipals Innenleben zu öffnen:
Während seines Studiums lernt er Behçet Necatigil (1916-1979) kennen,
dessen enge Freundschaft auch als Nährboden für seine übersetzerische
Tätigkeit dient. Vor allem die von Demirhan (2018) veröffentlichte
Sammlung von 32 Briefen, die sich Necatigil und Şipal zwischen dem
Zeitraum 1948-1972 schreiben, liefert wichtige Anhaltspunkte zu der
innigen Freundschaft der beiden Lebenskameraden. Die Briefsammlung
entpuppt sich als wahre Schatztruhe bei der Entschlüsselung der
Besonderheit der seelischen Nähe der beiden Männer. Die enge
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Verbundenheit geht auch über den Tod Necatigils im Jahre 1979 hinaus:
So bedankt sich Necatigils Tochter Ayşe Sarısayın für den Beistand Şipals,
der sich über vierzig Jahre hinweg fürsorglich um die Familie seines
verstorbenen Freundes kümmert (Sarısayın, 2018: 9).
Stets im Austausch literarischer und übersetzerischer aktueller
Informationen bereichern die beiden Männer sich gegenseitig. Positiv
wirkt sich der gegenseitige Beistand aus: Necatigil tippt Şipals Erzählung
„Sucu İsmail” auf der Schreibmaschine ab und reicht sie bei einem
Literaturwettbewerb ein; Şipal dagegen trägt dazu bei, dass Necatigils
Hörspiele ins Deutsche übersetzt werden (vgl. Sarısayın, 2018: 9). Auch in
den Zeiten, in denen die beiden Freunde getrennt sind, leisten sie sich
weiterhin Unterstützung. So ist etwa Necatigil darum bemüht, Şipal einen
Namen in der deutschen Literaturszene zu verschaffen: Er feuert Şipal
dazu an, sich mit dem deutschen Turkologen Horst Wilfrid Brands (19221998) zu arrangieren, in der Hoffnung, dass dessen übersetzerisches
Schaffen auch in Deutschland ihren Widerhall findet. Als Beleg kann an
dieser Stelle der Textauszug aus dem von Brands an Necatigil gerichteten
Brief dienen, den Necatigil in seinem Brief vom 30.08.1966 an Şipal
weiterleitet:
"Im übrigen habe ich die Leute vom Radio sofort darauf
hingewiesen, wer K.Şipal ist und welche Leistungen er mit seiner
Übersetzung von Kafka und vielen anderen Prosa und Hörspielwerken
aus dem Deutschen für die deutsch-türkischen Kulturbeziehungen
vollbracht hat. Ich schlug vor, man möge sich überlegen, ob er nicht
einen Rundfunkvortrag halten könnte oder, vielleicht mit mir
zusammen, an einen Rundfunk oder (noch besser) Fernsehgespräch,
über türkische Literatur in Deutschland und umgekehrt, teilnehmen…"
(Brands, nach Demirhan, 2018: 62)
Die eingehende Analyse der Briefe bestätigt, dass der Austausch von
literarischen und übersetzerischen Tätigkeiten im Mittelpunkt der
Freundschaft von Necatigil und Şipal steht. Private Themen werden nur
kurz und bündig angeschnitten. So teilt Şipal seinem Kameraden Necatigil
die Eheschließung mit Ingrid Krowarz3 in dem Brief vom 23.01.1968
folgendermaßen mit: "Die Sache mit dem Heiraten ist Okay. Nur damit Du
Bescheid weißt."4 Auch über das Privatleben von Necatigil erkundigt sich
Şipal in dem Brief vom 08.12.1949 nur nebenbei bzw. in Verbindung mit
dem Übersetzen: "Wie geht es so (mit dem Arbeiten)? Wenn man einen
verheirateten Mann danach fragt wie es ihm so geht, steht die Antwort
bereits fest. Übersetzt Du?" (vgl. Demirhan, 2018: 43).
Şipal heiratet am 12.01.1968 Ingrid Krowarz (vgl. Demirhan, 2018: 89).
Meinerseits vorgenommene sinngemäße Übersetzung aus dem Türkischen. Für
den originalen Textbeleg s. Demirhan, (2018: 89).
3
4
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Şipal hat Zeit seines Aufenthalts in Deutschland auch Probleme sich
mit seinem Umfeld anzufreunden, da ihm Deutschland recht befremdlich
vorkommt5. Seine seelische Isolation findet Ausdruck in einem Brief, den
er Necatigil aus Deutschland schreibt 6: ‚Ich drehe mich in einem engen
Kreis’7, worauf Necatigil dann folgendermaßen antwortet 8: ‚Ich befinde
mich in meiner eigenen Welt, also in dem dir bekannten und immer enger
werdenden Kreis’9. Auch Außenstehende beobachten die besondere
Seelenverwandtschaft der beiden Kameraden: So ist Sarısayın (2018: 8)
der Meinung, dass die von Haydar Ergülen stammende Umschreibung
Necatigils als der ‚große Unruhige’ auch für Şipal gelte.
Diese seelische Unrast ist es wohl, die Şipals unablässige
Übersetzungstätigkeit sein Leben lang anschürt: Als der bedeutende
Übersetzer mit 93 Jahren am 19.09.2019 an multiplem Organversagen
stirbt, teilt sein Sohn Can in einer öffentlichen Erklärung mit, dass sein
Vater sehr arbeitsam gewesen sei; ausgenommen der letzten zwei bis drei
Wochen vor seinem Tode habe er stets geschrieben und übersetzt 10.
4 Kontroverse um Kâmuran Şipals Übersetzungsleistung
Es wird wohl nicht weit hergeholt sein, wenn die innerliche Beziehung
Şipals an das Übersetzen in bildlicher Definition, als eine rastlose seelische
Hingabe an das Spielen mit der Sprache umschrieben wird. Şipal selbst
hält für das Übersetzen fest, dass es einem in Fleisch und Blut übergehe
(vgl. Sarısayın, 2012: 102). Diese Begeisterung an der übersetzerischen
Tätigkeit reflektiert auch, dass seine Übersetzungen Produkt intensiver
Spracharbeit sind. Qualitative Urteile über die Übersetzungen Şipals
sollten stets im Hintergrund ihrer zeitlichen Einbettung vorgenommen
werden. Ansonsten würde man Gefahr laufen, ältere Übersetzungen
negativ zu beurteilen. Um ein objektives Bild hinsichtlich Şipals
Übersetzungshaltung zu gewinnen, sollten vor allem neuere
Übersetzungen einer umfangreichen übersetzungsstrategischen Analyse
unterzogen werden. Für mich persönlich kann z. B. Şipals Übersetzung der
Grimmschen Märchen (2003) ohne Abstriche als eine seiner besten
Übersetzungen aus der deutschen Sprache eingestuft werden. Bei der
Analyse der Relation zwischen Ausgangs- und Zieltext ist zu sehen, dass
der Übersetzer vorkommende Übersetzungsprobleme meisterhaft
überwindet, wodurch eine optimale Wirkungsäquivalenz erreicht wird: Die
ästhetischen Besonderheiten des Quelltextes werden soweit es die
5

s. hierzu den Brief vom 8.10.1966 (Demirhan, 2018: 68f.)
Der Brief ist datiert als ‘Wanne-Eickel, 6.12.1967’
7
Meinerseits vorgenommene Übersetzung aus dem Türkischen
8
Necatigils Brief ist als ‘İstanbul, 18.12.1967’ datiert
9
Meinerseits vorgenommene Übersetzung aus dem Türkischen
10
Can Şipals Erklärung ist entnommen aus: https://m.haberler.com
6
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zielsprachlichen Gegebenheiten erlauben ausgangstextgetreu in die
Zielsprache transportiert, und in den Fällen in denen der Übersetzer
aufgrund zielsprachlicher Grenzsetzungen genötigt ist vom Original
abzuweichen, werden kreative Übersetzungslösungen eingesetzt. Aber
gerade diese Kreativität, die Şipal schon ganz zu Beginn seiner
übersetzerischen Tätigkeit bewusst einsetzt, facht die Kritik an seiner
Übersetzungsleistung an.
Die wohl bekannteste Streitigkeit um die übersetzerische Kompetenz
Şipals wird erstmals mit Sözers 1966 erschienenem Artikel publik, in dem
er sich mit den Übersetzungen von Kafkas Werken „Der Prozess” (Dava)
und „Das Schloss” (Şato) übersetzungskritisch auseinandersetzt: Şipal
wird vorgeworfen, dass er die Eigenheiten von Kafkas Werk nicht
verstanden habe,
wobei durch den Einsatz individueller
Sprachkonzeptionen die stilistischen Besonderheiten des Originals im
Übersetzungstext nicht zur Geltung kommen würden11. Nichts desto trotz
wird eingeräumt, dass der türkische Leser die Bekanntschaft mit Kafka,
Şipal zu verdanken habe (Sözer, 1966: 412). Die negative Kritik an seinen
Übersetzungen erfüllt Şipal mit tiefster Empörung: Es ist ihm nicht
verständlich, wie Sözer die Übersetzungskritik von Kafkas „Schloss”
(Şato) lediglich auf zwei Sätzen aufbauend vornimmt (vgl. Demirhan,
2018: 80). In seiner in der Zeitschrift „Yeni Dergi” (1967: 3) umgehend
veröffentlichten Stellungnahme wehrt sich Şipal vor allem gegen die
Verallgemeinerungen hinsichtlich seiner Sprachverwendung, da diese auf
sprachimmanente Besonderheiten des Türkischen zurückzuführen seien.
An anderer Stelle wird seitens Özlü (1966) aber gerade der für die
Sprachverwendung Şipals bezeichnende Einsatz von idiomatischen
Wendungen und die eigentümlichen konnotativen Prägungen der neu
geschaffenen Wortschöpfungen als Kreierung einer spezifischen KafkaSprache in den türkischen Übersetzungen gepriesen.
Auch in neueren kritischen Analysen zu Şipals Kafka Übersetzungen
wird vermerkt, dass er zu Gunsten einer leserfreundlichen
Übersetzungsversion Abweichungen von der ausgangstextuellen Lexik
und Syntax bevorzugt (vgl. Yıldız, 2004: 384). Eine Analyse zu Şipals
Übersetzungshaltung findet sich auch bei Yurtdaş (2016), dessen
übersetzungskritische Auseinandersetzung sich auf den Mangel an dem
Verfremdungseffekt in den türkischen und englischen Übersetzungen von
Kafkas Erzählung „Ein Landarzt” stützt. Für die türkische Schriftstellerin
Füruzan hingegen sind die von Şipal vorgenommenen KafkaÜbersetzungen ein Inbegriff literarischen Genusses: Durch diese
Übersetzungen sei es ihr möglich gewesen, sich mit der deutschen Literatur
Die übersetzungskritisch geprägte Diskussion zwischen Sözer und Şipal wird
von Karantay (2003: 165-175) ausführlich behandelt.
11
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und Kultur bekannt zu machen (Füruzan, 2012). Sie führt das
metaphorische Beispiel eines Lehrmeisters und eines Lernenden an,
welches ihr Verhältnis zu Şipal veranschaulichen soll: Mittels der
Übersetzungswerke dieses außergewöhnlichen Mannes habe sie die
Möglichkeit gehabt, ihr literarisches Wissen auszubauen (vgl. Füruzan,
2012: 95f.). Auch Kuruyazıcı (2012) hebt den Verdienst Şipals für die
türkische Übersetzungsliteratur hervor: In Anlehnung an Selim İleri weist
sie darauf hin, dass ihre Generation Şipal zuerst mit seinen KafkaÜbersetzungen kennen gelernt habe. Obwohl Kafka auch von anderen
Übersetzern mehrmals übersetzt worden sei, identifiziere sich der Name
Kafka für den türkischen Leser mit Kâmuran Şipal (vgl. Kuruyazıcı, 2012:
112). Auch die Diskussion, die jede neue Kafka-Übersetzung12
herbeiführe, fuße auf den vorläuferischen Übersetzungen Şipals (vgl.
Kuruyazıcı, 2012: 112).
5 Schlussbemerkung
Die vorangehenden Ausführungen haben vor Augen geführt, welchen
Stellenwert der berühmte Übersetzer und Literat Kâmuran Şipal
einnimmt. Auch über seinen Tod hinaus werden seine literarischen und
übersetzerischen Werke stets als Antriebskraft für neue Impulse und
Anregungen fungieren. Durch seine unaufhaltsame Übersetzungstätigkeit
hat er es geschafft, in einigen Jahrzehnten die bedeutendsten Werke der
zeitgenössischen deutschen Literatur ins Türkische zu übersetzen. Şipals
Lebensgeschichte zeigt auch, wie
das Übersetzen als Inbegriff
menschlichen Daseins sowohl den Übersetzer bereichert, als auch den
literarischen Kanon einer Nation. Für Şipal ist Übersetzen ein
Lebensmotiv, das sein menschliches Dasein determiniert: Die Dynamik
des übersetzerischen Schaffens entpuppt sich in den Händen des kreativen
Künstlers als Werkzeug sprachlicher Schöpfung.
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TARAMA SÖZLÜĞÜNDE KARADA YAŞAYAN HAYVAN
ADLARI
Animal Names That Live on Land in The Scanning Dictionary
Serpil SOYDAN*
1.Giriş
Tarihi dönemlere ait eserler, geçmiş dönemlere ait Türkçenin
sözvarlığına ışık tutmaktadır. Bugün kullanılan kelime hazinemizde yer
alan sözcüklerin tarihî dönemlerdeki kullanımlarına, ses, şekil ve anlam
değişikliklerine ele geçen metinler aracılığıyla tanık olunmaktadır. Bütün
toplumlarda hayvanlar önemli bir yere sahiptir. Bu söz varlıklarından
hayvan adları da bir toplumun kültürel yapısını yansıtması bakımından
önemli olmaktadır. Özellikle hayvanlar ve hayvan adları bireylerin ve
toplumların karakterlerini de yansıtmaktadırlar.
Türkler, savaşçı ve avcı bir toplum olma özelliği taşıdıkları için onların
yaşamında hayvanların önemli bir yeri olmuştur. Geçmişten günümüze
geçimini hayvancılıktan sağlayan Türkler, sözlü ve yazılı edebiyat
eserlerinde hayvanlara birçok semboller yükleyerek kültürel kimlik
kazandırmışlardır. (Gümüşatam 2011: 11)
Dilde akraba, bitki, hayvan ve yer adları gibi bazı söz varlıkları temel
kelimeler olarak kabul edilmektedir. Bu temel kelimelerden hayvan adları,
kültür ve dilde yer alan önemli söz hazinelerindendir (Kaplankıran 2016a:
1164). Toplumda bitkilere, hayvanlara ve eşyalara hangi adların verildiği,
hangi tür adların kullanıldığı, bu kullanılan adlandırmaların ifade ettiği
unsur kültürün özelliklerini ortaya koyması açısından önemlidir
(Kaplankıran 2016b: 267).
İlk yazılı belgelerimiz olan Göktürk Yazıtlarındaki “kurttan süt emen
çocuk tasviri, ejder tasviri”, yine yazılı belgelerden görülen “at ve diğer
hayvanların” adlandırılması için yapılan işaretlemeler ve semboller Türk
dili ve kültürü için önemli ögelerdir. Ayrıca Uygurlara ait metinlerde
hayvanlar önemli bir yer tutmaktadır. Maniheist Uygurlara ait Irk Bitig adlı
eserde otuz yedi adet hayvan işaretlemesine yer verilmiştir (Aydoğanlar
2012: 27-28).
Kutadgu Bilig’de ise hayvan adlarının toplam sayısı üç yüz doksan
beştir. Bu üç yüz doksan beş işaretleme yetmiş dokuz farklı hayvandan
oluşturulmuştur.(Bozkaplan 2007:1110), Abik (2009: 30), çalışmasında
doksan üç hayvan adı ve otuz iki kuş adını farklı sıklıklarla en çok
kullanılan hayvan adı olarak belirlemiştir. Karahan(2013), Codex
(Doç. Dr.); Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Türkiye, elmek:
srp_syd78@hotmail.com.
*
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Cumankus’un Hayvan Adlarını tarihsel ve modern Türk dili alanında
karşılaştırmıştır. Toprak (2013),Çağatay Şiirinde Vahşi Hayvanlar ve
Yırtıcı Kuşlar adlı makalesinde de Türk dilinin sözvarlığı konusundaki
zenginliğini ve sözcüklerin kendi anlamları dışında yüklendikleri yan ve
mecaz anlamları çeşitliliğini ortaya koymaya çalışmıştır.
Memlük-Kıpçak Türkçesine Ait Dört Sözlük ve Gramer Eserlerinde
Hayvan Adları Üzerine Değerlendirme (Soydan 2018: 394-396) adlı
çalışmada, DLT hariç taranılan Memlük- Kıpçak Türkçesi Sözlüklerinde
tespit edilen hayvan isimleri genel toplam olarak verildiğinde; Evcil
hayvanlar (Deve, Sığır, Koyun, Keçi): 61; Yabanî- Vahşî Hayvanlar: 93;
Binek Hayvanlar (Evcil, vahşi, at cinsleri): 66; Sürüngenler, Böcekler,
Haşereler: 60; Kuşlar: 100. Ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye,
El-Kavânînü’l-Külliye Li- Zabti’l-Lügati’t-Türkiyye, Kitâb-ı Mecmû-ı
Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî, Kitâbü’l-idrâk li Lisanü’l- Etrâk
ve Divanü Lûgati’t-Türk adlı eserde, yirmi altı tane ortak hayvan ismi
kullanılmıştır.
Deniz Abik (2009:1), bitki ve hayvan adlarının söz varlığı
incelemelerindeki önemini şöyle ifade eder: “Söz varlığının değişik
kesitleri, kültürün değişik yönlerini tanıtıcı niteliktedir. Söz varlığındaki
kimi kelimeler, incelenen dilin, söz konusu döneminin coğrafyasını da
tanıtacak nitelikte olabilir. Örneğin, bitki ve hayvan adlarından yola
çıkılarak bitki ve hayvan varlığı üzerine bilgi edinmek mümkündür. Bu
türden adlar, eserlerin yazıldığı tarihte yaşanan coğrafyanın izlerini taşıdığı
gibi daha önceki dönemlerdeki coğrafyanın izlerini de taşıyabilir. Aynı
bilgiler yaşam biçimleri bakımından da bilgi verici olabilir.”
Bir milletin tarih boyunca yaşadığı coğrafyalarda karşılaştığı bitki ve
hayvanlar, bu bitki ve hayvanların özellikleri dilin söz varlığında önemli
bir yer edinmiştir. Bu söz varlıkları çerçevesinde bir milletin geçmişten
günümüze devam eden duyuş, düşünüş, inanış, yaşayış şekilleri hakkında
birçok ipuçlarını bulmak mümkündür.
Bu çalışmada kaynak olarak Tarama Sözlüğü kullanılmıştır. Tarama
Sözlüğü, 1943-1957 yılları arasında Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü adı
altında yayımlanan 160 eserin taranmasıyla oluşan 4 ayrı kitaba 67 eserin
daha taranmasıyla elde edilen sözlerin ilave edilmesiyle meydana gelmiş
bir eserdir. Eserde XIII. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar Türkiye
Türkçesiyle yazılmış 227 eserin söz varlığı, tanıklarıyla tespit edilmiştir.
Sözlük, Türkçenin tarihi devirlerindeki söz varlığını kelimeler ile eklerdeki
ses, anlam ve görev değişmelerini göstermesi açısından çok değerlidir.
2.Çalışmanın Amacı: XIII. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar
Türkiye Türkçesiyle yazılmış iki yüz yirmi yedi eserin söz varlığını
tanıklarıyla tespit eden Tanıklarıyla Tarama Sözlüğünde hayvan adları
içerisinde yer alan karada yaşayan hayvanlar incelenerek hangi tür
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hayvanların eserlerde daha çok yer bulduğunu, tanık olunduğunu ve farklı
adlarla değerlendirildiğini ortaya koymak ve Dîvânû Lugâti’t- Türk’te ve
Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğünde
tanıklanıp tanıklanmadığını tespit etmektir.
3.Çalışmanın Yöntemi: Tanıklarıyla Tarama Sözlüğünde yer alan
hayvan adları tarama yöntemi tercih edilerek incelenmiştir. Tespit edilen
hayvan adlarının metinlerde geçen örneklerine yer verilmiştir. Örneklerin
hemen yanına hangi döneme ait eserde geçtiği, eser adı, sayfa ve beyit
numarası yazılmıştır. Tarama Sözlüğünde tespit edilen karada yaşayan
hayvanlar şu başlıklar altında incelenmiştir: Etinden veya sütünden
yararlanılıp binek olarak kullanılabilen hayvanlar, eti yenmeyip sadece
binek ve yük için kullanılan hayvanlar, sütünden veya etinden yararlanılıp
binek olmayanlar, sürüngenler, karada yaşayan diğer hayvanlar. Bu
başlıklar altında değerlendirilen örnekler şöyledir:
4. Bulgular
4. 1. Karada Yaşayan Hayvanlar
4.1.1.Etinden veya Sütünden
Kullanılabilen Hayvanlar

Yararlanılıp

Binek

Olarak

Ağzı bozuk: Ne çeşit gem vurulsa zaptedilemeyen (at)(TaS: 60),DLT() ,TTSKBS (-).
Ol attır ki ne güne gem takılsa asla biriyle zaptolunmamağla anınçün
mahsus ağır gem düzerler. Atçılar beyninde ol ata ağzı bozuk tâbir olunur.
(Bürh. XVIII.105)
Alaşa: Sert başlı, huysuz, haşarı (at) (TaS: 88),DLT (-), (TTSKBS
2011: 63)
… üns ve ülfeti batıy olan kimesneden kinaye olur. Ve alaşa ve
müteassıp ata dahi ıtlak ederler. ( Bürh. XVIII-XIX),
Añız: Yağız (at).(TaS: 160), DLT (-), TTSKBS (2011: 71)’de “ekin
biçildikten tarlada kalan köklü sap.” anlamında kullanılmıştır.
Añız at ve añıt kuşu. (Nimeti. XVI.410)
Arvana: Dişi deve. (TaS: 242),DLT (-),TTSKBS (-).
Salih Peygambere kavmi dediler ki: Biz sana iyman getürmezüz, tâ ki
bir kaya içinden bize bir arvana çıkarmayınca. ( Hay. XV.190)
Aygur: Aygır. (TaS: 317), (DLT III,122-16, adhgır / aygır ),TTSKBS
2011: 93, adgır/aygır)
Aygur ata, kişnemeye: sahl [Ar.]u suhal. [Ar.] (Asım. XVIII-XIX.45)
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Ayrık, Ayrık koçu: Yabani geyik ve sığır. (TaS: 335),DLT(-),
TTSKBS’de (2011: 96) ayrık “ayrık otu” anlamındadır.
Yaban koçudur. Türkide ana ayrık koçu derler. (Deş. XVI.234-1)
Yaban sığırı, yâni sığın ve ayrık dedikleri canavar. (Terceman. XVI.461)
Bakla kırı: Pul pul siyah ve beyaz renkte kır (at) (TaS: 384),DLT (-),
TTSKBS (-).
…Hususâ yaz günlerinde çok olur. Ve pul pul beyaz ve sevad noktaları
olan ata ki bakla kırı tâbir olunur, enmeş dedikleri bu cihettendir. (Kam.
XVIII-XIX.2,357)
Pul pul beyaz ve sevad noktaları olan kır attır ki Arabide enmeş ve eblak
ve Türkide bakla kırı tâbir olunur. (Bürh. XVIII-XIX.252)
Balak: Manda yavrusu. (TaS: 388),DLT (-), TTSKBS (2011: 107).
Mezbur Seyyit Ahmet Ağa Çarşamba bazarında benim nahak yere
balağum yidirdin deyü bir gök bez kavtanım çıkarıp cebren aldı. ( Sic.
K.XVI.4,69)
Biserek: Tüylü ve besili erkek deve, hecin. (TaS: 524),DLT (-),
TTSKBS (-).
Biserek biserek develerüñ katarından o zalim ayırdı ola kardaş. (Dede.
E. XIV.232)
Bortlak: Deve yavrusu. (TaS: 639), DLT (-), TTSKBS (-).
…Nam kimesnenin bir ağca, kulağı, delik torum devesi ve bir bortlak
kızıl arvana devesi ve…uğurlanıp… (Sic. B.XV. 3, 364)
Buğra: Erkek deve, puğur. (TaS: 682),DLT (-), TTSKBS (2011: 177)
Bin buğra getirin kim maya görmemiş ola. (Dede. XIV)
Buğur: Erkek deve, iki hörgüçlü deve. (TaS: 684),DLT (-), TTSKBS
(2011: 178).
Yola gider ola mı şol ner buğur
Yolu uğradı hele olsun uğur (Kadı. XIV. 598)
Buzağu: İnek ve benzeri hayvanların yavrusu. (TaS: 733),(DLT I, 5918),TTSKBS (2011: 189).
İnekleri ve tosunları ve buzağuları ve danaları… ( Sic. B. XV.3,290)
Çabalak: Şaha kalkan, daima sıçrayan (at). (TaS:781),DLT (),TTSKBS (-).
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Ol attır ki bindikleri vakıt onat yürümeye, sıçraya ve kalgıya, Türkçe
çabalak derler. ( Nimeti. XVI. 222)
Camus öküzü: Erkek manda. (TaS: 748),DLT (-),TTSKBS (-).
Karye-i Keykubat’ta iki camus öküzü tutulup bunda il naibine meclis-i
şer’de teslim eylediler. (Sic. K.XV.1,346)
Çakal: Alnı veya ayakları beyaz olan (at). (TaS: 798),DLT (),TTSKBS (-).
…Mezburdan bin akçaya bir al, alnı sakar, ön ayağının sağından yanı
çakal ve kıç ayağının soldan yanı çakal zihi üzerinde saçak içinde bir
miktar bayazı olan kısrakı… ( Sic. A. XVI.2, 447)
Çalık at: Çok sıçrayan, rahat durmayan at.(TaS: 808),DLT(),TTSKBS(-).
Çalık at yâni râm olup ona yürümez, sıçrar yürür. (Deş. XVI.317-1)
Çapgın at: Hızlı koşan at. (TaS: 824), DLT (-),TTSKBS (-).
Ol kadar yürür ki ardından çapgın at yetişmez. (Müslim. XV. 15,69)
Çatal at: Binilen at ve yedeki. (TaS: 834),DLT (-), TTSKBS (-).
Çatal at ile ileri gönderip. (Müslim. XV.8,78)
Çil aygır: Tüyü kırmızı ve beyaz karışık olan at, alaca renkli, benekli
at. (TaS: 919),DLT (-),TTSKBS (-).
Çil aygırıñ üzerinde 360 yapraklı şeşperiyle… (Hamza. XIVXV.26,176)
Çopur: Sığırın yani dağ öküzünün bir çeşidi. (TaS: 942),DLT (-),
TTSKBS(-),TTSKBS(2011: 250)’de, çiçek bozuğu (cilt) anlamındadır.
Zend ü pazend lûgatinde bakar-ül- vahş ismidir ki tağ öküzüdür. Envaı müteaddidesi vardır, sığın ve geyik ve çopur gibi. (Bürh. XVIII-XIX.82)
Day: Tay. (TaS: 1029), (DLT III, 206-20),TTSKBS (2011: 872).
Senin evinde olan iki yaşar, üç ayağı sekili day atı sen serîka eyleyip
getirmişsin. (Sic. K. XV-XVI.4,79)
Daylak: Yularsız, başı boş, salma deve ve at. (TaS: 1031),DLT (-),
TTSKBS(2011: 872).
Kinli develere benzer bakışı
Mısır daylağın benzer kakışı (Saz. Talibi. XX.736)
Demür boz: Demir kırı (at). (TaS: 1076),DLT (-), TTSKBS (-).
Demür boz at. (Caf. XVI.3-2)
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Dombay (tonbay): Manda.(TaS: 1210),DLT (-),TTSKBS(-).
Ekseriya yaban atları ve yaban develeri ve sığınlara ve domdaylara
salarlar. (Ev. XVII.10)
Düğe: İki yaşında sığır.(TaS:1300), (DLT III, 229-1,tüge), TTSKBS
(2011: 310,düğe, düve)
Üç inek, bir düğe. (Sic. B. XV. 13,25)
Engen: Dişi deve. (TaS: 1472),DLT (-),TTSKBS (-).
Sen engen idün şimdi ne ingen kaçar oldun
Kükrer iken uş karşuna bu buğra kakiki (Kadı. XIV.30)
Eşkün: Açık adımlarla hızlı yürüyen (at). (TaS: 1556), DLT (),TTSKBS (2011: 345).
Yorka at ve eşkün at. (Terceman. XV. 295).
Güren: Rengi sarı ile doru arasında olan (at), al(at). (TaS: 1881),DLT
(-), TTSKBS(-),TTSKBS (2011: 397)’de güren “sürü” anlamında
kullanılmıştır.
Ol ata denir ki sarı ile doru meyanında ola, hâlâ al tabir olunan attır ve
lûgat-i mezbur dahi Türkidir. ( Bürh. XVIII-XIX.480)
Karaciğer: Yüğrük, idmanlı (at). (TaS: 2256),DLT (-),TTSKBS (-).
Türkide yarak ve yaranmış at tabir olunur. Baid yerlere ılgar ederek ve
sıkıştırarak puhte olmuş attır ki her ne kadar yürüse ve seğirtse haceti
olmaz; öylesi ata karaciğer dahi derler (Bürh. XVIII-XIX.636).
Kara sığırı: Karada gezen, suya girmeyen sığır, kara sığır. (TaS:
2279),DLT (-), TTSKBS (-).
Su sığırı dahi karasığırı gibidür. (Tuh. Le. XV.344)
Kömüş: Manda. (TaS: 2692),DLT (-), TTSKBS(-).
Yedi karasığır ineği: 700, üç merkep: 200, bir kömüş: 260… (Sic. K.
XV.2,231)
Kömüş ineği: Dişi manda. (TaS: 2692), DLT (-), TTSKBS(-).
İşbu kömüş ineği ve buzağusu benim mülküm idi, mülkümden zayi
olmuş idi, hâlâ talep ederin. (Sic. A. XVI.2, 1786)
Kömüş malağı: Manda yavrusu.(TaS: 2693), DLT (-), TTSKBS(-).
İki öküz ve iki buzağılı inek ve bir düğe ve bir kömüş malağı ve bir
kazgan ve bir sini… (Sic. A. XVI.4,1017)
Kömüş öküz: Erkek manda. (TaS: 2693), DLT (-), TTSKBS(-).
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Ali bin Aykut meclis-i şerde diğer Ali bin Mehmet mahzalarında takriri meram idüp kömüş öküz bahasından dokuz yüz kırk akçam vardır, talep
iderin diyicek… (Sic. A. XVI.3, 854)
Köşek: Deve yavrusu. (TaS: 2703),DLT (-), TTSKBS (2011: 560).
Kızıl kızıl develer karıyuptur köşek vermez. (Dede. XIV.31)
Kulun: Tay. (TaS: 2727), (DLT I,215-9), TTSKBS (2011: 566).
…Bir yıl temam olucak bir kulun dogurdu. (Anter. XIV. 11)
Kuluncak: Küçük tay, yeni doğmuş tay. (TaS: 2729),DLT (-),TTSKBS
(-).
Hep yuntlarınızı kuluncaklarıyla almışlar. (Anter. XIV.528)
Kükürt deve: Anası ve babası başka başka soydan olan deve. (TaS:
2767),DLT (-),TTSKBS (-).
Bir kükürt deve: 500ve bir besirek deve: 1000 ve bir at: 200. (Sic.
K.XVI.4, 266)
Küran: Al donlu at. (TaS: 2774),DLT (-), TTSKBS (-).
Ol ata denir ki sarı ile doru meyanında ola. Hâlâ al tâbir olunan attır. Ve
lügat-ı mezbure dahi Türkidir. (Bürh. XVIII-XIX.480)
Kürük: Buynuzsuz öküz. (TaS: 2777),DLT (-), TTSKBS (-).
… ve buynuzsuz öküze denir ki kürük tabir olunur. (Kam. XVIIIXIX.3,729)
Lök: Tek hörgüçlü deve. (TaS: 2791), DLT (-),TTSKBS (-).
…Senin elindeki sarı lök deve benim halâl mülkümdür, İncesu’dan iki
buçuk yıldır uğurlandıydı. (Sic. K. XV.2, 59)
Maya: Dişi deve. (TaS: 2798), DLT (-),TTSKBS (-).
Bin buğra getirin kim maya görmemiş ola. (Dede. XIV.44)
Öğdül atı: Yarış, koşu atı. ( TaS: 3055),DLT (-),TTSKBS(-).
Öğdül atı. (Nimeti. XVI,193)
Olak: Kısrak.(TaS: 2961),DLT(-),TTSKBS(2011: 620)’de olak
“oğlak” olarak verilmiştir.
Aygırı olaka çıkarmak ve aşırmak. (Terceman. XV.134)
Su sığırı: Camus, manda. ( TaS: 3591),DLT (-),TTSKBS (2011: 817)
Su sığırı dahi kara sığırı gibidür. ( Tuh. Le. XV.344)
Su sığırı ineği: Dişi manda. ( TaS: 3592), DLT (-),TTSKBS (-).
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İki su sığırı ineği buzağusu ile: 600… ( Sic. B.XVI.1,36)
Su sığırı öküzü: Erkek manda. (TaS: 3592), DLT (-).TSKBS (-).
Bir ift susığırı öküzü ile ve üç çift kara sığırı öküzü ile ve altı baş… (
Sic. B.XVI.3,220)
Taylak: Henüz yük vurulmamış genç deve. (TaS: 3781),DLT (-),
TTSKBS (2011: 872).
Henüz yük urulmamış genç deveye denir ki taylak tabir olunur. (Bürh.
XVIII-XIX.208)
Terki atı: Yedek atı. ( TaS: 3794),DLT (-),TTSKBS (-).
Palan atı ve terki atı. ( Nimeti. XVI.569)
Torum: Deve yavrusu, genç deve. (TaS: 3830), (DLT I, 396- 20),
TTSKBS (2011: 919)
Kaytabanda kızıl deve esen olsa torum verir. (Dede. E. XIV.145)
Yaban atı: Yabanî at. (TaS: 4180),DLT (-),TTSKBS (-).
Böyle yaban atın bana niçün gönderdi. (Müslim. XV. 4, 126)
Yaban sığırı: Dağ öküzü. ( TaS: 4182),DLT (-), TTSKBS (-).
Yaban sığırı. (Şamil. XVI.638).
Yağmurca geyiği: Dağ sığırı, bir çeşit sığın geyiği.( TaS: 4202),DLT
(-), TTSKBS (-).
Sığın geyiği ve yağmurca geyiği. (Deş. XVI.275-1)
Yedek: Yedekte götürülen at. (TaS: 4466), DLT (-),TTSKBS (2011:
1106).
Yedek. (Şamil. XVI.390)
Yunt: Kısrak. (TaS: 4728),(DLT I,235-22, yund), TTSKBS (2011:
1180)
Firavn kavmi hep aygıra binerdi Cebrail Aleyhisselâm yunda bindi.
(Cev. Es. XV.291)
4.1.2. Eti Yenmeyip Sadece Binek ve Yük İçin Kullanılan
Hayvanlar
Çemender: Eşek. (TaS: 854), DLT (-), TTSKBS (-).
Palan. Ekseriya deve üzre ve bârgir ve çemender üzre dahi vaz edüp
rükûp ederler. (Kdeb. XVIII.502-2)
Eşecik: Küçük eşek, eşekçik. (TaS: 1554),DLT (-),TTSKBS(-).
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Har lâfzının tasgiridir, eşecik demek olur. (Caf. XVI.48-2)
Gölücük: Eşekcik.(TaS: 1740),DLT (-),TTSKBS(-).
Gördüler bir kişinin diraz-gûşü çamura çökmüş, yalvardı: Yârân, gelin
gölücüğü kaldıralım. (Ferec. XV. 523)
Gölük: Eşek, beygir gibi yük hayvanı. (TaS: 1740),(DLT I, 392-1,
kölük), TTSKBS (2011: 379)
Ki halkı üşendüre bölük bölük
Kişirek ola ol adamdam gölük (Süh. XIV.16)
İşek: Eşek. (TaS: 2112), (DLT II,246-9, eşek, eşgek) DLT II, 246-9) ve
TTSKBS(2011: 343, eşek / eşgek / eşyek )
Acep Müslümanlar şol işeği neye ağırtırlar ve sığır gibi nice bir
bağırtırlar.(Letaif. XVI.29)
Koduk: Eşek yavrusu, sıpa. (TaS: 2599), DLT (-),TTSKBS (2011:
531).
Balık kavağa çıkmış zift turşusun yemeğe
Leylek koduk toğurmuş baka şunun sözüne (Yunus. XIII-XIV.126)
Koducak: Küçük sıpa.( TaS: 2599), DLT (-), TTSKBS (-).
Sırtlan enüceği ve eşek koducağı. (Bab. XVI.1,103)
Kolan: Yaban eşeği.(TaS: 2610), (DLT I, 214-16),TTSKBS (2011:
534).
Sırtlan veya kolan etini kaynadalar, döğeler… (Yadigâr. XIV.73-1)
Mal: Çift ve yük hayvanları. (TaS: 2793), DLT (-),TTSKBS (-).
Böylesi mal düşmesin fukaraya
Benim senden bağrım yandı boz öküz (Saz. Talibi. XX.737)
Tavar: Binek hayvanı. (TaS: 1025), (DLT I, 234-10),TTSKBS (2011:
870)’de bu kelime koyun, koyun sürüsü anlamındadır.
İşitmedin mi ki Sahray-ı Gûr bir tâcir tavardan düştü. (Güls. XV.38)
4.1.3. Sütünden veya Etinden Yararlanılıp Binek Olmayanlar
Ayu inceği: Ayı yavrusu. (TaS: 341),(DLT I, 84-13, adhığ, ayığ),
TTSKBS (2011: 94, adıg/ ayıg).
Eğer peynir mayası ele girmese bir kiçicük ayu inceğini boğazlayalar
yidüreler. (Yadigâr. XIV. 125-2)
Bidnus: Horuz. (TaS: 477), DLT (-),TTSKBS (-).
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Kimi her dem müsafirdir bağırtlak gibi illerde
Kimi aru gibi üstaz, kimi bidnus gibi eshâ (Muham. XV.542)
Bülüç: Piliç. (TaS: 741), DLT (-),TTSKBS (2011: 194)
Gitmeğe ol gün tutar yüz karlağuç
Devlegüç gider ferah bulur bülüc (Melhame. XV.18-2)
Çebiş: Bir yaşamış erkek keçi. (TaS: 845), DLT (-),TTSKBS (2011:
231, çepiç)
Eyüsü erkek koyun etidir, andan çebiş etidir. ( M. Bay. XIV.147-2)
Çomar: Buynuzsuz koyun. (TaS: 941), DLT (-), TTSKBS (2011:
250)’de koyun anlamı dışında iri köpek, kuyruğu sonradan kesilmiş at,
eşek, katır.”anlamındadır.
…Buynuzsuz olan koyuna denir ki çomar tabir olunur. (Kam. XVIIIXIX.1, 678)
Dakuk: Tavuk. (TaS: 978), (DLT I, 217-8, takagu),TTSKBS (-).
Yâ Muhammed Lût kavminin köylerin kanadım üzere getirdim, hava
yüzüne çıkardım, hattâ kim gök ehli buların iti ünün, dakuku ünün
işittiler.(Enb. XIV. 213)
Dilki: Tilki. (TaS: 1153), (DLT II,343-18,tilki),TTSKBS (2011: 899).
İki dilki anun dâiresinde dolanurlardı. (Şevahid. XVI.137)
Erkeç: Üç yaşını bitiren erkek keçi.(TaS: 1501),(DLT I, 95-11),
TTSKBS (2011: 338).
Ki iki ağ u iki kara öğeç
Üçer yaşında dahi iki erkeç (Güvahi. XVI.21)
Er koyun: Erkek koyun. (TaS: 1503), DLT (-),TTSKBS (-).
Bundan akdem mezbur Ali’nin yedi er koyunun ray edüp akçamı
almadın sefere gittim idi. ( Sic. A. XVI.5.63)
Ferik: Piliç. (TaS: 1603), DLT (-), TTSKBS (2011: 353).
Piliç. Türkide ferik derler.(Nimeti. XVI.247)
Geyicek: Geyikcik. (TaS: 1677), DLT (-),TTSKBS (-).
Var idi şimdiye dek bir geyicek
Gelürdü ol geyicek gel diyicek
Geyiceğiñ südünü sağar idim
Kimin yirler kimini satar idim. (Ravza. XV.100)
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Geyik: Yırtıcı olmayan dört ayaklı hayvan.(TaS: 1678),DLT(-),
TTSKBS (2011: 368).
İlâhî havada uçan kuşlar ve yerde yüğrüşen geyikler senindir. (İhlâs.
XIV.85)
Gövel ördek: Yeşil başlı ördek. (TaS: 1794), DLT (-), TTSKBS (2011:
388, gövel)
Boynu yeşil gövel ördek
Sana bir göl gerek idi. (Kara. XVII.230)
İme geyik: Dağ keçisi. (TaS: 2070), DLT (-),TTSKBS (-).
Koş sinirli, ime geyik buynuzu bağırlı yaylar. (İs. H. XIV-XV.693)
Kabak: Boynuzsuz koyun. (TaS: 2145), DLT (-).DLT’de (DLT I,3825) kabak kelimesi yaş iken yemeği yapılan sebze anlamındadır. TTSKBS
(2011: 446).
… Güccük kulaklı, rengi kızkıldırak bir cins koyundur ve kızıllırak
yüzü çil koyun ve kabak koyun. (Bab. XVI.2,474)
Kas: Kaz. (TaS: 2326), DLT (-), DLT’de (DLT I, 382-26), TTSKBS
(2011: 471), kabuk; sertlik anlamındadır. (DLT I, 104-1, kaz), TTSKBS
(2011: 486, kaz).
Birkaç yoldaşı birle San’aya vardı ve ol bir kas yavrusu gibi olmuş idi.
(Enb. XIV.951)
Koynu: Koyun. (TaS: 2683), (DLT III,18-3), TTSKBS (2011: 549,
koy/ koyn, koony).
Havası mutedil kışlağ idi ol
Suyu vü ateşi vü koynusı bol (Hadidi. XVI.150)
Koçak: Koç. (TaS: 2593), (DLT I, 321-11, koçnğar, koç),TTSKBS
(2011: 530)’de koçak “yiğit, yürekli, kabadayı” anlamındadır.
Kişi budur kaşının ki bizi oha diker
Ger bulur ise safa kurban içündür koçak (Kadı. XIV.91)
Kösem: Sürünün önünde giden koç, kösemen. (TaS: 2699), DLT (),TTSKBS (-).
Kösem olan koyun. (Bab. XVI.2,273)
Meral: Ceylan, gazâl.(TaS: 2804), DLT (-),TTSKBS (2011: 600,
maral).
Salınışın ilen apar canımı ki diye gören
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Nice saydeder pelengi bu geyik meralını gör (Kadı. XIV.240)
Öğeç: İki, üç yaşlarında erkek koyun ve keçi. (TaS: 3056), DLT (-),
TTSKBS (2011: 651).
Ögeçler anı derhal etti koyun
Yavaşıdı ol işe verdi boyun (Güvahi. XVI.22)
Öşek: Derisinden kürk yapılan tilki cinsinden bir hayvan, vaşak. (TaS:
3128), DLT (-),TTSKBS (-).
Bir küheylan at ver, istemem eşek
Üstü kaplan postlu, tek olsun öşek (Kara. XVII. 85)
Sığın: Yabani geyik ve sığır. (TaS: 3405),(DLT I,409-20, sıgun),
TTSKBS (2011: 764).
Sığın geyik eti dahi, sakangur balığının eti dahi böğreği ıssı eyler. (Mü.
Şi. XIV-XV. 153)
Suğur: Ada tavşanı. (TaS:3571), (DLT I, 363-25, sugur),TTSKBS (-).
… Hirreden asgar bir hayvandır ki ana Fariside venek ve Türkide suğur
derler. (Men. Av. XVI.138)
Şişek: İki yaşında koyun. (TaS: 3669), DLT (-),TTSKBS(2011: 846).
Eğer on iki dirhem şişek etiyle bişürseler. ( M. Bay. XIV.46)
Tavuk: Horuz. (TaS: 3774), (DLT II,286-20, takuk),TTSKBS (2011:
871).
Ol gice tavuk öttüğü zamanda… (Rahat. XVI.43)
Teyin: Sincap. (TaS: 3797), DLT (-),TTSKBS (2011: 887).
Kaçarsın kişiden nitekim teyin
Talarsın kolay bulucak itleyin ( Süh. XIV.178)
Toklu: Bir yaşında erkek koyun. (TaS: 3814), (DLT I, 106-10, toklı),
TTSKBS (2011: 905).
Toklu başlı doru aygır yoruldu. (Dede. XIV.44)
Yaban keçisi: Dağ keçisi. (TaS: 4182), DLT (-),TTSKBS (-).
Yaban keçisi. (Şamil. XVI,443).
4.1.4. Sürüngenler
Çeyan: Çiyan (kurt.)(TaS: 882), DLT (-), TTSKBS (2011: 246).
Kabrine üç yüz kapular açalar, her birinden dürlü dürlü yılanlar ve
akrepler ve çıyanlar gireler. (Cinan. XV.124)
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Evren: Ejderha, büyük yılan. (TaS: 1574), DLT (-),TTSKBS (-),
TTSKBS (2011: 350)’de bu sözcük için felek, kâinat anlamı verilmiştir.
Zaman verici olma düşmanına
Zaman ile yılanlar evren olur. (Kel. XIV.42)
Ilan: Yılan. (TaS: 1935), (DLT I, 27-7, yılan),TTSKBS(2011: 429,ilan)
Ağudan acı sular içmek gerek.
Çok ılanlar öldürüp geçmek gerek. (Man. Tayr. XIV.18)
Ok ılanı: Ok yılanı. (TaS: 2942), (DLT I, 27- 7, yılan), TTSKBS (2011:
620).
Ok ılanı gibi atıldı hadeng
Âlemi kıldı çeşm-i ejdere teng (Atai. Ha. XVII.66)
4.1.5. Karada Yaşayan Diğer Hayvanlar
Ağu kurdu: Panbul kurdu, kuduz böceği. (TaS: 59), DLT (-),TTSKBS
(-).
Alaca kanatlı bir böcektir, semumdandır. Türkide panbul kurdu ve
başmakçı ve kuduz böceği ve ağu kurdu dahi derler. (Bürh. XVIIIXIX.469)
Anduk: Sırtlan. (TaS: 148),DLT (-), TTSKBS (2011: 70).
Anduk edalu bir zişt canavardır ki ekser Anadolu’da olur, makberlerden
mürdeyi çıkarır. (Şamil. XVI.202)
Ars: Gelincik denilen hayvan.(TaS: 243), DLT (-),TTSKBS (-).
Gelinciktir ki Türkide ars dahi denir. (Nuhbe. Ş. XVIII-XIX.278)
Azu issi: Azı dişi olan, yırtıcı hayvan. (TaS: 355), DLT (-),TTSKBS ().
Ve dahi kelp etin yimek ve pars ve dilkü etin ve cemi azu issi etin ki
yırtıcıdan ola ve kaynak issi etin ki kuşlar yırtıcısından ola. (Müneb.
XV.29-2).
Bağa: Kaplumbağa (TaS: 362), DLT (-),TTSKBS (2011: 101).
Göründü bir bağa nâgeh tururak
Anın üstüne bindi yalvarurak (Güvahi. XVI. 31)
Banbul kurdu: Kuduz böceği. (TaS: 397), DLT (-),TTSKBS (-).
Bir kızılca böcektir ki, üzerlerinde kara noktaları vardır, banbul kurdu
derler, ağulardandır. Kuduz tutana yedirdikleri anınladır. (Ah. XVI.409)

256

Boynuzlu böce: Kabuklu sümüklü böcek. (TaS: 652), DLT (-),
Boynuzlu böce dedikleri böcek ve sümüklü böcek. (Ah. XVI. 315)
Böy: Zehirli örümcek. (TaS: 662), (DLT III,131-1, böy, böğ),TTSKBS
(2011: 170, bög, böğü).
Yılan soktuğuna ve akrep soktuğuna ve böy soktuğuna fâide ede.
(Yadigâr XIV. 114-2)
Böce: Böcek. (TaS: 662), DLT (-), TTSKBS (2011: 169).
Bir cins böcedir. (Bab. XVI. 1,73)
Böcü: Umacı, öcü. (TaS: 663), DLT (-),TTSKBS (2011:170).
Ol şeydir ki oğlancıkları anınla korkuturlar, lisan-ı sıbyanda ana böcü
derler. ( Kdeb. XVIII. 68-2)
Böcük: Böcek. (TaS: 663), DLT (-),TTSKBS (2011: 170, böcök).
Devecük dedükleri böcük ki çekirge şeklinde incerek, uzunrak,
kanatları yok, uzun ayakları vardır. (Caf. XVI. 48-2)
Bunbur: Domuzlan böceği, bok böceği. (TaS: 695),DLT (-),TTSKBS
(-).
Fariside gûgâr ve Türkide bunbur derler. (Men. Av.XVI.149)
Burma sadef: Kabuklu sümüklü böcek, mühre. (TaS: 710), DLT(-),
TTSKBS (-).
...Halezun, burma sadeftir. ( M. Bay. XIV.55)
Büğelek: Sığır sineği, eğrice.(TaS: 735),DLT (-), TTSKBS (2011:
192).
Eğrice ve büğelek ve göygün dedikleri böcektir. (Terceman.
XVI.3,234-2)
Büre: Pire. (TaS:741), (DLT I,427-22, bürge), TTSKBS (2011: 195).
Koca iken ol dem olasın yiğit
Büre incidüben ısırmaya bit. (Süh. XIV. 301)
Cardın: İri sıçan. (TaS: 754), DLT (-), TTSKBS (-).
Bir nevi iri sıçandır ki kedi ile cenk eder Türkide cardın tâbir olunur.
(Bürh. XVIII-XIX.240)
Cibin: sinek, sivrisinek. (TaS: 772), DLT (-),TTSKBS (2011: 205).
Fariside meges ve Türki-i şarkide ceban ve Türki-i münakkahta sinek
derler. (Men. Av. XVI. 181-2)
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Çamış: Haşarı, sert başlı (hayvan)(TaS: 820),DLT (-),TTSKBS (2011:
217,çamuş).
Boz kara katır ve çamış katır. (Ni’meti. XVI.432)
Çekürge: Çekirge. (TaS: 852), (DLT I, 490-4),TTSKBS (2011: 228).
Kızlık ucuzluk veya çekürge hem
Sulh ü ceng ü emn ü fetret şad ü gam (Melhame. XIV-XV.15-2)
Çetük: Kedi. (TaS: 871), (DLT I, 388-11),TTSKBS(2011: 233,
çetik)’de bu sözcük “çizme, örme terlik.”anlamındadır.
Bir gece yaturdu, bir çetük pençesiyle urdu iki gözün çıkardı.
(Tebareke. XIV.69-1)
Çırgıt: Cırcır böceği.( TaS: 906), DLT (-),TTSKBS (-).
Çırgıt dedükleri karaca çekirge ki ocaklarda ve eski hamamlarda gece
irteye dek öter. (Caf. XVI.83-1)
Devecik: Kızlar devesi de denilen çekirgeye benzer bir böcek. (TaS:
1122), DLT (-), TTSKBS (-).
Devecik ve eşek kurdu ve yer eşekçiği dedikleri uzun ayaklı böcektir.
(Kam. XVIII-XIX.3, 685).
Eğrice: Büvelek denilen sinek. (TaS: 1402), DLT (-),TTSKBS(-).
Eğrice dedikleri sinek. (Şamil. XVI.423)
Enük: Et yiyen dört ayaklı hayvanların yavrusu, yavru. (TaS: 1472),
(DLT I, 72-26), TTSKBS (2011: 335).
Arslanın dişisi bir yalunuz enük toğurur. (Hay. XV.),
Erşek: Pars ile ayıdan doğan hayvan. (TaS: 1512), DLT (-), TTSKBS
(-).
Kaçan ki pars ile ayı karılsa ikisinden bir acep canavar doğar ki ana
erşek derler. (Ac. XV.55)
Gece çekirgesi: Cırcır böceği. (TaS: 1612), DLT (-),TTSKBS (-).
…Ve bir kuş adıdır, sabah vaktı avaz-ı hazinle nağamât eder. Bazı
müfredatta bülbül ile müfesserdir ve cırgıt ile gece çekirgesi de reside-i
nazar olmuştur. ( Bürh. XVIII-XIX.386)
Geleği sıçan: Tarla faresi. (TaS: 1625), DLT (-), TTSKBS (-).
Geleği sıçan. (Şamil. XVI. 517)
Gelincük: Ars denilen hayvan.(TaS: 1627), DLT (-),TTSKBS (2011:
363).
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Gelincük dedikleri canavar ki ağlep mal üstünde yatar. (Şamil.
XVI.441)
Geme: Büyük fare. (TaS: 1629), DLT (-),TTSKBS (-).
Geme tabir olunan büyük fareye denir.(Nuhbe. Ş. XVIII-XIX.378)
Göcen: Kokarca, sansar cinsinden kediye benzer bir hayvan. (TaS:
1716), DLT (-), TTSKBS (2011: 374).
Tutulmaz güç ile göcen bilirsin
Tutulur âl ile arslan bilirsin (Işk. XIV.234-2)
Göde çekirge: Kanatsız çekirge.(TaS: 1724), DLT (-), TTSKBS (-).
Göde çekirge ve çağırgan toy ve… ( Ni’meti. XVI. 229)
Göğen: Yazın hayvanlara musallat olan gök renkli bir sinek. (TaS:
1726), DLT (-),TTSKBS (-).
Göğendir ki sinek envaındandır. Yay vaktında ıssız yerlerde ki şenlik
olmaya, âdeme ve davara üşer, helâk eyler. (Deş. XVI.131-1)
Göjen: keler, bir çeşit kertenkele. (TaS: 1815), DLT (-),TTSKBS (-).
…Birkaç balık dutgıl, ol göjenin ini kapısından tâ yılan inine değin
değme yerde bir balık bırakkıl, ol göjen anı bir bir yiyü yılan kapısına gele.
(Kel. XIV)
Gözsüz tebek: Köstebek denilen yer sıçanı. (TaS: 1831), DLT (-),
TTSKBS (-).
Gözsüz tebek dedikleri canavarcıktır. (Cam. Fa. XVII.42)
Güdük: Kuyruğu kesik hayvan. (TaS: 1850), DLT (-),TTSKBS (-).
Çenesi urlu ve veremli eşeğe denir, Türkide güdük taèbir olunur. (Bürh.
XVIII-XIX.499)
Güğül kurdu: İpek böceği. (TaS: 1851), DLT (-),TTSKBS (-).
Çert âleti ve göz kapağı ve güğül kurdu. (Miftah. XV. 64)
Güye: Güve. (TaS: 1887),DLT (-),TTSKBS (-).
Güye kurdu ve ekiz oğlan. ( Miftah. XV. 64)
Iblık: Enenmiş hayvan. (TaS: 1933), DLT (-),TTSKBS (-).
Enva-ı hayvanattan çevirmeler ve sirke ve limonla mürebba kavurmalar
ve müsemmen ıblıklar kebabı… getürdüler. (Cihan. XVII.137)
Ilkı: Hayvan. (TaS: 1945),DLT (-), TTSKBS (2011: 416)’da bu sözcük
“hayvan sürüsü” anlamında kullanılmıştır.
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Değül mutrip ılkı ayağı ünü
Virür âşıka zevk ü bilgil bunu (Ferh. XIV.37)
İt yavsası: it sineği, at sineği. (TaS: 2129), DLT (-),TTSKBS (-).
İt sineği ki it yavsası ve deveye dahi üşer. (Aks. XVII-XVIII.208)
Kağan arslan: Kızmış, kükremiş, çok öfkeli (aslan, kaplan)(TaS:
2160), DLT(-), TTSKBS (-).
Şol kağan arslan gibi hamle idüp …(Anter. XIV.200)
Kaplubağa: Kaplumbağa. (TaS: 2248), DLT (-), TTSKBS (2011: 461).
Eğer kaplubağa yumurtasını yeseler… (M. Bay. XIV)
Karaböce: Domuzlan.(TaS: 2254), DLT (-),TTSKBS (2011: 463,
karaböcü).
Karaböce yuvaladuğu yuvalak ve yuvalak taşı. (Bab. XVI.2, 185).
Karacanavarı: Domuz. (TaS: 2255), DLT (-),TTSKBS (-).
…Sene başına değin anda kaldı ol keşişin karacanavarlarını güttü.
(Bektaş. XV. 174)
Karakulak: Çakala benzer bir hayvan. (TaS: 2264), DLT (-),TTSKBS
(2011: 464).
Karakulak dedikleri canavar ki daima arslanla yürür… (Caf. XVI.87-1)
Kedence: Kedi. (TaS: 2395), DLT (-),TTSKBS (-).
Kediler ki Türkçe çetük ve kedence ve büsük derler. (Kdeb. XVIII.4872)
Keler: Bir çeşit kertenkele, yılan ebesi. (TaS: 2404), (DLT I, 364-27),
TTSKBS (2011: 494).
Keleri çok olan yer. (Terceman. XV.37)
Keltenkene: Kertenkele, keler. (TaS: 2406), DLT (-),TTSKBS (2011:
499).
Ve her canavar ki başı yılan başına benzer keler gibi ve keltenkene gibi.
(Terceman. XV.283)
Kertiş: Büyük kertenkele. (TaS: 2443), DLT (-),TTSKBS (2011: 500).
… ve sarı kertişe ki, büyük keltekelerdir, sam-ı ebras derler.
(Terceman. XV.5)
Keseğen: Fare. (TaS: 2443), DLT (-), TTSKBS (2011: 501).
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Çünki keseğen himayet-i gürbe ile bu iki belâdan halâs oldu. (Ârifin.
XVI.241)
Kırkayaklu: Deriye yapışıp kalan bir çeşit kene. (TaS: 2509), DLT (), TTSKBS (-).
Sıfat-ı tılâ kim gücüğü ve şol biti kim derinin üstünde yapışır, ana
Türkçe kırkayaklu derler, giderir. (Akr. XV. 464)
Kır kemesi: Tarla faresi. (TaS: 2510), DLT (-), TTSKBS (-).
Arap tavşanı ve kır kemesi. (Terceman. XV.304)
Kırmız: Kırmız böceği. (TaS: 2513),DLT (-), TTSKBS (-).
Kırmız dedikleri kurtcağızdır ki bellut ağacında mütekevvin olur
begayet kerîhü’r-rayihadır, anınla ibrişim boyarlar bir cüz’ü on cüz’
ibrişime kâfidir. (Bürh. XVIII-XIX.283)
Kör çetük: Kör sıçan, köstebek. (TaS: 2696), DLT (-), TTSKBS (-).
Eğer yaban kör çetüğünüñ bağarsuğun masru’a yidirseler…(Mü. Şi.
XIV-XV.73)
Köyeğen:Eşek sineği, büvelek, eğrice.(TaS: 2707), DLT (-),TTSKBS
(-).
Köyeğen didikleri sinek ki yaz günlerinde sahrada tavara üşüp incitir.
(Cinas. XVI.55-2)
Kuduz kurdu: Bambul kurdu. (TaS: 2710), DLT (-),TTSKBS (-).
Bambıl kurdu ki kuduz kurdu derler. (Nimeti. XVI. 189)
Kuyruğuörü: Akrep. (TaS: 2761), DLT (-),TTSKBS (2011: 584).
Kuyruğuörü dedikleri ağulu böcek. (Terceman. XV. 80)
Mastı: Ayakları kısa, kulakları tüylü av köpeği.(TaS: 2797), DLT (-),
TTSKBS (-).
…ve zağar dedikleri şikârî köpeğe dahi denir, ayakları kısa ve kulakları
gayette tüylü olan nevine mastı tabir olunur. (Bürh. XVIII-XIX.194)
Orak böceği: Ağustos böceği, cırcır böceği. (TaS:3004), DLT(-),
TTSKBS (-).
Orak böceği dedikleri küçük böcektir, geceler dûr ü diraz feryat ederler.
(Bürh. XVIII-XIX.216)
Sağır sıçan: Köstebek. (TaS: 3233), DLT (-), DLT’de (DLT I, 75-18)
sıçgan “ sıçan, fare” anlamındadır. TTSKBS (-).
Sağır sıçan. (Şamil. XVI. 639)
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Sakırga: Kene. (TaS: 3256), (DLT I, 489-22, sakırku),TTSKBS (2011:
719).
Kene ki sakırga dahi derler. ( Nimeti. XVI. 595)
Samsun: Bir cins köpek. (TaS: 3292), DLT (-),TTSKBS (-).
Samsun ana nisbet ile ahu-yi Hata’dır.
Seg ana nazar haylıca mahbub-likadır. ( Sûc. XVIII.86)
Su iti: Kunduz. (TaS: 3571), DLT (-),TTSKBS (-).
Kunduz dedikleri canavardır ki su iti dahi derler. (Caf. XVI.81-1)
Surnaba: Zürafa. (TaS: 3586), DLT (-),TTSKBS (-).
… Üştür gâv vü beleng. Türkice ana surnaba derler. ( Bab. XVI.1, 205)
Şadı: Bir çeşit maymun. (TaS: 3643), DLT (-),TTSKBS (-).
Pûzine mânasınadır ki maymun tabir olunan canavar nevindendir.
Türkçe şadı derler ve bir nevine şebek tabir ederler. (Bürh. XVIIIXIX.364)
Tağ adamı: Bir nevi maymun, nesnas. (TaS: 964), DLT (-), TTSKBS
(-).
… ve bir nevi hayvana denir ki, Arabide nesnas denir. Türkide tağ
adamı dedikleridir. ( Bürh. XVIII-XIX.292)
Toñuz: Domuz.(TaS: 1217),(DLT I, 304-3,tonğuz),TTSKBS(2011:
298).
Kara tonuz etinden yahni yedirdin. (Dede. XIV.52)
Toñuzlan kurdu: Bok böceği. (TaS: 1218), DLT (-), TTSKBS (-),
TTSKBS (2011: 298)’de domuzlan şekli vardır. Bu sözcük “hamam
böceği” anlamında kullanılmıştır.
Kovan arısının baldu dişi var.
Toñuzlan kurdunun dahi işi var. (G. Ra. XV. 223)
Yavşak: Bit yavrusu. ( TaS: 4407), DLT (-), TTSKBS (2011: 1091).
Tahıl biti ve yavşak dedikleri. (Nimeti, XVI.407)
5. Sonuç
Tarama Sözlüğünde tespit edilen karada yaşayan hayvanlar şu başlıklar
altında incelenmiştir: Etinden veya sütünden yararlanılıp binek olarak
kullanılabilen hayvanlar, eti yenmeyip sadece binek ve yük için kullanılan
hayvanlar, sütünden veya etinden yararlanılıp binek olmayanlar,
sürüngenler, karada yaşayan diğer hayvanlar. Karada yaşayan toplam 171
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hayvan adı tespit edilmiştir. Bu tasniflerde yer alan hayvan adlarının
sayısal verileri şöyledir:
1.Etinden veya sütünden yararlanılıp binek olarak kullanılabilen
hayvanlar: 57. Bunlardan 26’sı at ismi “ağzı bozuk, alasa, añız, aygur,
bakla kırı, çabalak, çakal, çalık at, çapgın at, çatal at, çil aygır, day,
daylak, demür boz, eşkün, güren, karaciğer, kulun, kuluncak, küran, öğdül
atı, olak, terki atı, yabana atı, yedek, yunt” 13’ü deve ismi “arvana,
biserek, bortlak, buğra, buğur, daylak, engen, köşek, kükürt deve, lök,
maya, taylak, torum”, 10’u manda ismi “camus öküzü, düğe, dombay, kara
sığır, kömüş, kömüş ineği, kömüş malağı, kömüş öküz”, 3’ü geyik ismi “
ayrık, ayrık koçu, yağmura geyiği”, 3’ü öküz ismi “çopur, kürük, su sığırı
öküzü” 3’ü su sığırı “su sığırı, su sığırı-ineği, yaban sığırı” 1’i inek
“buzağu” adı verilen hayvan ismidir.
2. Eti yenmeyip sadece binek ve yük için kullanılan hayvanlar: 10. Eti
yenmeyip sadece binek ve yük için kullanılan bu hayvan eşektir. Tarama
Sözlüğünde eşek “çemender, davar, eşecik, gölücük, gölük, işek, koduk,
koducak, kolan, mal” olarak dokuz farklı sözcükle karşılanmıştır.
3. Sütünden veya etinden yararlanılıp binek olmayanlar: 29.
Bu tasnifte yer alan hayvan adları ve sayısal verileri şöyledir: Tavuk
için kullanılan hayvan adı:3 “ bülüç, dakuk, ferik”, Keçi için kullanılan
hayvan adı: 5 “çebiş, erkeç, ögeç, yaban keçisi, ime geyik”, Koyun için
kullanılan hayvan adı: 7 “çamar, kabak, er koyun, koynu, ögen, şişek,
toklu”, Ayı için kullanılan hayvan adı:1 “ayu inceği”,Tilki için kullanılan
hayvan adı: 2 “dilki, öşek”, Horoz için kullanılan hayvan adı: 2 “bidnus,
tavuk”, Geyik için kullanılan hayvan adı: 3 “geyicek, geyik, sığın” Ördek
için kullanılan hayvan adı:1 “gövel ördek”, Sincap için kullanılan hayvan
adı:1 “teyin”, Tavşan için kullanılan hayvan adı:1 “suğur”, Kaz için
kullanılan hayvan adı:1 “kas”, Koç için kullanılan hayvan adı:2 “koçak,
kösem”, Ceylan için kullanılan hayvan adı:1 “meral”. 4. Sürüngenler: 4
Sürüngen isimleri de “çeyan, evren, ılan, ok ılanı” şeklinde adlandırılan
“yılan” adıdır.
5. Karada yaşayan diğer hayvanlar: 72.Bu hayvanlardan böcek adını
karşılayan 11 sözcük “ağu kurdu, kusuz böceği, kabuklu, sümüklü böcek,
böce, böcü, böcük, bunbur, burma sadef, çırgıt, gece çekirgesi, kırmız,
toñuzlan kurdu”, fare “ cardın, geme, gözsüz tebek, keseğen” ve sinek
adlarını karşılayan “ büğelek, cibin, eğrice, göğen, it sineği, köyeğen”
6’şar sözcük; kertenkele “ göjen, keler, keltenkele, kertiş” ve çekirge
adlarını karşılayan “çekürge, devecik, gece çekirgesi, göde çekirge” 4’er
sözcük; domuz “ karaböce, kara canavarı, tonuz” ve kedi “ çetük, göcen,
kedence” için kullanılan hayvan adı ve genel olarak hayvan adını
karşılayan “güdük, ıblık, ılkı” 3’er sözcük; kaplumbağa “ bağa,
kaplubağa”, gelincik “ars, gelincük”, yırtıcı hayvan “çamış, azu issi”, pire
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“büre, yavşak” aslan “enük, kağan arslan”, maymun “şadı, dağ adamı”,
köstebek “kör çetük, sağır sıçan” , kene “ kırk ayaklu, sakırga”, köpek
adları için kullanılan “mastı, samsun” 2’şer sözcük; ipek böceği “güğül
kurdu”, ağustos böceği “orak böceği”, sırtlan, örümcek “böy”, ayı
“erşek”, güve “güye”, kurt “kuduz kurdu”, akrep “kuyruğu örü” ,kunduz
“su iti” , zürafa “sumaba” adlarını karşılayan 1’er sözcük tespit edilmiştir.
Genel olarak değerlendirildiğinde, Tarama Sözlüğünde, karada yaşayan
hayvanlardan en çok at, deve, eşek, böcek gibi hayvan adlarıyla
karşılamaktadır. Bu sonuç, Türklerin yaşamında atın vazgeçilmez bir
hayvan olduğu gerçeğini bir daha gün ışığına çıkmaktadır. Ayrıca at
dışında deve, eşek, öküz, buzağı, köpek gibi hayvanlardan da istifade
ettikleri, sürüngenlerden ise en çok yılan ile karşılaştıkları yılan için pek
çok adlandırmalar kullanıldığı, bunun yanı sıra böcek ve sinek için de pek
çok adlandırmaların yapıldığı; süt ve et ve yumurtasından faydalandıkları
koyun, keçi, tavuk, horoz gibi hayvanların da yaşamlarında önemli bir
yerinin olduğu görülmektedir. Türklerin yaşamlarını sürdürürken tabiatla
baş başa olmaları, dünya üzerinde pek çok coğrafyaya yayılmaları ve
bunun sonucunda farklı kültürlerle yaşanan kültürel etkileşim deve, ipek
böceği, maymun, domuz, meral, zürafa gibi pek çok hayvan türünün de
eserlere konu olmasını sağlamış ve söz varlığında yerini almıştır. Tarama
Sözlüğünde tespit edilen hayvan adlarından otuz birinin Dîvân Lugâti’tTürk’te tanıklandığı görülmektedir. Bunlar; “aygır, buzağu, day, düğe,
enük, torum, yunt, gölük, işek, kolan, tavar, ayığ, takagu, dilki, erkeç,
koynu, koçak/koç, kaz, sıçgan, sıgun, sugur, sakırgu, takuk, toklı,
ılan/yılan, böy/böğ, büre/bürge, çekürge, çetük, keler, tonguz’dur. Kabak
ve kas sözcüğü hayvan adları anlamında değil, kabak “ yemeği yapılan
sebze.” ve kas “kabuk; sertlik.” gibi farklı anlamlarda DLT’de kullanıldığı
tespit edilmiştir. TTSKBS’de elli hayvan adının tanıklandığı tespit
edilmiştir. Bunlar; “anduk, aygur, ayu inceği, bağa, buzağu, böy, böce,
böcü, böcük, büre, çekürge, enük, dakuk, day, daylak, dilki, düğe, erkeç,
eşkün, gelincük, geyik, göcen, gölük, ılan, işek, kaplubağa, karakulak,
keler, keltenkene, kertiş, keseğen, koduk, kolan, koynu, köşek, kulun,
meral, ok ılanı, öğeç, sığın, su sığırı, sakırga, taylak, teyin, toklu, toñuz,
torum, yavşak, yedek, yunt. TTSKBS’de añız “ekin biçildikten tarlada
kalan köklü sap.”, ayrık “ayrık otu”, güren “sürü”, çopur, çiçek bozuğu
(cilt), kabak “yaş iken yemeği yapılan sebze”, güren “sürü”, tavar, “koyun
sürüsü”, koçak “yiğit, yürekli, kabadayı”, çetük, “çizme, örme terlik.”, ılkı
“hayvan sürüsü”, toñuzlan kurdu, domuzlan şeklinde “hamam böceği”, kas
“kabuk; sertlik” gibi farklı anlamlarda kullanılmıştır. kas, hayvan
anlamında “kaz” şekliyle geçmektedir. olak “oğlak” olarak verilmiştir.
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AİLE HAYATINDA EMPATİ
-EŞE KARŞI KİN BESLEMEME İLE İLGİLİ BİR HADİSİN
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ-
Nurullah AGİTOĞLU 
GİRİŞ
İnsanın yaşadığı toplumda başkaları ile iletişimde sevgi ve saygıya
bağlı kalması, toplumsal münasebetleri olumlu yönde etkileyecek önemli
bir faktördür. Bu sevgi ve saygı aynı zamanda karşıdaki kişinin kendine
has özellikleri ile kabul edilmesini de beraberinde getirir. Böylece bireyler
arasında empatinin oluşmasına katkıda bulunulmuş olur.
İnsanlar için en güzel örnek olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (sas)
her konuda olduğu gibi bu noktada da model olduğu görülmektedir. Zira
Hz. Peygamber’in (sas) sünneti ve örnek hayatı ele alındığında,
muhatabının içinde bulunduğu durumu anlama ve bu duruma uygun
davranış geliştirmeye dikkat ettiği bir gerçektir.
Empati kavramının esasen İslam’da çok önemsendiği hatırdan
çıkarılmamalıdır. Nitekim empatinin iletişimi kolaylaştırma ve
kaynaşmaya vesile olma özelliği dikkat çeker. “Kendiniz için istediğinizi
mü’min kardeşiniz için istemedikçe mümin olamazsınız” (Buhârî, “İman”,
7) sözleriyle müminin, başkasının gözüyle bakabilmesinin gereğine vurgu
yapan Peygamberimiz (sas), o dönemde empati duygusunu hayat prensibi
olarak ilan etmiştir. Aile hayatına son derece önem veren Allah Resulü’nün
(sas) aile hayatı da empati örnekleriyle doludur. Bu noktada onun şu hadisi
de ailede empati ile ilgili önemli ve dikkat çekicidir: “Mümin bir kimse,
eşine karşı kin beslemesin. Çünkü bazı huylarından hoşlanmasa da
hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır.” (Müslim, “Radâ”, 61) Zira kişi
bu noktada karşıdaki insanı anlamaya çalışacak, bir bakıma kendini onun
yerine koyacaktır. Böyle düşünen bir insan kendisinin de iyi tarafları
olduğu gibi eksiklik ve kusurları olduğunun farkındadır. Bu çalışmada, söz
konusu hadis ele alınacak ve günümüz aile yaşantısında sağlayacağı
olumlu katkıya vurgu yapılacaktır.



Bu çalışma, yazar tarafından 4. Uluslararası GAP Zirvesi Kongresi’nde (29
Kasım-01 Aralık 2019/ Şanlıurfa) sunulan tebliğin geliştirilmiş halidir.
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1.

TOPLUMUN TEMELİ: AİLE

Toplumun temeli olan aile, aynı zamanda insanların yaşamlarını
sürdürdükleri ilk sosyal çevredir. Sosyal bir varlık olan insana manevi
değerlerin aşılandığı yer aile yuvasıdır. Aileyi önemsemeyen bir toplumun
geleceği parlak olmayacaktır.
Bir aile sahibi olmak fıtrî bir duygudur. Bir yuva kurmak ve hayatı bir
aile ortamında sürdürmek, hayatın olmazsa olmazıdır. Sevgi, şefkat ve
merhametle dolu bir ailede doğup büyüyen insan, hayata ve insana aynı
duygularla bakar. Bu bakımdan sevgi, şefkat ve merhametin hâkim olduğu
bir aile iklimi, insanların, toplumların ve yeryüzünün huzuru için
vazgeçilmezdir. (Kaya, 2019: 14) İslam dini aileye ehemmiyet vermiş,
insanı dünyada ve ahirette mesut edecek amellerin bir kısmını aile
ortamında sevdirerek öğretmeyi tavsiye etmiştir. Hz. Peygamber’in eşlere
tavsiyeleri, şefkat ve merhamet vurguları ile çocuk terbiyesi konusundaki
rehberliği, bu bağlamda akla gelen hususlardandır.
İslam dininin bir ailenin içinden doğup yayıldığı da unutulmamalıdır.
Zira Hz. Peygamber (sas) Hira mağarasına çekildiği bir gün Cebrail ile
karşılaşmış ve ilk vahiy tecrübesini yaşamıştı. Bu telaşla, hemen
eşi Hz. Hatice’nin yanına dönmüş ve başından geçenleri ona
anlatmıştı. Onun bu endişeli haline karşılık Hz. Hatice sakindi. Çünkü
onun gibi yüksek ahlâkî meziyetlere sahip bir insanın başına gelen bu
olayın kötü bir şey olacağına asla ihtimal vermiyordu. Bu nedenle Hz.
Hatice eşini, “… Allah’a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni
utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, muhtaç olanların bakımını
üstlenirsin, aç ve açıkta olanı koruyup, kollarsın, misafire ikram edersin ve
musibete maruz kalanlara yardım edersin.” (Buhârî, “Bed’ü’l-Vahy”, 1;
Buhârî, “Tefsir (Alak)”, 1) sözleriyle teselli etmiştir. (Hadislerle İslam, 3:
15) Görüldüğü gibi risâlet bile bir aile ortamında başlamış, Hz. Peygamber
o telaş ve heyecan içerisinde dahi durumu ilk olarak eşiyle paylaşmış, ona
danışmış ve bu dini ilk olarak ona tebliğ etmiştir.
2.

İSLAM’DA AİLENİN ÖNEMİ

Bu bölümde İslam’da ailenin önemi üzerinde durulacak, ardından gelen
bölümde Hz. Peygamber’in aileye bakışı vurgulanacak ve son bölümde eşe
karşı kin beslememeyi tavsiye eden rivayet bağlamında sevgi ve empati
duygusu ele alınacaktır.
İslam’da ailenin önemli bir yeri vardır. Zira eğitimin, öğretimin,
terbiyenin en iyisi ailede verilir. Allah ve Peygamber sevgisi körpecik
dimağlara en tatlı bir şekilde ailede aşılanır. Din, dil, kültür, ahlak, bu
müessese vasıtasıyla yeni nesillere aktarılır. Milletler buradan büyür.
Aileyi, sağlıklı bir toplumun esası kabul eden Hz. Peygamber, aynı
zamanda bir aile reisidir ve aile kurumuna büyük değer vermiştir. (Kurt,
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2007: 183) Dinimizin aileye bakışını, ona yüklediği değeri bilmek ve aileyi
ayakta tutan temel ahlaki değerleri kavramak aile hayatımızı yeniden
gözden geçirip düzenlememize yardımcı olacaktır.
Aile kurma ve aile hukukuna riayet Hz. Peygamber’in yaşam tarzı olan
sünnetinde önemli yer tutar. Hz. Peygamber’in aile içi ilişkileri nasıl
yönettiğini, bir aile mensubu olarak vazifelerini nasıl gerçekleştirdiğini ve
aile bireylerinin haklarına nasıl riayet ettiğini görmek ve bu konuda onu
örnek almak, İslâmî aile yapısına sahip olmayı kolaylaştıracaktır.
Sahâbeden bazı kimseler Hz. Peygamber’in eşlerine gelerek, yalnız başına
iken yaptığı ibadetleri sormuşlar. Onlardan birisi kendi ibadetlerini az
görerek, “Kadınlarla evlenmeyeceğim.”, birisi, “Et yemeyeceğim.” birisi
de, “Yatakta uyumayacağım.” demiştir. Onların bu sözleri kendisine
bildirilince Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Bazılarına ne oluyor da bu
sözleri söylüyorlar? Hâlbuki ben namaz da kılarım, uyurum da; oruç da
tutarım, tutmadığım da olur; kadınlarla da evlenirim. Her kim benim
sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir.” (Müslim, “Nikâh”, 5) Yine
Resûlullah şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı
olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım...” (Tirmizî,
“Menâkıb”, 63) Yüce Allah da eşler ile ilgili “Onlar sizin için birer elbise,
siz de onlar için birer elbisesiniz.” (el-Bakara, 2/187 ) buyurarak kadın ve
erkeğin birbirlerini korumaları gerektiğini hatırlatmıştır. Kuşkusuz evlilik,
insana sükûnet aşılayan bir nimettir ve bedenin haramdan korunacağı bir
barınaktır. (Hadislerle İslam, 4: 15)
Allah’a kulluk görevi, halifelik sorumluluğu ve güzel ahlakın
yaşanmasına kadar insanın yaratılış gayesi içinde yer alan tavır ve
davranışların aileyle önemli bir ilişkisi vardır. Nitekim Kur’ân-ı Kerim
farklı boyutlarıyla aileye sürekli vurgu yapmaktadır. Tevhit, adalet ve
güzel ahlak temelinde bir karakter, toplum ve medeniyet inşa etmek için
gayret eden peygamberlerin örnek mücadeleleri anlatılırken aileye yer
verilmesi, bireysel boyuttan küresel alana kadar İslami perspektiften
hayatın kurucu değerlerinin aileyle olan güçlü ilişkisini gösteren bir başka
vesikadır. (Irmaklı, 2019)
Eşleri birbirine emanet eden İslam, özellikle kadınların hukukuna
ihtimam göstermektedir. Kur’ân, kadınlara iyi muamelede bulunmayı
emreder: “Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir
ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış
olur…” (en-Nisa, 4/19) Kadınlarla iyi geçinme Allah’ın emridir. En basit
bir meselede kadını kırmak, hatasını yüzüne vurmak ve ona nazik
davranmak yerine kaba saba davranmak Allah’ın emrine aykırı bir
davranıştır.
(Murat
Padak,
Kur’ân’da
Aile
Hayatı,
https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=32868
Erişim:
20.11.2019)
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3.

Hz. PEYGAMBER VE AİLE

İdeal bir eş ve baba olan Hz. Peygamber, bir ailenin sağlam temeller
üzerine kurulması ve korunması hususunda da bize ‘en güzel örnek’
olmuştur. O, ailede insanı insan yapan değerlerin öğretilmesi ve
yaşatılmasını esas almıştır.
İnsanın doğal ve manevi gelişimi açısından en uygun çevre aile
ortamıdır. Değerlerin aktarılması ve oluşturulmasında toplumsal yapıların
en vazgeçilmezini aile kurumu oluşturur. Aile, sevgi ve dayanışmanın
bilfiil yaşandığı, temel insanî ve ahlakî değerlerin öğrenildiği bir okuldur.
(Ünal, 2010: 123)
Hz. Peygamber, ailedeki muhabbetin artmasını temin edecek
davranışlara son derece önem vermiştir. O, aile fertlerinin gönüllerini
daima hoş tutmuş, zaman zaman onlara şakalar yapmıştır. Her zaman
sevgisini dile getirmiş ve onlara şefkatle muamele etmiştir. (Kurt, 2007:
184) Aile çatısı altında bir araya gelen fertlerin hayatlarını düzenleyen
İslam dini, bu fertlerin yaşamları boyunca karşılaşacakları her türlü durum
için Hz. Peygamber’in ideal yaşantısını örnek olarak sunmaktadır. Aile
hayatının tanziminde her ferdin ihtiyaç duyduğu bu örnek hayat, sünnet ve
hadisler aracılığıyla tespit edilmiş ve nesiller boyunca Müslüman
toplumlarda uygulanmaya çalışılmıştır. (Yılmaz, 2019: 39)
Hz. Peygamber, doğmadan önce babasını ve çok küçük yaşta annesini
kaybetmiş olmasına rağmen, anne babasını ve yetişmesine katkısı olan
diğer yakınlarını hiçbir zaman unutmamış, onları hep hayırla yâd etmiştir.
Hz. Peygamber, eşlerine, çocuklarına, torunlarına ve onların yakınlarına
karşı sergilediği tutumuyla en güzel örnektir. O, bu konudaki
sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmiş ve ümmetine de bu konuda çok
önemli tavsiyelerde bulunmuştur. (Akpınar, 2019: 32)
Ailenin kurulması için ilk adım olan evlilik müessesesi ile ilgili
tavsiyelerde bulunan ve bu hususa önem veren Hz. Peygamber, “Ey
gençler topluluğu, Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Çünkü
evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi
yoldur…” (Buhârî, “Nikâh”, 3; Müslim, “Nikâh”, 1) buyurmuştur.
İslam’da aileye kurumsal varlık kazandırmak ve onun üzerine titremek aslî
bir görevdir. Zaten ilk insanın dünyadaki serüvenine ailesiyle başlamış
olması, bu kurumun onun fıtratında yer tuttuğunu gösterir. “Sizden bekâr
olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları
evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir.
Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” (Nur, 24/32.) ayeti, aileyi
oluşturmayı toplumsal bir görev olarak bize yüklemektedir. Resûlullah,
Veda hutbesinde erkeklere hitaben “Kadınlarınız konusunda Allah’tan
korkun…” (Müslim, “Hac”, 147) buyurmuştur. Bir başka sözünde de bu
kadınları kastederek, “Mümin bir kişi, Allah korkusundan ve O’na itaatten
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sonra, sâliha bir hanım nimeti kadar başka hiçbir şeyden yararlanmamıştır.
Çünkü hanımına emretse sözünü dinler, yüzüne bakınca sevinir, üzerine
yemin etse yeminini doğru çıkarır, kocası dışarı çıksa iffetini ve kocasının
malını korur.” (Ebû Dâvûd, “Zekât”, 32) buyurmuştur. Onun bu güzel
sözleri, ailenin emanet duygusu ve iffet erdemi gibi nitelikler üzerine
kurulduğunu göstermektedir. Bu iki olgu da zaten ailenin gerek bireysel
gerek toplumsal öneminin temel taşıdır. (Bkz. Yaman, 2019)
4. EŞE KARŞI KİN BESLEMEME İLE İLGİLİ BİR
RİVAYETİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
İslam dini insan fıtratına önem vermiştir. Ortaya koyduğu ilke ve
prensipler de hep insan doğasıyla uyumlu özellik taşımaktadır. Zaten yeni
bir ilahi söylemin toplumsal karşılık bulması, o söylemin içeriğinin insan
fıtratına dokunması ve insan hayatına kıymet katması ile yakından
ilişkilidir. Aynı zamanda o söylemin sahibinin anlattığını kendi hayatında
yaşaması da bu noktada önemlidir. Nitekim bu iki nokta İslam’ın hızla
yayılmasının en büyük sebeplerinden olmuştur. (Yıldırım, 2018: 11) Bu
noktada özü-sözü bir olma veya söz ve davranışların uyum içerisinde
olması gibi hasletler gönüllere girmenin anahtarı rolünü görmüştür.
İnsanların etkileşim yaşadığı ilk ortam ailedir. Bir etkileşim ağı olan
ailenin sağlığı bu birlikteliği sağlayan sevgi, şefkat, saygı, güven,
paylaşım, fedakârlık vb. insanî değerlerin esas alınmasına bağlıdır. Aile
bireyleri kendilerine düşen rolleri hak-sorumluluk dengesini gözeterek
yerine getirmelidir. Bu bozulmaya yatkın dinamik denge sevgi ile yeniden
tesis edilebilir. “Haklar benim, sorumluluklar senin” düşüncesinden
hareket edildiği zaman bu hassas denge bozulur. (Dikeçligil, 2018: 68) Zira
haklar da sorumluluklar da paylaşılmalıdır. Bu ve başka hususlarda
adaletin sağlanması gereken en önemli yerlerden biri ailedir. Zira aile
toplumun küçük çekirdeği olduğundan burada sağlanacak adalet toplumun
da adalete göre tanzimi anlamına gelir. Bunun da temeli eşe karşı adaletli
olmaktır. (Yıldırım, 2018: 15) Adalet duygusunun kazandırıldığı ve
pekiştirildiği bir aile ortamında yetişen fertler, yakından uzağa çevrelerine
ve topluma bu bilinçle davranacaklardır. Bu durum toplumda adalet ve
diğer güzel hasletlerin yerleşmesini kolaylaştıracaktır.
“Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler
üzerinde belli hakları vardır.” (el-Bakara, 2/228) ve “Hanımlarınız size
örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz.” (el-Bakara, 2/187) şeklindeki ayetler
kadın ve erkeğin karşılıklı sorumluluklarının olduğunu belirtmekte, örtü
metaforuyla da birbirlerini madden ve manen korumakla sorumlu
olduklarına işaret etmektedir. Bu durum, bir yuva içerisinde eşler arasında
sağlanan ilişkinin ast-üst, amir-memur ilişkisi olmadığını, adalet temelli
bir hayat arkadaşlığı olduğunu gösterir. (Ünal, 2010: 120; Kesgin, 2018:
90) Mecburiyete dayalı değil de gönül rızasına bağlı samimi ilişkiler,
ebeveynlerden çocuklara, çocuklardan da çevreye doğru olumlu bir etki
gösterecektir.
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Eşler, ailenin ana unsurlarını oluşturan bireylerdir. Aileyi ayakta
tutan önemli etkenlerden biri de sevgi ve şefkatle hareket etmektir. Zira
sevginin olmadığı yerde olumlu bir gelişmenin olması imkânsızıdır.
Ailede olmaması gereken hasletlerden biri de kindir. Çünkü kin ile
sevgi, hiçbir zaman ontolojik bir birlik oluşturamamıştır. (Yasa, 2003: 204)
Sevgi, İslam’da önemli görülen ve iyiliklerin mayası kabul edilen bir
duygudur.
Sevgi, Kur’ân’da, hubb, mahabbet, vüdd ve meveddet kelimeleri ile
ifade edilmiştir. Sevginin zıddı, kızmak, nefret etmek, kin tutmak ve
hoşlanmamaktır. Kur’ân’da; vüdd ve hubb kelimelerinin zıddı olarak
gazab, suht, makt, ğayz, la'net ve kerahe gibi kavramlar kullanılmıştır.
(Karagöz, 2004: 7) Sevgide ölçülü ve dengeli olma, Kur’ân mantığına
uygun olan davranış şeklidir. Müslüman, sevdiğini ölçülü seven, neyi ve
kimi niçin, ne kadar seveceğini bilen kimsedir. (Çetiner, 2010: 120)
Hz. Peygamber, eşlerle iyi geçinme hususunda “Bir kimse hanımına kin
beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.”
(Müslim, “Radâ’”, 61) buyurmuştur. Bu da Hz. Peygamber’in kayda değer
alternatif ve çözüm getirici bir yaklaşım tarzıdır. (Sancaklı, 2019: 56) Bu
hadis konuya dikkat çekmesi açısından önemli bir hadistir. Eşler arasında
karşılıklı anlayışa, birbirini hoş görmeye ve empati duygusuna işaret eden
bu hadis ailedeki muhtemel bazı problemlerin önünü kesecek bir yol
göstermektedir.
Hadisin işaret ettiği anlayışlı olma ve empati duygusu üzerinde durmak
faydalı olacaktır. Bu durum insanın sosyal bir varlık olup tek başına
yaşamasının mümkün olmaması ile ilgilidir. İnsanın beslenme, giyinme,
barınma ve savunma ihtiyaçlarının yanında, neslini devam ettirebilmesi
için bir eşe ihtiyacı vardır. Sosyal hayatın devam etmesi için de insanlar
birbirlerine muhtaçtırlar. Bir arada yaşama olgusu karı-koca ile başlar;
anne-baba, çocuklar, komşular, vatandaşlar, milletler ve devletler
topluluğuna kadar uzanarak genişler. İnsanlar fayda vereni elde etmek,
zarar vereni de terk etmek arzu ve istidadında yaratılmışlardır. Sosyal
varlık olmanın temel kuralı olarak herkesin kendi hukukunun dışına
çıkmaması başlıca vazifesidir. Hak ve vazifelerin yanı sıra bireysel ve
toplumsal ilişkilerin sağlıklı yürümesi ve hayatın daha mutlu bir zeminde
devam etmesi için öncelikle kişilerin birbirlerini iyi anlamaları ve
davranışlarını ona göre sergilemeleri gerekir. Buna yardımcı olacak en
büyük etkenlerden biri empati kurabilmektir. (Ağırman, 2006: 23-24)
Empati kelimesi, Türkçe’de duygudaşlık, anlayış, duyarlılık veya eş
duyum kelimeleriyle karşılığını bulmaktadır. Empati, bir başkasının
duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu
anlamak ve hissetmek demektir. (https://sozluk.gov.tr/ Erişim: 20.11.2019;
Ağırman, 2006: 24) Genel bir ifade ile empatiyi bireyler ve toplumlar arası
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ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan bir davranış sergileme
biçimi ve anlayışı olarak ifade etmek mümkündür. Empati, ikili insan
ilişkilerinin temelini oluşturur. Nitekim empati insanlarla ikili ilişkilerde
başarıyı belirleyen ve sosyal ilişkileri yönlendiren bir etmendir. (Ağırman,
2006: 25) Empati, iletişime girilen kimsenin halini anlama, onun yerine
kendini koyarak onun durduğu yerden bakabilme yeteneğidir. Bu yetenek
insan ilişkilerinde birçok problemin çözümüne yardımcı olabilecek bir
temel davranış biçimidir. Buna en çok aile içinde ihtiyaç duyulduğu
söylenebilir. (Uysal, 2018: 115)
Empati, kişisel mutluluk, aile hayatı ve iş ilişkileri de dahil olmak üzere
yaşamın tüm alanlarını olumlu yönde geliştiren dönüştürücü bir karakter
özelliğidir. Birçok insan, kendi kişisel mutluluğunu artırmada ve
etrafındaki dünya hakkında etkileşim kurma ve hissetme biçimlerini
değiştirmede
empatinin
gücünü
bilmemektedir.
(https://productivemuslim.com/empathy-transform-life/
Erişim:
13.01.2020)
Empati göstermek insanî ilişkileri olduğu kadar Müslüman olarak
kişinin karakterini de geliştirecektir. Çünkü insanı daha merhametli ve
yardımsever kılacaktır. Bir kişiyi anladığınızı, duygularınızı yansıtarak
veya söylediklerinizle gösterdiğinizde, o kişiye anında rahatlama ve huzur
gelecektir. Danışmanlık alanında da empati anlayışı göstermenin, sıkıntılı
bir insan için tavsiye vermekten genellikle daha yararlı olduğu
belirtilmektedir. (https://productivemuslim.com/empathy-transform-life/
Erişim: 13.01.2020)
Asırlar önce farklı bir coğrafyada Resûlullah’ın (sas) bize verdiği ölçü
aslında empati denilen yetenekten başka bir şey değildir. “Kendi nefsiniz
için istediğiniz şeyi mümin kardeşiniz istemedikçe gerçek anlamda iman
etmiş olmazsınız.” (Buhârî, “İman”, 7) Bir slogan gibi sıklıkla kullanılan
bu hadisin pratik hayattaki karşılığı gerçek manasıyla empatidir. (Uysal,
2018: 115)
Yukarıda zikredilen rivayette vurgulanan husus, insanı insan olarak
farklılıklarıyla kabul edebilmektir. Duygulara nüfuz ederek bireyleri
algılama ve ona göre davranış sergileme anlayışının Hz. Peygamber’in
telkin ve davranışlarında önemle vurgulanan bir husus olduğunu
görmekteyiz. (Ağırman, 2006: 53) Resûlullah, insanlara önyargılı
davranmamış ve affedici olmuştur. Dolayısıyla kişiler arası iletişim
engellerini ortadan kaldırmak veya asgari düzeye indirebilmek için, belli
bir durum veya özelliğin her yerde, herkes için geçerli olduğunu
düşünmemeli, her insanın hem yanlışı hem de doğrusunun olabileceğini,
insanları istediğimiz gibi düşünmeye veya bizim gibi hissedecek şekilde
değiştirmeye hakkımızın olmadığını düşünerek ona göre hareket etmelidir.
(Tetik, 2009: 174)
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İnsanların farklı meziyetleri olabileceği gibi belki hoşlanılmayacak
yönleri de bulunacaktır. Böyle bir durumda sürekli hatalara odaklanmak
veya hatayı yüze vurmak gibi tutumlar yerine olumsuzlukları, görmezden
gelerek güzelliklere yoğunlaşmak gerekir. (Uysal, 2018: 114)
Eşe karşı kin beslememekle ilgili zikredilen hadis de günümüz modern
dünyasında bize ışık tutacak önemli bazı ayrıntılar içerir. Başkalarını
olduğu gibi kabul etmeyi nazara veren, her insanın yaratılıştan getirdiği
farklılıklara sahip olduğunun altını çizen bu rivayet, sevgi ve şefkati öne
çıkardığı gibi, kin ve nefretten uzak durmayı tavsiye etmektedir. Kin ve
nefretin ilk terkedileceği ortam da aile ortamıdır.
Hadis, aynı zamanda bize empati yapmamızı da tavsiye etmektedir.
Buna göre, karı ya da koca, eşinde sevmediği bir davranış veya hoşa
gitmeyen bir hareket gördüğünde, onun hoşa giden ve sevilecek
davranışlarının da olduğunu hatırlayacak ve bu yüzden ona kin
beslemeyecektir. Eşinin yerine kendisini koyarak, mükemmel birisi
olmadığını düşünecektir. Zira o da -bir beşer olarak- kusur sahibi olduğunu
hatırlayacaktır. Böyle empati yapması onda eşine karşı, insanî bir anlayışın
gelişmesine vesile olacak ve ailedeki küçük ve basit sorunların çözülmesi
daha da kolaylaşacaktır. Gerçekten günümüz dünyasında aile içerisinde
yaşanan ve büyüyerek çok ciddi sonuçlara yol açan birçok problem, bu
empati duygusuyla çok kolay çözülebilecektir.
Öte yandan hayata kaynaklık eden ve sadece insanlar değil bütün
varlıklar arasındaki ilişkinin ana damarında akmakta olan sevginin, farklı
biçimlere büründürülerek istismara uğratıldığı ve aşırılığa taşındığı bir
gerçektir. (Düzgün, 2011: 38) İnsanın sosyal ilişkilerinde bu dengeye
dikkat etmesi de ayrıca önemlidir. Çünkü mümin insan ibadetinde bile
dengeye dikkat etmektedir. Hz. Peygamber’in hayatında tatbik ederek
öğrettiği tarz da bundan başkası değildir. (Bkz. Müslim, “Nikâh”, 5)
Hz. Peygamber’in aile hayatında ilgi, değer verme, adalet, eşitlik,
hoşgörü, sevgi, saygı, nezaket, güven, iffet, feragat, haklara saygı, sabır ve
tahammül, empati, îsâr ve zarâfet hâkim olduğu için neticede o ailede
huzur, uyum ve mutluluk hâkim olmuştur. Uzun süre yanlarında kalan
Enes b. Mâlik, Hz. Peygamber’in aile ilişkilerini çok kısa bir şekilde şöyle
anlatmıştır: “Aile fertlerine karşı Hz. Muhammed’den daha şefkatlisini
görmedim. (Müslim, “Fedâil”, 63; Ayrıca bkz. İbn Mâce, “Nikâh”, 50.)
Zarâfet, nezâket ve yumuşaklığın öneminin anlatıldığı hadislerde şu
ifadeler dikkat çekicidir: “Allah refiktir, bütün işlerde rıfkı sever.” (Buhârî,
“İstitâbe”, 4) “Yumuşak huydan yoksun olan, iyilikten de yoksun olur.”
(Müslim, “Birr”, 23) Hz. Peygamber’in aile eğitiminde bu tür değerlerin
hâkim olduğu görülmektedir. (Sancaklı, 2019: 55) Aile hayatını güzel ilke
ve prensipler üzerine kuran Hz. Peygamber, özellikle eşe karşı anlayışlı
olmayı, eşlerin birbirinin duygu dilini iyi kavramalarını ve empati yaparak
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hata ve kusurları hoş görebilmelerini tavsiye etmiştir. Bize düşen de
manevi değerlerin aşındığı, sosyal ilişkilerin zayıfladığı ve aile bağlarının
gevşediği günümüzde Hz. Peygamber’in hayat bahşeden sünnetine tâbi
olmak ve onu daha doğru anlamaya çalışmaktır.
SONUÇ
İslam’da toplumun temeli olan aileye çok değer verilmiştir. Aile hem
toplumun yapıtaşı sayılmakta hem de bireylerin yetişmesinde bir mektep
rolü görmektedir. Güçlü milletlerin geleceğinin güçlü aile yapısına bağlı
olduğu söylenebilir.
Sosyal bir varlık olan insana manevi değerlerin aşılandığı yer aile
yuvasıdır. Aileyi önemsemeyen bir toplumun geleceği de parlak
olmayacaktır. Bir aile sahibi olmak fıtrî bir duygudur. Bir yuva kurmak ve
hayatı bir aile ortamında sürdürmek, hayatın olmazsa olmazıdır. Sevgi,
şefkat ve merhametin hâkim olduğu bir aile iklimi, insanların, toplumların
ve yeryüzünün huzuru için vazgeçilmezdir. Nitekim Hz. Peygamber’in bu
konulardaki rehberliği, asla akıldan çıkarılmamalıdır.
Hz. Peygamber, ümmete ve insanlığa üsve-i hasene olarak
gönderildiğinden her bakımdan takip edilecek ve örnek alınacak bir merci
olmuştur. Resûlullah’ın aileye bakışını anlamak için, onun aileye karşı
davranışlarını incelemek gerekir.
Hz. Peygamber, örnek yaşam tarzıyla ideal bir eş, sorumlu bir baba ve
mükemmel bir aile reisi olarak bizlere yol göstermiştir. Onun aile ile ilgili
birçok hadis îrâd ettiği bilinmektedir. Bu rivayetlerden biri de “kimsenin
eşine karşı kin beslememesini emrettiği” hadisidir. Bu hadis günümüz
modern dünyasında bize ışık tutacak önemli bazı ayrıntılar içerir.
Başkalarını olduğu gibi kabul etmeyi nazara veren, her insanın yaratılıştan
getirdiği farklılıklara sahip olduğunun altını çizen bu rivayet, aynı
zamanda bize empati yapmamızı da tavsiye etmektedir. Buna göre, karı ya
da koca, eşinde sevmediği bir davranış veya hoşa gitmeyen bir hareket
gördüğünde, onun hoşa giden ve sevilecek davranışlarının da olduğunu
hatırlayacak ve bu yüzden ona kin beslemeyecektir. Kendisini eşinin
yerine koyarak, mükemmel biri olmadığını ve kusur sahibi olabildiğini
düşünecektir. Böyle empati yapması onda eşine karşı, insanî bir anlayışın
gelişmesine vesile olacak ve ailedeki küçük ve basit sorunların çözülmesi
daha da kolaylaşacaktır.
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AVUSTURYA’DA ALTERNATİF MEDYA ÖRNEĞİ OLARAK
FREIES RADIO KONSEPTİ VE TÜRKİYE KÖKENLİ
GÖÇMENLERİN BU RADYOLARDA YAYINLADIKLARI
PROGRAMLAR
Freies Radio concept as an example of alternatif media in Austria and
the broadcasting programs of Immigrants originating from Turkey
Celal HAYIR*
1. Giriş
Medyanın gelişimini kapitalist sistemin gelişimiyle ilişkilendirebiliriz.
Kapitalizm, tüm iletişim süreçlerini kendi dinamikleri doğrultusunda
biçimlendirmiştir. Geleneksel medyanın en fazla gelişim gösterdiği ülkeler
kapitalist sistem inşasının en güçlü olduğu Amerika, Fransa ve İngiltere
gibi ülkelerdir. Bu ülkelerin başkentleri kapitalizmin başkentleri olmakla
birlikte gazeteciliğin de başkenti olmuştur (Arık, 2018: 99).
Geride bıraktığımız 20. yüzyıl geleneksel medyanın toplumsal hayata
egemen olduğu bir yüzyıldı. Bu dönem; görsel bir kitle iletişim aracı olan
sinema, icadından hemen sonra endüstrileşmeye başlamış, gazetelerin
önemi gittikçe artmış ve büyük basım yayım tekelleri kurulmuş, önce
radyo ve sonrasında ise televizyonun icadı geleneksel medyanın kitleler
üzerindeki etkisini arttırmıştır. 20. yüzyıl boyunca sırasıyla gazete, sinema,
radyo ve televizyon kitle iletişiminde başrolü oynamıştır. Sermayenin
küreselleşmesine paralel kitle iletişim süreçleri de küreselleşmiştir.
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl ise yeni medya araçlarının (özellikle
internetin) günlük yaşam pratiklerine egemen olduğu bir yüzyıldır. Atık
dünyanın en ücra köşesi bir telefon tuşuna basılacak mesafededir.
Bugün itibariyle geleneksel medya araçları (gazete, televizyon, radyo
ve sinema) büyük sermaye gruplarının elinde toplanmıştır. Medya
kurumlarını elinde bulunduran sermaye sahiplerinin en büyük amaçları kâr
elde etmektir. Kamuyu aydınlatma, kamu yararına siyasi erki denetleme
gibi temel işlevlerini yerine getirmekten ziyade, sahip oldukları medya
iletişim araçlarını (medya gücünü), kâr elde etme amacı doğrultusunda
baskı unsuru olarak kullanırlar. Kâr amaçlı medya yapılanması içinde
toplumun dezavantajlı kesimleri temsil edilmemektedir. İnternettin kitleler
tarafından kullanılmaya başlanması, insanların dijital ortamda kendilerini
ifade edebilecekleri bir alan açsa da ve bu durum belli düzeyde değişse de
geleneksel (ana akım), kamu ve özel medya kuruluşlarında sorunlar hala
da devam etmektedir. Bu eşitsizlikçi medya yapısına karşı birçok Avrupa
ülkesinde alternatif medya projeleri geliştirilmiştir. Çokkültürlü bir
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toplumsal yapıya sahip Avusturya’da 1990’lı yıllarda ortaya çıkan radyo
konsepti Freies Radio bu projelerden bir tanesidir.
Bu çalışmanın asıl konusunu Freies Radio konsepti, örnekleri ve bu
radyolarda Türkiye kökenli göçmenlerin hazırlayıp sunduğu programlar
oluşturmaktadır. Avrupa’nın birçok ülkesinde farklı örnekleri olmakla
birlikte, çalışma sadece Avusturya’daki Freies Radio konseptinde yayın
yapan radyolarla sınırlandırılmıştır. Çalışmanın amacı, var olan medya
düzenine karşı alternatif işitsel bir medya örneği olarak Freies Radio
konseptiyle kurulan radyoları incelemek; Türkiye kökenli göçmenlerin bu
radyoların hangisinde, hangi saat ve günde, ne kadar sıklıkla, hangi isimde
ve hangi şehirde programlar gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca
yöntem olarak; Freies Radio konusunda detaylı bir literatür taraması
yapılmış, Freie Radio konseptini konu alan kaynaklar araştırılmış ve
Freies Radio örnekleri web sitesi adresleri üzerinden, içeriksel yönden tek
tek incelenmesi gerçekleştirilmiştir.
2. Alternatif Medya ve Katılımcı Demokratik Medya Kuramı
Geleneksel medya, cinsiyetçi, ayrımcı ya da ırkçı bir yaklaşım taşıdığı
noktasında eleştirilmektedir (Karahisar vd. 2018: 671). Büyük sermaye
sahipliğindeki geleneksel medya kurumları farklı toplumsal grup ve
bireylerin sesini duyurmakta yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla, artık
insanlar kendilerini ifade edebilecekleri, seslerini duyurabilecekleri
alternatif bir medya yapılanmasına ihtiyaç duymaktadır. Alternatif
medyalar böyle bir ihtiyacın sonucu ortaya çıkmaya başladı. Kâr amacı
gütmeyen, asıl amacının var olan egemen medya düzenine karşı (kamu ve
özel ana akım medya) alternatif olabilmektir. Alternatif medya oluşumları
muhalif medya, topluluk medyası, bağımsız medya, karşı medya, yeni
medya, yerel medya, başka medya ve radikal medya gibi çok çeşitli
isimlerle de anılmaktadır (Özer, 2012; Akveran, 2018: 12).
“En genel anlamıyla alternatif medya, ana akım tarafından temsil
edilmeyen karşıt görüşlerin temsilini sağlayan, toplumsal ve siyasal
reformları savunan bir medya türü olarak tanımlanabilmektedir” (Haas,
2004:115; Durgeç-Aydoğan, 2017: 708). Alternatif medya oluşumları
egemen söylemin dışında bir yayıncılık felsefesi benimser, toplumsal
farklılıklara saygı gösterir ve dezavantajlı grupların medyada görünür
olmasını sağlar (Durgeç-Aydoğan, 2017: 708). Bu bağlamda, “demokratik
katılımcı kuram, yeni kitle iletişim araçlarına yönelimi, kuramsal ve
yapısal düzeyde değişimleri, bazı alternatif arayışları ve alternatif
yaklaşımları bünyesinde barındıran bir mahiyete sahip olmaktadır”
(Budak, 1997: 84; Kalaman, 2017: 1041). Denis McQuail tarafından
geliştirilen Katılımcı Demokratik Medya Kuramı’na göre, medyanın
sosyal yaşamla iç içe olabilmesi ancak halkın da sosyal olaylara eşit
katılımının sağlanmasıyla mümkün olabilir (Deniz, 2016: 158).
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Toplumdaki her birey, görüş ve düşüncelerini açıklama noktasında kitle
iletişim araçlarına erişimde eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Kuram, iletişim
araçlarının herkese açık olmasının sağlanması değişik gruplar arasında
etkileşiminde kurulacağını varsaymaktadır (Türk, 2016: 58). Katılımcı
Demokratik Kuram’ın temelinde medyadaki tekelleşmeye karşı oluşan
negatif tutum vardır, medyanın varlık nedeninin topum olduğunu ve
yayınların kamu yararı amacı gütmesi gerektiğini ileri sürer. Buna göre,
kitle iletişim araçlarına tüm vatandaşların, azınlıkların, etnik veya dini
grupların, tüm bireylerin, yerel toplulukların ve sivil toplum örgütlerinin
katılımı sağlanmalıdır (Karadağ, 2012: 9-18).
Katılımcı Demokratik Medya Kuramı’nın dayandığı temel ilkeleri
şöyledir: Medyanın varoluş sebebi şirketler ya da müşteriler değil, halktır;
medyanın içerik üretim ve örgütlenmesi siyasal erkten bağımsız olmalıdır;
iletişim önemlidir, bu alan çalışanların inisiyatifine bırakılmamalıdır;
herkesin (değişik grup, örgüt ve topluluklar) kendi medyasına sahip olma
hakkı olmalıdır; medyaya erişim herkese (tüm vatandaşlara, etnik
azınlıklara) açık olmalıdır; herkes gereksinimleri doğrultusunda
bilgilendirilmelidir ve herkes hizmet edilme hakkına sahip olmalıdır
(Mutlu, 2003: 42).
Alternatif medyalar geleneksel olandan (ana akım medyadan) farklı bir
yapılanmaya sahiptir; sorgulayıcı yapısı, siyasi otoriteden bağımsız oluşu,
kâr güdümlü olmayışı ve herkese açık olması...
3. Freies Radio Konsepti
Lindner’e (2007) göre, radyo bir kitle iletişim aracı olarak diğer medya
araçlarının yanında uzun yıllar üvey anne muamelesi görmüştür, geri
planda bırakılmıştır (Lindner, 2007: 7). Fakat, iletişim tarihi
incelendiğinde ve radyo “tarihine bakıldığında radyo yayıncılığının,
iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerden etkilenen ve değişime ayak
uyduran bir araç olduğu görülebilir” (Özel, 2014: 169). Radyo, gazete ve
sinema gibi yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarından sonra sesli bir kitle
iletişim aracı olarak yayın hayatına başlamıştır. Birinci ve ikinci dünya
savaşı arasındaki zaman diliminde altın dönemini yaşamış olan radyo,
varlığını günümüze dek sürdüren ve kitleler tarafından halen önemsenen
bir iletişim aracıdır. Diğer kitle iletişim araçlarında olduğu gibi radyo
yayıncılığında da birtakım değişimler, farklı arayışlar yaşanmaktadır.
Bugün Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi Almanca konuşulan
ülkelerde alternatif radyo yayıncılığının bir ayağı olarak yapılanmış Freies
Radio konsepti radyo yayıncılığına alternatif bir bakış açısı getirmektedir.
Freies Radio olgusuna değinmeden, öncelikle Freie Medien kavramına bir
açıklık getirmek gerekiyor.
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Almancada Freie Medien diye tabir edilen kavramın İngilizce karşılığı
alternative media (alternetif medya), Fransızca karşılığı ise médias libres
(özgür medya) şeklindedir (Purkarthofer vd., 2008: 14). Freie Medien
kavramının İngilizce ve Fransızca karşılığına bakarak Türkçeye
“özgür/alternatif” medya şeklinde çevirmek mümkün. Freie Medien,
mevcut medya düzeni içinde alternatif bir medya yapılanması olarak
üçüncü bir medya sektörünü oluşturmaktadır. Freie Medien kamu, özel ve
ticari medyada temsil edilmeyen herkese medyaya erişim olanağı
sağlamaktadır (Purkarthofer vd., 2008: 14-15). Freie Medien tanımından
yola çıkarak Freies Radio kavramını da Türkçeye “özgür radyo” veya
“alternatif radyo” şeklinde tercüme etmek yanlış olmayacaktır.
Freies Radio; ticari olmayan, kâr amacı gütmeyen, kamu yararı güden,
kazanç elde etme amacı gütmeyen kurumlar tarafından organize edilen,
çok sesliliği ve toplumsal katılımı önemseyen, bütün toplumsal grup ve
kişilere açık olan, program yapma olanağı tanıyan, düşünce ve ifade
özgürlüğünü önemseyen bağımsız alternatif bir radyo yayıncılığıdır.
Freies Radio kamusal, ticari ve özel işitsel medya yayıncılığının yanında
üçüncü önemli bir medya ayağını temsil ederek görüş çeşitliliğini
artırmaktadır (Verband Freier Radios Österreich 1998, Freie Radios,
https://www.freie-radios.at/index.html).
Freies Radio konsepti ve yayıncılık felsefesi gereği eğitim, ekipman,
yaş veya finansal kaynaklardan bağımsız, herhangi bir şart koymadan, her
vatandaşın doğrudan medya prodüksiyonuna ve teknik bilgi ve becerisi ile
katılımını sağlar. Freies Radio konseptinde bütün radyo yayıncılık
faaliyetleri, program yapımları gönüllülük temelinde gerçekleşmektedir;
Freies Radio artık ülkenin her bölgesindeki oluşumlarıyla, çalışanlarıyla,
gruplarıyla, editöryal ekipleriyle sürekli büyüyen ve gelişim gösteren bir
topluluğa dönüşmüştür. Bu radyolar kesinlikle ticari temelde yayınlar
yapamazlar, ticari olmamak bağımsızlıklarının teminatıdır. Eleştirel
söylemle yayıncılık yaptırmak, tartışma ortamı oluşturmak ve her şeyden
önce, takipçilerine müzik dinletmek esas amaçlarındandır (COMMIT,
2014: 1). Freies Radio konsepti sadece program açısından farklı değildir,
aynı zamanda kurumsal yapısı, işleyişi de farklıdır. Genelde halka açık
anonim bir şirketten ziyade bir dernek gibi yönetilirler (Häusermann 1998,
Kaltenberger 2010: 36) ve işlevsel olarak karşı kamuoyu oluşturup,
alternatif konuları ele alıp işlerler (Lindner, 2007: 149). Freies Radio
programlarında düşüncelerin özgürce dile getirilmesi konusunda önemli
çaba gösterilir. Yayınlanan programlar oldukça çeşitlilik içermektedir ve
somut toplumsal gruplara yöneliktir. Bu radyoların başlıca görevlerinden
bir tanesi de; ülke genelinde program önerisiyle, Avusturya radyo
dünyasının tamamlayıcısı olmanın yanında, ticari radyo programlarında
işlenmeyen konuları işlemek ve temsil edilmeyen içeriklerle programları
doldurmaktır (Grabenwarter 2004, Kaltenberger 2010: 36).
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Aşağıda sıraladığımız ilkeler, Freies Radio konseptinin yayıncılık
felsefesini yansıtmaktadır (Purkarthofer vd., 2008: 16-17):
o

Erişime açık olmak: Prensip olarak her Freies Radio kullanıcısı
radyo programı yapabilir, seçtiği konu ve içerikleri iletebilmeli,
düşüncelerini yayabilmelidir.

o

İfade ve düşünce özgürlüğünü desteklemek: Freies Radio konsepti
hem düşünce çoğulculuğunu hem de medya çeşitliliğini teşvik
eder, düşüncelerin radyoda aktif ifade edilmesi sağlanır…

o

Siyasi katılım ve sosyal entegrasyon: Freies Radio, çeşitli
toplumsal sosyal gruplara ve bireylere, özellikle de toplumda veya
medyada marjinalleştirilmiş gruplara kendilerini temsil etme alanı
açar, bu çerçevede olanak tanır. Programlarda geleneksel medyada
pek dile gelmeyen, ötekileştirme, cinsiyetçilik ve ırkçı ayrımcılığa
karşı tutum sergilenir; fikirler, konular farklı toplumsal gruplarla
birlikte tartışılır.

o

Toplumsal çeşitlilik: Freies Radio yerel müzik, sanat ve kültürel
prodüksiyonun yanı sıra sosyal ve politik girişimlerin
platformudur da. Dinleyenlerini aktif katılıma dahil eder. Bu
radyolarda aktif olarak; gençler ve yaşlılar, feministler,
felsefeciler, halk müzik grupları, yerel organizatörler, 25 dilde
yayın yapan farklı göçmen gruplar program yapmaktadır. Ayrıca,
Freies Radio toplumsal, kültürel, dilsel gerçeklik ve çeşitliliği
yansıtmaktadır, etkide bulunduğu alanlarda ışık olmaktadır.

o

Yenilikçi projeler ve bölgesel kalkınma: Freies Radio medya,
kültür ve sanat, sosyal, politik alanlarda çeşitli projelerin
başlamasını teşvik eder. Özellikle kırsal alanlarda, bölgesel
kalkınmanın önemli destekçisidir. Tarihsel olarak sorunlu olan
bölgelerde de kültürel ve sosyal karşılaşmalar için önemli bir
platformdur.
(Ör.
AGORA/Kärnten,
Freier
Rundfunk
Freistadt/Sınır Bölgesi Yukarı Avusturya-CZ).

o

Ticari değildir ve reklam almaz: Freies Radio kesinlikle ticari
amaç güdmez, bağımsıdır ve reklam almaz. Bu radyolar iletişimsel
bir artı değer için oluşturulmuşlardır. Varlıklarını ve
bağımsızlıklarını garanti altına alma amacıyla kendilerini kamu
sübvansiyonları, iş birlikleri, projeler, bağışlar veya sponsorluk
yoluyla finanse ederler.

o

Kamu hizmeti: Radyo denilen medya aracına açık erişimi yoluyla,
medya okuryazarlığının ve gazetecinin programlarını aktif
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arabuluculuğu rolünü yerel ve bölgesel düzlemde tamamlayan
Freies Radio konsepti, demokratik bir toplum için temel hizmetleri
yerine getirir ve bu anlamda kamu hizmeti yayıncıları
kategorisinde görülür.
Freies Radio ilkelerini kısaca şu başlıklarda özetleyebiliriz:
1. Bağımsız Olmak
2. Kesinlik ticari olmamak
3.

Herkese açık olmak

4. Eleştirel olmak
5. Düşünce çeşitliliğine önem vermek
6. Düşüncelerin serbestçe ifadesini önemsemek
7. Kültürel çeşitliliği yansıtmak
8. Çok sesliliği önemsemek
9. Çok dilliği önemsemek
10. Bölgesel gelişmeye katkı yapmak
11. Toplumsal entegrasyonu desteklemek
12. Her türlü ayrımcılığa karşı durmak
Freies Radio konseptinin ülke genelinde (bkz. Tablo 1), hemen hemen
bütün eyaletlerde ve özellikle de kırsal alanlarda (köy ve kasaba gibi küçük
yerleşim yerlerinde) uygulamak; alternatif bakış açısıyla alternatif bir
medya ortamı oluşturmak ve bu perspektifle radyo yayıncılığı yapmak
oldukça önemlidir. Şöyle ki; bu yerlerde kamusal bir söylem geliştirmek,
tartışma ortamı yaratmak, demokrasiyi yaşanır kılmak, ortak değerleri
oluşturmak ve bölgesel gelişmişliğe katkıda bulunmak, yanı sıra gençlik
çalışmaları yürütmek, kültürel perspektif oluşturmak, toplumsal ve politik
atmosferi dinleyicilerine yansıtmak… (20 Jahre ON AİR, Community
Medien, 2018: 2-12).
Freies Radio projesinin kırsal bölgelerdeki etkileri şöyle sıralanmıştır
(20 Jahre ON AİR, Community Medien, 2018: 12):


Hem bölge insanlarının hem de bölgenin sesi olmak
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Farklı kültürlerin ve jenerasyonların buluşabileceği yerler olmak
Kimlik oluşturucu kurumlar gibi işleve sahip olmak
Eleştirel perspektifle, eleştirel bir medya üretim okulu gibi olmak
İnsanların kedilerini geliştirdikleri bir platform olmak

4. Avusturya’da Freies Radio Örnekleri
Yaşadığımız yüzyılda kitle iletişim araçları teknolojik gelişmelerin
etkisiyle sürekli değişmektedir. İnternet ile birlikte şekillenen medya yeni
bir sürece girmiştir. Buna paralel var olan geleneksel, kamu ve özel ticari
medya yayıncılığına karşı alternatif medya arayışları önemsenmeye
başlanmış ve bu çerçevede birçok Avrupa ülkesinde alternatif medya
projeleri uygulamaya sokulmuştur. Böylece, geleneksel medyada göz ardı
edilen, yeterince konuşulmayan konular işlenmeye, temsil edilmeyen kişi
ve gruplar sesi duyulur olmaya başlanmıştır. Buna örnek; Avusturya’da,
1990’lı yılların sonlarında Freies Radio konsepti çerçevesinde kurulan
alternatif radyoları gösterebiliriz.
Bugün çok sayıda Avrupa ülkesinde ticari olmayan, kamu yararı
güden, radyo-televizyon istasyonları (bunlar Community medyası olarak
da adlandırılmaktadır) çeşitli formatlarda varlıklarını sürdürmektedir.
Avrupa'da ilk yasal Community radyosu, öğrenci radyosu olarak
Slovenya'nın Ljubljana şehrinde kuruldu. Fransa’da 1981’den itibaren
kurulan, bugün sayısı 600’ü geçen Community radyoları mevcuttur.
Almanya’da Bürgerrundfuk adı altında yaklaşık 300 civarında ticari
olmayan radyo ve televizyon projeleri mevcuttur. Avusturya’da ise
yayıncılığa (özel radyo) yönelik yasanın 1993 yılında yürürlüğe girmesi,
1998’de Freies Radio konsepti altında çeşitli radyoların kurulması ile
alternatif radyo yayıncılığı başlamış oldu (Peissl, 2018: 30). Avusturya,
Avrupa ülkeleri içinde bu konuda düzenleme yapan son ülkedir (Busch,
2003: 233).
Böylece ilk Freies Radio yayını, 1998 yılında Salzburg’da Radiofabrik
adıyla radyo Arabella bünyesinde gerçekleştirildi ve yaklaşık bir ay sonra
Viyana’da kurulan Radio Orange ise Avusturya’da kendi frekansı
üzerinden yayın yapan ilk Freies Radio oldu (Wiltscheck, 2005: 39;
Nitsch, 2009: 64).
Avusturya genelinde, bugün itibariyle toplam 14 tane Freies Radio
bulunmaktadır. Bunlardan 10 tanesi eyalet başkentlerinde, diğerleri ise
kırsal kesimde yayıncılık faaliyetlerini sürdürmektedir (20 Jahre ON AİR,
Community Medien, 2018: 2-12). Aşağıdaki Tablo 1, bu radyoların
sırasıyla nerde kurulduğu ve hangi yıl yayın hayatına başladığını
göstermektedir.
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Tablo 1: Avusturya Genelinde Bölgelere Göre Freies Radio
İstasyonları
İsim

Yer

Yıl

Orange 94.0

Wien

08. 1998

İnternet
Adresi
o94.at

Radiofabrik107,5
MHz
Radio FRO

Salzburg

09. 1998

radiofabrik.at

Linz

09. 1998

fro.at

radio
AGORA Klagenfurt
105,5
Freies
Radio Bad Ischl
Salzkammergut
Radio Freequenns
Liezen

10. 1998

agora.at

03. 1999

freiesradio.at

04. 1999

freequenns.at

Proton – das freie Dornbirn
Radio
Radio Helsinki
Graz

04. 1999

radioproton.at

03. 2000

helsinki.at

radioYpsilon

Hollabrunn

10. 2000

radioypsilon.at

St. Pölten

04. 2002

campusradio.at

Innsbruck

07. 2002

freirad.at

Freies
Radio Freistadt
Freistadt
Freies Radio B138 Kirchdorf

03. 2005

frf.at

09. 2008

radio-b138.at

campuscityradio
Freirad

Radio OP

&

Oberpullendorf 10. 2009

radioop.at

Kaynak: COMMIT (2014: 2). Das Freie Radio 1x1, Basiswissen für RadiomacherInnen
im Nichtkommerziellen Rundfunk

5. Çeşitli Freies Radio Bünyesinde Türkçe Yapılan Programlar
İnsanlar tarih boyunca göç halinde olmuşlardır. Çeşitli faktörlerin
etkisiyle göç eden insanlar tek tek, gruplar halinde, topluca, zorunlu veya
isteğe bağlı olarak bir başka topluma, bölgeye göç etmişlerdir (Treibel,
2003: 21). Türkiye’den Avrupa’ya göç 1960’lı yıllarda başladı. Yaklaşık
50 yıldan fazla bir geçmişi olan göç ve göçmenlik konusu geçmişte olduğu
gibi günümüzde öneminin koruyan bir olgu olarak yaşanmaya devem
etmektedir (Hayır, 2016: 2). Bugün itibarıyla, Avusturya’da hatırı sayılır
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Türkiye kökenli göçmen grubu yaşamaktadır. H. Şimşek’in Türkiye’den
Avusturya’ya Göçün 50 Yılı adlı kitabı bu konuda geniş bilgiler
vermektedir. Sosyal hayatın pek çok alanında kurumsallaşma sürecini
tamamlamış Türkiyeli göçmen grupları kendi ana dillerinde gazete ve dergi
çıkartarak medya alanında da kurumsallaştığı görülmektedir. C. Hayır’ın
Etnik Medya Kavramı Çerçevesinde Avusturya’da Türkçe Yayınlanan
Gazeteler Üzerine Bir İnceleme adlı çalışması, Avusturya’da Türkçe
basılan gazeteler hakkında detaylı bilgiler içermektedir.
Avusturya’da ise dergicilikle başlayan bu süreç 1999 yılı itibariyle
Türkçe gazete yayımlama sürecine dönüşmüştür. 2000’li yıllardan itibaren
de aylık yayımlanan bu gazetelerde hızlı bir artış olduğu gözlemlenmiştir.
Türkçe yayımlanan; Öneri (1999), Yeni Vatan (1999), Medyatik (2000),
Aktüel (2002), Post (2002), Pusula (2003), Yeni Hareket (2003), Avusturya
Günlüğü (2005), Ajans (2006), Yeni Nesil (2008), Zaman Avusturya (2008)
adlı bu gazeteler Avusturya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin
yaşamında oldukça önemli bir rol oynamaktadır (Hayır, 2017: 76).
Geissler ve Pöttker (2006) çalışmalarında göçmen toplulukların kendi
ana dillerinde yayın yapılması konusuna dikkat çekmektedir. Gazete ve
dergi yayıncılığının yanı sıra Freies Radio rodyo yayıncılığı konseptinin
bir benzeri de televizyon yayıncılığında görülmektedir. Avusturya’da
yaşayan birçok göçmen topluluk ve Türkiye kökenli göçmen gruplar,
Community TV OKTO’da kendi ana dillerinde program yapma imkanına
sahiptirler. Televizyon yayıncılığına paralel, diğer göçmen gruplar gibi
Türkiye kökenli göçmen grupları da Avusturya’nın farklı eyaletlerinde
Feies Radio bünyesinde radyo programları hazırlayıp sunmaktadır.
Aşağıdaki tablolar (tablo 2-7) sırasıyla, Avusturya’nın birbirinde farklı
bölgelerinde çeşitli Freies Radio bünyesinde, Türkiye kökenli göçmenlerin
genellikle Türkçe veya Türkçe/Almanca hazırlayıp sunduğu, program
isimlerinin neredeyse tamamının (iki tanesi dışında) Türkçe olduğu radyo
programları sıralanmıştır:
ORANGE 94.0: Viyana'daki tek Freies Radio kanalıdır ve 1998'den bu
yana Avusturya'daki medya çeşitliliğine önemli katkılarda bulunmuştur.
Özgür bir medya olan radyo ORANGE 94.0, reklam içermez, politik olarak
bağımsız ve ticari değildir. 500 radyocu ve 150 yayın serisi ile radyo
ORANGE 94.0, Almanca konuşulan ülkeler içinde en büyük Community
radyosudur. ORANGE 94.0, kültürel olarak farklı kökenden insanlara
radyo programlarını tasarlama ve yapmaya olanağı tanımaktadır. Bugün
itibariyle büyük çoğunluğunun gönüllük temelinde çalıştığı ORANGE 94.0
radyo yayıncıları, yaklaşık 25 değişik dilde program hazırlamaktadır.
ORANGE 94.0’da Türkiye kökenli göçmenler tarafından “Panorama
Türkiye”, “Radio Biz”, “Ada Vapuru” ve “Roj FM” adlı programlar
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sunulmaktadır. ORANGE 94.0, Türkçe programların yanı sıra Kürtçe
programlara da yer vermektedir (https://o94.at/de/node/1).
Tablo 2: Radio Orange’de
Programlar
Radyo
İsmi

Şehir Program
Bölge İsmi

Radio
Wien
Orange
94.0

Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sunduğu
Program
Dili

Program
Günü

Program
Saati

Panorama
Türkiye

Türkçe

Salı

17.00 –
17.30

Radio Biz

Türkçe
Almanca

Pazar

14.00 –
15.00

Ada
Vapuru

Türkçe

Cumartesi

10.00 –
11.00

ROJ FM

Kürtçe
Zazaca
Almanca

Pazar

18.00 –
20.00

Kaynak: https://o94.at/

RADIOFABRIK: Bir Community medya olarak kurulan Radiofabrik
107.5, Batı Avusturya’nın Salzburg eyaletinde yayın hayatını sürdüren en
büyük Freies Radio’dur. Avusturya’da oluşturulmuş radyo tekeline
yönelik yasanın değişmesinden sonra 1998 yılında, ikinci bir Freies Radio
olarak, ticari bir radyo olan Arabella bünyesinde yayın hayatına başladı ve
2003 yılında da tam lisansını alınca yayınlarını kendi frekansı üzerinden
sürdürdü. Kesinlikle ticari amaç gütmeyen Fadiofabrik 107.5, kamu ve
özel ticari radyolarda temsil edilmeyen tüm grup ve kişilere program
yapma imkanı tanımaktadır. Farklı yaş gruplarına açık olmakla beraber,
Radiofabrik bünyesinde 10’dan fazla değişik dilde yayınlar yapılmaktadır.
Radiofabrik Salzburg bölgesindeki radyolar içinde düşünce çeşitliliğini en
fazla yansıtan radyodur. Radiofabrik bünyesinde Türkiye kökenli
göçmenler tarafından “Senden, Benden, Bizden” adlı program
yayınlanmaktadır ( https://radiofabrik.at/).
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Tablo 3: Radiofabrik’de Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sunduğu
Program
Radyo
İsmi

Şehir
Bölge

Program
İsmi

Radiofabrik Salzburg Senden,
107,5 MHz
Benden,
Bizden…

Program Program
Dili
Günü

Program
Saati

Türkçe

Pazar

14.06 –
15.00

Cumartesi
(tekrarı)

19.06 –
20.00

Kaynak: https://radiofabrik.at

RADIO FRO: Yukarı Avusturya bölgesinin Linz şehrinde ticari
olmayan Freies Radio konseptiyle kurulan Radio FRO, 1998’den beri
105.0 MHz frekansı üzerinden yayın hayatını sürdürmektedir. Radio FRO
bu bölgenin en büyük radyosudur. Ekim 2018’den itibaren, Linz'in
batısındaki Eferdinger Becken 102.4 MHz frekansına geçiş yapmıştır.
Radio FRO’da haftalık 70 civarında farklı konu işlenmekte ve 300’den
fazla program yapımcısı radyonun sunduğu olanakları kullanmaktadır.
Avusturya’da bulunan farklı kültür ve dillerde, kişi ve gruplara program
yapma imkanı sağlayan Radyo FRO; insanlar için insanlar tarafından
ücretsiz ve kar amacı gütmeyen bir alternatif işitsel bir medya ortamıdır.
Yapılan programlar kesinlikle reklam içermemektedir, eleştireldir, herkese
açıktır, günlük yaşama dair sosyal ve politik konular sıkça ele alınıp
tartışılmaktadır. Radio FRO bünyesinde Türkiye kökenli göçmenler
tarafından “Bir Çay Daha” adlı program hazırlanıp sunulmaktadır
(https://www.fro.at/).
Tablo 4: RadioFRO’da Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sunduğu
Program
Radyo
İsmi

Şehir
Bölge

Program Program
İsmi
Dili

RadioFRO

Linz

Bir Çay
Daha

Türkçe
Almanca

Program Program
Günü
Saati
Pazar

13.00 –
14.00

Kaynak: https://www.fro.at

PROTON: Proton – das freie Radio resmi adıyla, 1999’da start veren
radyo, Vorarlberg bölgesi Dornbirn şehrinde Freies Radio konseptiyle
yayınlar yapmaktadır. Radyo programları genellikle farklı jenerasyondan
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grup ve kişiler tarafından Vorarlberg lehçesi dahil, değişik kültür ve
dillerde, gönüllülük temelinde hazırlanıp sunulmaktadır. Proton radyosu
Vorarlberg eyaletinde, bölgenin en önemli kültürlerarası ve uluslararası
projesi olarak görülmektedir. Radyo Proton bünyesinde Türkiye kökenli
göçmenler tarafından “Kardeşliğin Sesi” ve “Gece Vardiyası” adlı Türkçe
programlar gerçekleştirilmektedir (https://radioproton.at/).
Tablo 5: Radio Proton’da
Programlar
Radyo
İsmi

Şehir
Bölge

Proton Dornbirn
–
Vorarlberg
das
freie
Radio

Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sunduğu

Program
İsmi

Program
Dili

Program
Günü

Program
Saati

Kardeşliğin Türkçe
Sesi

Cumartesi 19.00 –
22.00

Türkçe

Cumartesi 22.00 –
02.00

Gece
Vardiyası

Kaynak: https://radioproton.at

FREIRAD: Temmuz 2002’den itibaren Innsbruck şehrinde yayına
başlayan Freirad, bugün Tirol bölge nüfusunun yarısına hitap etme gücüne
ulaşmıştır. Kamu ve özel radyo kurumlarında dışlanmış, göz ardı edilmiş,
söz hakkı tanınmamış birey, grup vb. topluluk veya dernek gibi kurumlar
Freirad’ı radyo programları yapmak için kullanabilmektedir. Freirad’da
çok farklı kültür ve dillerde programların yapılıyor olması toplumsal
çeşitliliği yansıtmaktan öte toplumsal entegrasyonun sağlanmasına da
hizmet etmektedir. Ticari olmayan Freies Radio konseptinden hareketle
kurulmuş olan Freirad, içerik oluşumu 450 radyocu tarafından
yönetilmektedir. Freirad her türden ayrımcılığa, ırkçılığa, din, dil ve renk
ayrımcılığına karşıdır; radyo programları bu ilke gözeterek
gerçekleştirilmektedir. Türkiye kökenli göçmenler tarafından Freirad
bünyesinde “Can Radyo”, “Özgür FM” ve “Meral's Kultur- und
Musikmagazin”
adlı
programlar
hazırlanıp
sunulmaktadır
(https://www.freirad.at/).
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Tablo 6: Radio Freirad’da Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sunduğu
Programlar
Radyo
İsmi

Şehir
Bölge

Radio Innsbruck
Freirad

Program İsmi

Program
Dili

Program
Günü

Progrm
Saati

Pazar

12.00 –
14.00

Can Radyo

Türkçe

Özgür FM

Türkçe
Pazartesi
Almanca

Türkçe
Pazar
Meral's
Almanca
Kultur- und
Musikmagazin İngilizce

21.00 –
22.00
20.00 –
21.00

Kaynak: https://www.freirad.at

FREIES RADIO FREISTADT: Das Freie Radio Freistadt (FRF), 2005
yılından itibaren yukarı Avusturya’nın (Oberösterreich) Mühlviertel
bölgesinde radyo yayınlarını sürdürmektedir. Programların tamamı
yöreden bireyler, gruplar, dernekler ve kuruluşlar tarafından
üretilmektedir. Radyoda düzenli olarak haftalık ve aylık bazda, her yaştan
gönüllü radyo tutkunları tarafından 70 civarında program
gerçekleştirilmektedir. FRF ücretsiz stüdyo ve yayın imkanı tanıyan bir
radyodur, kesinlikle kâr amacı gütmez, reklam almaz ve radyoda kamu
yararı temelinde programlar gerçekleştirilir. FRF bünyesinde Türkiye
kökenli göçmenler tarafından Türkçe ve Almanca dilinde “Türklerin Sesi”
ve “Burak on air” adlı programlar yapılmıştır (https://www.frf.at/).
Tablo 7: Radio Freistadt’da Türkiye Kökenli Göçmenlerin Sunduğu
Programlar
Radyo
İsmi

Şehir
Bölge

Program
İsmi

Program
Dili

Program
Günü

Prog.
Saati

Freies
Radio
Freista
dt

Freistadt
OberÖsterreich

Türklerin
Sesi

Türkçe

Cumartesi

?

Burak on
air

Türkçe
Almanca

Pazartesi

?

Kaynak: https://www.freirad.at
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Türkiye kökenli göçmenlerin gerçekleştirdiği programların genel ve
ortak özellikleri:








Hemen hemen bütün radyo programlarının isimleri Türkçe’dir
Bütün programların dili Türkçe, Türkçe ve Almanca’dır (“Roj
FM” hariç, yayın dili Kürtçe’dir)
Programlar ağırlıklı olarak Cumartesi veya Pazar günü
yayınlanmaktadır (Kimi programların da Pazartesi ve Salı
yayınlandığı görülmektedir.)
Programlarda islenen konular ağırlıklı olarak Türkiye içeriklidir
(müzik, kültür güncel haber ve siyasi konular ele alınmaktadır...)
Kimi programlarda da Avusturya’da yasayan göçmenlere dair
güncel yasa ve gelişmeler tartışılmaktadır.
Programlar ağırlıklı olarak bir veya iki saat süreyle
sınırlandırılmıştır (“gece vardiyası” ve “kardeşliğin sesi” hariç)
Bütün programlar haftada sadece bir defa yayınlanmaktadır
(“senden, benden, bizden” hariç, tekrarı var)

6. Sonuç
Medya iletişim araçları (geçmiş yüzyılda gazete, radyo, televizyon,
sinema; bugün ise akıllı telefon, tablet ve bilgisayar) icadından beri
hayatımızın merkezinde var olamaya devam etmektedir. Medya iletişim
araçları insanoğlu için hayati önemdedir, insanların birbirleriyle iletişim
kurmasına aracılık etmenin yanı sıra; sosyalleşme, çeşitli konularda bilgi
toplama, dünyada olup bitenden haberdar olma, toplumsal yaşama dair
güncel gelişmeleri takip etme gibi temel işlevleri de yerine getirirler.
Bugün ağırlıklı olarak geleneksel medya iletişim araçları büyük sermaye
gruplarının elinde toplanmıştır. Geleneksel medya araçlarına, ana akım
medya kurumlarına sahip büyük medya tekelleri toplumdaki dezavantajlı
grup ve bireylerin sesini yeterince duyurmamaktadır. Medyada oluşan bu
durum dolayısıyla insanlar kendilerini ifade edebilecekleri, seslerini
duyurabilecekleri alternatif bir medya arayışına yönelmiştir.
Avusturya’da 1990’li yıllarda kamu ve özel radyo yayıncılığı tekeline
yönelik yasanın değiştirilmesi ile Freies Radio konseptinde radyoların
kurulmasının önü açılmıştır. Bugün Almanya, Avusturya ve İsviçre’de
Freies Radio ismiyle ticari olmayan, kâr amacı gütmeyen, kamu yararı
güden, kazanç elde etme amacı gütmeyen kurumlar tarafından organize
edilen, çok sesliliği önemseyen, toplumsal katılımı önemseyen, toplumun
bütün dezavantajlı grup ve kişilerine açık olan ve program yapma olanağı
tanıyan, düşünce ve ifade özgürlüğü temelinde bağımsız, alternatif radyo
yayıncılığı yapılmaktadır. Avusturya’da Freies Radio konseptiyle yayın
yapan 14 tane radyo bulunmaktadır. Herkese açık bu radyoların
bünyesinde Türkiye kökenli göçmenler de birtakım radyo programları
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gerçekleştirmektedir. Radyo programlarında, anavatan Türkiye ve
bulundukları ülke Avusturya’ya dair her türlü güncel, siyasal ve toplumsal
gelişmeler (büyük ölçüde) anadilde aktarılmaktadır. Freies Radio konsepti
göçmenler için anavatan ve gurbet (yaşadıkları ülke Avusturya) arasında
bir köprü işlevi görmektedir.
Sonuç olarak anavatandan uzak bir coğrafyada kültürün, gelenek ve
göreneklerin anadilde öğrenilmesi, sonraki kuşaklara aktarılması bütün
göçmen grup ve topluluklar için hayati bir meseledir. Günümüzün medya
ortamında, Freies Radio konsepti ile toplumdaki azınlık gruplara,
göçmenlere, kısaca dezavantajlı kimselere radyo yayıncılığı yapma
imkanının tanınması demokratik bir sistemde çok sesliliğin
önemsendiğinin göstergesidir.
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Radiomacher in Österreich, Deutschland und Spanien”, (Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi), Wien: Universität Wien
Web adresleri:
Www.o94.at
Www.radiofabrik.at
Www.fro.at
Www.agora.at
Www.freiesradio.at
Www.freequenns.at

295

Www.radioproton.at
Www.helsinki.at
Www.radioypsilon.at
Www.freirad.at
Www.campusradio.at
Www.frf.at
Www.radio-b138.at
Www.radioop.at

296

KAMUSAL ALANA İLETİŞİM PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ
Gül BAKAN
1. Giriş
Üzerinde görüş birliğine varılamamış kamusal alan kavramı özellikle
son dönemlerde antropoloji, felsefe, hukuk, siyaset bilimi, iletişim bilimi
başta olmak üzere birçok alanda ortaya çıkan pek çok sorunun
çözümlenmesinde ve hem Türkiye’de hem de Batı’da son yirmi yılda
ortaya çıkan toplumsal dönüşümlerin çözümlenmesinde anahtar bir rol
oynamaktadır. Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren ülkemizde
akademik çalışmalara ve 2000’li yıllarla birlikte çeşitli sosyo-politik
tartışmalara ve polemiklere konu olmuştur.
Günümüzde pek çok ülkenin siyasi gündeminde sıklıkla tartışılan
konulardan biri, kamusal alanın neresi olduğudur. Kamusal alanın neresi
olduğuna ilişkin birbirinden farklı pek çok görüş bulunmaktadır. Bunun
nedenlerinden biri konunun disiplinlerarası bir boyutunun olması, bir
diğeri ise kavramın tarihsel bir boyutunun olmasıdır. Disiplinlerarası bir
boyut taşımak, hukuk, siyaset bilimi, felsefe başta olmak üzere pek çok
alanda konuya ilişkin farklı problemlerin dile getirilmesi anlamına
gelmektedir. Tarihsellik boyutu ise kavramın her dönemde farklı
içeriklendirilmesine ve farklı kavramlarla ilişkilendirilerek ele alınmasına
neden olmaktadır. Buna kamusal alan kavramının ‘geniş’ kullanımı
diyerek, onun günümüzde ‘dar’ anlamıyla kullanıldığını belirtelim.
Savran’a göre, “Geniş kullanımda kamusal alan analitik olarak
ayrıştırılması gereken üç şeyi birbirine karıştırır: Devleti, formel ücretli
istihdam ekonomisini ve kamusal söylem mekânlarını” (Savran, 2003).
Böylece felsefe tarihinde kamusal alan bazen devlet, bazen sivil toplum,
bazen de kamuoyu olarak ele alınır ve her durumda farklı bir kavramla
ilişkilendirilerek belirlenir.
Aristoteles yurttaşların ortaklaşa sahip olduğu ve siyasetin yapıldığı
kamusal alanı “özel alan” la karşıtlığı içinde ele almıştır. Machiavelli,
Locke, Hobbes ve Rousseau’da ise kamusal alan “sivil toplum” olarak,
“doğal durum” un karşıt kavramı olarak kullanılmıştır. Böylece “özel”“kamusal” ayrımı, “doğal durum”-“sivil toplum” ya da “doğal”“toplumsal” ikiliğine dönüşmüştür. Bu özel-kamusal ikiliğinin modern
kuruluşudur (Savran, 2004). Sivil toplum kavramı da XIX. yüzyılda
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değişmeye başlamış, aile ve ekonomiyi kapsayacak şekilde kullanılmıştır.
Marx, Hegel ve Mill “sivil toplum”u bu anlamda kullanmışlar ve onunla
“devlet” arasındaki diyalektik ilişkiyi ele almışlardır. Gramsci ise “sivil
toplum”un kültürel ve ideolojik işlevini vurgulayarak, kavramının
günümüzdeki kullanımına önemli katkılarda bulunmuştur. Bu bakımdan,
kamusal alanı kamuoyunun oluşturulduğu alan olarak belirleyen Kant ve
Habermas ile Gramsci arasında bir süreklilik vardır.
Günümüzde hem kalkış noktası olan hem de yoğun eleştirilere maruz
kalan “kamusal alan” görüşü, hem Kant’ın hem de Frankfurt Okulu’nun
takipçisi olan Habermas’a aittir: Kamusal alan devletin, ailenin ve
ekonominin dışındaki demokratik katılım bölgesidir. Bu yurttaşların ortak
meselelere ilişkin sorunları tartıştıkları, kurumsallaşmış bir söylemsel
etkileşim alanıdır.
Kant ve Habermas’a göre kamusal alan aydınlardan oluşan eleştiri
ortamıdır ve önyargılardan kurtulmayı sağlayarak Aydınlanma’ya hizmet
etmektedir. Böylece kamusal alan “dar” anlamıyla ya da kamuoyu olarak
ele alınmaya başlanmış olur. Frankfurt Okulu ise kitle iletişim araçlarının
kamusallık ve siyaset üzerindeki etkilerini ele almış ve basın organlarının
kamuoyu oluşturma süreçlerine odaklanmışlardır. Günümüzde ise kamusal
alan sivil toplum örgütleriyle ilişkili olarak ele alınmakta ve onun
toplumsal
farklılıkların temsil
edilmesi
bakımından
önemi
vurgulanmaktadır. (Kalaycı, 2007).
Kamusal alan tartışması, demokrasi tartışmalarının bir parçası olarak da
kendini göstermektedir. Bu tartışmanın başlangıç noktasını 1990 ve
sonrasında dünya çapında gelişen neo-liberal dalga olarak görebiliriz.
Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonrası yaşanan gelişmeler, bir süredir
devam eden ileri kapitalist ülkelerde yaşanan liberalizm krizinin daha da
açığa çıkmasını sağlamıştır. Bu kriz karşışında demokrasi konusunda yeni
açılımlara yönelik çalışmalar, öncelikle kamusal alan tartışmalarını
gündeme getirmiştir. Temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye doğru
en azından teorik düzlemde yeni açılımlar, ancak kamusal alanla
sağlanabileceği ve ileri kapitalist toplumların yaşadığı krizin aşılabilmesi
için meşruiyet zemini yaratan kamusal alanın geliştirilmesi gerektiği
yönünde görüşler de ortaya çıkmıştır (Yükselbaba, 2008, Sy.227-228).
Kamusal alan kavramını açık kılmak için kamusal alanı “siyasi”,
“toplumsal”, “iletişimsel” perspektiften ele almak gerekir. Günümüzde
kamusal alan kavramı Habermas’la ve özellikle onun Kamusal Alanın
Yapısal Dönüşümü kitabıyla bağlantılı olarak tartışılmaktadır, bu modern
devletle birlikte ortaya çıkan kavramın yalnızca bir kullanımıdır. Pek çok
anlama gelen kamusal alan kavramının farklı anlamları ayrım yapılmadan
ve bir arada kullanıldıklarında sorun çıkmakta ve kavram karmaşasına
neden olmaktadır.
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Modern anlamıyla kamu/kamusal Batı tarihinde XVII. yüzyıldan beri
sözü edilen ve (1) burjuva toplumuna ait modern bir terim, (2) tarihsel bir
kategori ve demokratik bir norm olarak 1980’lerle başlayan demokrasi
tartışmalarını esas olarak etkileyen kamusal alan kavramlaştırması Jürgen
Habermas’a ait olsa da, kavramın farklı çerçeveler içinde kullanımına izin
veren eski ve uzun bir tarihi vardır. Bu durumda Habermas, Granham ve
Keane’nin yaklaşımlarını anlayabilmemiz için, kamusal alan kavramına
bakmakta fayda vardır.
2. Kamusal Alan Kavramı
Kamusal alan kavramı Jürgen Habermas’ın 1962 yılında yayımlanan
Kamusallığın Yapısal Dönüşümü ile gündeme gelen kitabıyla bağlantılı
olarak ele alınan kamu/özel, kamusal alan/özel alan ayrımı birçok çevre
tarafından tartışılmış ve yeni görüşler çerçevesinde yeni kamusal alan
tanımları ve modelleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu kavramın modern
devletle birlikte ortaya çıktığı dile getirilmektedir. Burada yeni olanın bu
kamusal alan modelleri değil, bazı olguların ve görüşlerin “kamusal alan”
perspektifinden bakılıp biçimlenmesidir yönünde görüşler vardır.
Batı düşüncesindeki kökleri antik çağa kadar uzanan “kamusal” ve
“özel” kavramları birbirleriye kurdukları karşıtlık ilişkisi bağlamında
anlam kazanan bir ikilidir. Jeff Weintraub’a (1997) göre, en genel düzeyde
(özgül bir meseleye işaret etmek için analitik bir araç olarak veya kapsayıcı
bir toplumsal yapı modeli olarak) “kamusal” ve “özel” arasında kurulan
ayrımın farklı biçimlerinin altında birbirinden oldukça ayrı olan iki temel
kriter vardır. (1) Görünürlük: Gizlenmiş ile açık olanı birbirinden ayırt
eder, (2) Kolektiflik : Bireysel olan ya da bireye ilişkin olan ile kolektif olan
ya da topluluğun ortak yararını etkileyeni birbirinden ayırt eder.
Weintraub’a göre (1997), bu kriterler kamusal/özel ilişkin farklı söylemler
altında iç içe geçebilir dolayısıyla kamusal/özel ayrımı bir tek değil çoktur
(Özbek, 2010, Sy.44).
Weintraub, toplumsal ve politik analizde kamusal / özel arasındaki
ilişkiyi dört model altında sınıflamaktadır: (1) Liberal ekonomist model:
Kamusal / özel ayrımı, devlet idaresi ve pazar ekonomisi arasında çizilir.
Bu model günümüzde kamusal siyasal analizlerinde, gündelik hayattaki
hukuki ve politik tartışmalarda en yaygın kullanıma sahiptir. (2)
Cumhuriyetçi Erdem modeli: Bu modelin kökleri antik çağ Yunan “polis”
i ve Roma Kent Cumhuriyetine kadar götürülür. Kamusal alan, hem devlet
idaresi hem de pazar ekonomisi alanlarından analitik biçimde ayrılan
politik topluluk ve yurttaşlık alanıdır. Özel alan ise, ailenin (yakın
ilişkilerin) ve ekonominin alanı olarak tanımlanmaktadır. Weintraub,
birbirinden çok ayrı olan bu iki modelde, “kamusal” ın doğrudan politik
anlamına geldiğini söylemektedir. Dolayısıyla kamusal alan politikanın
zemini olarak görülürken, kamusal olmayan alanlarda politika dışı alanlar
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olarak sayılmaktadır. (3) Sosyallik modeli: Bu model, devlet/ yurttaşlık/
katılımın alanı değil de, “planlanmamış” sosyal etkileşim alanını ele
almaktadır. “Kamusal” sosyallik içindeki kamusal alanın yaşamına, “özel”
ise, mahremiyetin alanına işaret etmektedir. Özellikle sosyal tarih, kültürel
antropoloji ve kısmen de sosyolojide geçerli olan bu modelde esas olarak
kamusal mekanlardaki, gündelik yaşamdaki sosyal bağları ve etkileşimi
mümkün kılan kültürel ve dramatik anlaşmaları ve sosyal tarihçilerin
başlattığı aile, çocuk dahil mahremiyet alanının tarihini incelemektedir. (4)
Feminist model: Bu modelde ise, özel-mahrem olarak aile (hane) ile Pazar
ekonomisi ve politik etkinlik alanı birbirinden ayrılır; kamusal alan evin
dışı olarak ele alınır. Fakat yerleşik kamusal/özel ayrımının
cinsiyetçiliğinin sorgulanması üzerine yükselen feminist düşüncenin
içinde, özellikle Marksist ve radikal feministler, devlet-sivil toplum, sivil
toplumun kendi içindeki özel-kamusal ve aile-aile dışı ayrımları üzerine
yeniden düşünmeyi sürdürmüşlerdir (Özbek, 2010, Sy.44-46).
Weintraub’un ikinci ve dördüncü modellerinin bir versiyonu
denebilecek feminist-söylemsel kamusal alan perspektifi içinden düşünen
Seyla Benhabib (Benhabib, 1995, Sy. 238-258) ise kavramı kültürel (edebi,
sanatsal, bilimsel) anlam boyutunu içermeden normatif politika kuramıyla
sınırlı olarak ele almaktadır (Özbek, a.g.e, Sy 46) . Ve Batı politik
düşüncesindeki üç ana akıma karşılık gelen üç farklı politik alan modeli
çizmektedir: (1) Yarışmacı “agonostik” ve “birleşimsel” model
(Habermas 1962 tarihli kitabında bu modele Helenik model demektedir):
Arendt’ın görüşlerine dayanarak çizilen cumhuriyetçi ve erdeme dayalı
kamusal alan anlayışıdır. Arendt’ın açıkladığı “agonostik” modele göre;
kamu(sal)
alan(ı)
politik
büyüklüğün,
seçkinliğin
ortaya
çıktığı/sergilendiği ve başkalarıyla paylaşıldığı bir alandır. “Birleşimsel”
model ise insanların bir uyum içerisinde hareket ettikleri/yaşadıkları
yerlerde ortaya çıkmaktadır. Bu modelde özgürlükler rahatça kendini
gösterebilir (Ünüvar, 1998, Sy. 194). (2) Liberal kamu alanı modeli:
Liberal geleneğin “adil ve istikrarlı kamu düzeni” üzerine kurduğu yasalcı
(legalistic) model. Kamusal alan, liberal modelde ise insanın “özgür
kamusal aklı” ndan yola çıkılarak yasaların doğrultusunda, özgürlüklerin
rahatça, serbest bir şekilde kullanılacağı alan olarak belirginleştirilir.
Benhabib burada, politik toplum ile sivil toplum ayrımını temel alan ve
kamusal akıl ve adalet nosyonlarını tartışmaktadır (Özbek, 2010, Sy.46).
(3) Söylemsel (discoursive) kamusal alan modeli: Jürgen Habermas’ın
modeli, cumhuriyetçi ve liberal modellerle ortak yanları olsa da onları aşan
ve Benhabib’e göre “geç dönem kapitalist toplumların demokratiksosyalist bir yeniden yapılanışını öngören model. Habermas’ın “iletişimsel
kamu alan” modelinde, demokratik bir şekilde toplumsal normlardan ve
politik kararlardan etkilenen bireyler, bu norm ve kararların
oluşturulmasında/değiştirilmesinde ve benimsenmesinde söz sahibidir.
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Kısaca anlatılan bu modellerden bağımsız Oscar Negt ve Alexander
Kluge’nin tanımladığı proleter kamusal alan; burjuva değil, proleter
kamusal alanı vurgulayan; prosedürle değil, kamusal alanın üretimle
ilişkisini kurarak “tecrübe” terimiyle açıklamaya çalışan yaklaşımlarıdır.
Negt ve Kluge, toplumsal tecrübenin genel ufku olan kamusal alan
tanımını, yine kavramın olgusal ve normatif boyutları arasındaki diyalektik
içinden yapıyor, ancak ilke olarak “rasyonel söylemi” ilke olarak
“tecrübe”yle yani Erfahrung halindeki “hakiki tecrübe” olarak
tanımlamaktadırlar. Negt ve Kluge, özellikle Walter Benjamin ve
Kraucer’in düşüncelerine kadar giden anlamıyla geç kapitalizm koşulları
altındaki kolektif tecrübenin hangi farklı yapılar ve mekanizmalar
aracılığıyla, nasıl ve kimin çıkarına üretildiğinin haritasını
çıkartmaktadırlar. Klasik burjuva kamusal alanı, endüstriyel-ticari kamusal
alan ve proleter kamusal alan (yaşam bağlamı) şeklindeki üçlü yapılanma
ve aralarındaki çekişmeli/örtüşmeli ilişkiler dokusunu tarifleyen yazarlar,
böylece bizatihi üretim ve toplumsal emek alanının kamusal olanın
üretimindeki yerini göstermektedirler (Özbek, a.g.e, Sy.52-53).
Kamusal alan kavramı farklı biçimlerde ve farklı boyutları içerecek
biçimde tanımlanabilir. Rappa’ya göre (2002, Sy.7), kamusal alan ; (1)
insanların iletişiminin ve etkileşiminin fiziksel bir alanı, (2) insan
eylemlerinin oluşturduğu fiziksel olmayan metaforik bir alan, (3) iki taraf
arasındaki bilgi alışverişinin farklı biçimlerinin bulunduğu mekan, (4)
ilişkilerin farklı eklemleme biçimlerinin entelektüel veya entelektüel
olmayan tartışmaların meydana geldiği alan, (5) devletlerin ve devlet dışı
aktörlerin planlanmış veya planlanmamış politikalarının ortaya çıktığı alan
(Karadağ, tarihsiz, Sy.172) dır. Başka bir tanıma göre ise kamusal alan,
devletin oluşumu, ev ve iş dışı konularda katılım, ortak ilgi konuları
üzerine kamusal tartışmalar, bunlara ek olarak kamusal yapılar ve
mekanların oluşturulmasıdır (Aktaran Karadağ, a.g.m, Abercrombie, et all,
1994, Sy.340).
Kamusal alan terimi, Antikçağ filozoflarının tanımlamaları ardından
tarihsel kullanımına bakıldığında erken modern dönem terimi olarak ifade
edilir. Bunun nedeni kamusal alan kavramının XVII. ve XVIII. yüzyıllarda
ortaya atılması ve kralın keyfi hareketlerini engellemek için halkın kendini
ifade ettiği bir alan olarak kavramsallaştırılmasıdır. Başka bir ifade ile bu
yüzyıllarda normatif kamusal alan, yurttaşların kendi kimliklerini devlet
iktidarının gölgesi altında geliştirdikleri bir yaşam alanıydı (Keane, 2002,
Sy.296). Terimin XX. yüzyılın sonlarında felsefi bakışla tekrar
kullanıldığı, hatta geç XX. yüzyılın bir takım özgürlüklerini (ifade
özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadın hakları gibi) rahatça savunabilmek için
başvurulan bir kavram olduğunu görmekteyiz.
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1980’lerden sonra global dünyada yaşanan bazı politik ve kültürel
değişmelere bağlı olarak kamusal alan tartışmalarının gündeme gelmesine
neden olmuştur: (1) Batı’da II. Dünya savaşının ardından 1970’lerin
ortalarına kadar iktidarda kalan sosyal demokratların sosyal refah
uygulamalarına
neden
olduğu
(aşırı
merkeziyetçilik/devletin
bürokratikleşmesi/ sivil örgütlenmeler alanının korporatist bir nitelik
kazanması) gibi sonuçlar devletin özel ve kamusal olan karşısında nerede
konumlanması gerektiği konusunu güncellemiştir (Keane 1988; 1994). (2)
1970’li yıllar itibariyle Avrupa, sonra 1980’li yıllarla birlikte bütün
dünyada alternatif-kamusallıkların ortaya çıkması (feminist/çevreci/savaş
karşıtı) gibi söylemlerle o zaman kadar özel alana ait sayılan meselelerin
kamusal alanda tartışılmaya başlanmasına neden olmuştur (Fraser, 1992).
(3) 1989 öncesi ve sonrasında özellikle Orta Avrupalı muhaliflerin sivil
toplum tartışmalarını tartışmaya açmaları (Rupnik, 1988, Sy.263-290) ve
Orta Avrupa’nın “kadife devrimlerinde” alternatif ve muhalif kamularının
oynadığı rollerin tartışmaya açılması, Doğu Avrupa deneyiminin sonuçları
ve Sosyalizmin Batılı Marksistlerin çok önceden tespit ettiği başarısızlığın
ani çöküşü, Marksizmin kaldırılması tezini sorgulayarak Gramsci’nin
yeniden okunmasına dayanan, liberal ve sosyalist teori/pratiklerin
özel/kamusal ayrımında devlete yeni bir rol biçilmesine neden olmuştur
(Alankuş-Kural, 1995, Sy.97). (4) Üçüncü dünyanın aydınları arasında,
kendi toplumlarına Batılı epistemolojinin ve pozitivist paradigmanın
dışına çıkarak bakma isteği (gelişmekte olan ülkelerde modernleşme
projelerinin tıkanması sonucu ortaya çıkan toplumsal, Batı karşıtı eğilimler
gibi nedenlerle), (5) Yukarıdaki sayılan bütün gelişmelere bağlı olarak
Batı’nın kendini yargılamaya başlaması (Dünyayı bilme-tarif etme biçimi
olan Batı epistemeyi), esas olarak, 1960’larda başlayan zihniyet devrimi
sürecinde dilbilim, psikoloji, felsefe, antropoloji gibi etkin yapısalcı
geleneğin, yerini post-yapısalcılığın (Lacan, Foucault, Derrida), aynı
etkilerle Marksist siyaset felsefesi geleneğinin, yerini post-Marksist (yeniGramsci) geleneğinin almaya başlamasıyla tartışma konularının artık
ekonomi ve siyasetten ayrı maddi pratikler olarak görülen dil, söylem ve
ideoloji tartışmalarına kaymıştır (Coward ve Ellis,1985). (6) Kimliklerin
kamular olarak kendilerini ifade ederek kamusal alanda
görünürlük/aleniyet
kazanmaya
başladıkları
günümüzde
demokratikleşmenin/özgürleşmenin farklı kimliklerin meşruluklarının,
farklılıkları ile varoluşlarının tanınması ve “farklılıklar siyaseti”
tartışmalarının başlatılması (Brunt, 1990, Sy. 150-159), bu tartışmalar
arasında ise alternatif kimliklerin tarif edilip, direniş mevkileri haline
dönüştürülmesinde mekana önemli rol yükleyen çalışmalar önemli yer
işgal etmiştir. Mekana itibarını iade eden çalışmalarda Habermas ve
Arendt’in öncülüğünü yaptığı kamusal alan tartışmaları yeni bir boyut
kazanıp
günümüzü
anlama
ve
demokratikleşme/özgürleşme
problematiğinin ufkunun genişletilmesi açısından önemli bir işlev
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görmüştür. (7) Kamusal-özel alan ya da sivil-siyasal alan tartışmalarının
yeniden gündeme gelmesine etkenlerden birisi de, günümüzde olup biten
hiçbir şeyin artık medyasız açıklanamaz/anlaşılamaz olmasıdır. Bunda son
yıllarda medyanın baş role çıktığı iki olay özellikle etkili olmuştur (TV’nin
1989’da Orta ve Doğu Avrupa devrimlerinde başrole çıkması ve bazılarına
göre bu rejimlere son noktayı koyması, 1991’de CNN Televizyonunun
Bağdat’tan “havai fişek gösterisi gibi” naklen yayın yapması). (8) Bu
gelişmelerin disiplin itibariyle iletişimci olamayanlar arasında bile medyaağırlıklı açıklamalara doğru kayışa neden olması bunun da etkisinin
medyanın demokratikleşmesi probleminin yeniden gündeme gelmesi
şeklinde olmuştur (Alankuş-Kural, 1995, Sy.95-99).
Buna bağlı olarak bundan sonraki bölümde kamusal alanın hem bir
parçası, hem de inşa edicisi sıfatıyla medyanın kısaca XX. yüzyılda nasıl
bir görüntü taşıdığı tasvir etmeye ve medya çalışmalarında kamusal alana
yer vermeye çalışılacaktır.
3. Medya ve Kamusal Alan İlişkisi
Kapitalizmin neo-liberal yapılanma sürecinde ulusüstü ekonomik
yoğunlaşmanın, özelleştirme, deregülasyon ve ticarileşme eğilimlerinin
artması ve yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı, kültür endüstrilerinin
ve dolayısıyla kitle iletişim araçlarının geleneksel ekonomi politiğinde ve
kültürel mantığında bir değişime yol açmıştır. Kitlesel medyanın
yapısındaki değişim, ticari rasyonalitenin gelişmesini arttırırken, yeni
teknolojilerin de desteğiyle ulusal ve küresel, görsel-işitsel ağırlıklı ve
gösteriye dayalı kitle kültürü üretimine yol açmakla kalmıyor, zaten politik
meşruiyet krizi içinde olan egemen parlementer politika biçimlerinin yeni
para politikalarının yanısıra gösteri ve imaj dünyasıyla kilitlenerek
yozlaşmasını hızlandırıyordu. Medyanın ticarileşmesine ve kültürel-politik
iktidarının artmasına neden olan bu değişim, TV’nin ortaya çıkmasıyla
başlamış olan medya çalışmalarını özellikle medya ve demokrasi
konusundaki tartışmalar açısından alevlendirmiştir. Bu yeni gelişmeleri
anlamaya yönelik çalışmalarda ve medyanın örgütlenmesi ve program
yapımı açısından alternatif model arayışlarında Habermas’ın 1980
yıllarından itibaren demokrasi tartışmalarına yol gösteren kamusal alan
kavramı da önem kazanmıştır. Bu tartışma ve çalışmalarda, yeni
gelişmelere nasıl bakıldığı, politik kamusal alandan ne anlaşıldığı,
kaçınılmaz olarak farklı yaklaşımların oluşmasına neden olmuştur.
1980’lerden sonra ilk beş-on yıllık dönemdeki tartışmada, tüm kitlesel
medya, özellikle ticarileşen TV’nin durumu başrol oynarken, 1990’lerin
ikinci yarısına doğru ise, internet başta olmak üzere yeni enformasyon ve
iletişim teknolojilerine dayalı diğer medya ve ulusüstü sanal iletişim ortamı
sorgulanmaya yoğunlaşılmıştır.
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1980’lerde başlayan ilk dönemde ortaya çıkan ve ağırlıkla eleştirel
ekonomi politik yaklaşıma dayanan çalışmalar, kitlesel medyanın, özelikle
televizyonun gerek ulus devlet sınırları içinde gerekse de ulusüstü
bağlamda, mevcut kamusal alanın sınırlarının genişletilmesi ve ideal bir
kamusal alanın oluşması açısından nasıl yeniden örgütlenmesi gerektiğini
sorun etmişlerdir. 1980’lere kadar medyada yerleşik olan mülkiyet,
sahiplik ve kontrol sistemleri, ülkelere göre değişmekteydi. İngiltere BBC
örneğiyle özerk kamu hizmeti yayıncılığının hakim olduğu ülke iken, ABD
ise ticari yayıncılığın hakimiyetine örnektir (Özbek, 2010, Sy.492). Batı
Avrupa’da devletlerin deregülasyon yasaları desteğiyle gelişen
özelleştirme süreçleri ve ulusüstü medya devlerinin gelişmesi sonucu
kamu hizmeti yayıncılığının aşılması, farklı yazarlarca değişik biçimde
değerlendirilmiştir, ama genelde Habermas’ın kamusal alan anlayışından
türetilmiş bir “kamusal yayıncılık” kavramı, gerek kamu hizmeti
yayıncılığının dezavantajlarına gerekse dev tekeller elindeki ticari
yayıncılığa alternatif modeller geliştirmede kilit bir kavram olarak ele
alınmaya başlandı (Özbek, 2010, Sy.492).
Bu bağlamda ticarileşen TV’nin başrol oynadığı bu ilk on yılda öne
çıkan bir dizi çalışma vardır: Kitle iletişim çalışmalarında Habermas’ın
yaklaşımı ve politik kamusal alanlar ve sosyal yurttaşlık gibi kavramlara
açıklık getirmektedir. İngiltere ve ABD odaklı bir literatüre baktığımızda;
İngiltere’de 1986 yılında Nicholas Garnham’ın makalesiyle gündeme
gelen medya ve kamusal alan tartışmasından, daha sonra 1991 yılında
James Curran’ın mevcut medya yapılanmasının yeniden örgütlenmesi için
önerdiği “karma bir model” den bahsedilmektedir. 1992’de Graham
Murdock’un ulus devletle sınırlı ve tutucu ulusal kültürle bağlı kamu
hizmeti yayıncılığının, birey ve toplumsal grupların kendilerini
güçlendirmeye yönelik ihtiyaçlarına yanıt veremediği üzerine görüşlerine
rastlamaktayız. 1995’de Keane’nin kamu hizmeti yayıncılığı ile ilgili
görüşlerine ve “çoklu kamusal alan modellerine”; yine 1995’de
Garnham’ın “ulus devlet odaklı medya ve birleşik kamusal alan modeli”
önerisi yer almaktadır. ABD’de sürdürülen eleştirel medya
çalışmalarından 1990’da Nancy Fraser’in makalesine dayanılarak çoğul,
madun kamusal alanları eklemleyen birleşik bir politik irade oluşumunun
ve sert kamularınn gereği anlayışından, 1995 makalesindeki toplumsal
eşitsizlikleri görünür kılan, özel kamusal ayrımını sorgulayan çoğul ve
parçalı kamuların temsilini ve çekişmesini mümkün kılacak “söylemsel
mücadeleler alanı” olarak postmodern bir kamusal alan anlayışı konu
edilmektedir. 1994’de İngiltere’de Livingstone ve Lunt’un “izleyici
katılımlı tartışma/konuşma programlı” üzerine yaptıkları çalışma (türsel
çözümleme ve Fraser kaynaklı sorunlara yaslanan) yer almaktadır.
Carpignano’nin siyasetin ve gösterinin her ikisinin de her zaman izlerkitle
gereksindiren birer icra sanatı olagelmesi tezinden yola çıkarak, gösteri ve
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siyasetin krizi denen şeyin aslında, temsili demokrasinin geneksel
kurumlarının ve propaganda, ikna ve uzmanlık bilgisinin tek yönlü
sunulmasına dayalı iletişim modeli krizi ele alınmaktadır. A.Tolson’un
yayıncılığın inşa ettiği “popüler kamusal alan” hakkındaki görüşlerinden
ve “sentetik kişilik” kavramından ve son olarak da kamusal alanın yeniden
düşünülmesini öngeren Hans Verstraeten’in medya ve kamusal alanın
yapısal dönüşümü ile ilgili görüşlerinden bahsedilmektedir.
Üzerinde görüş birliğine varılmamış ve çok alana yayılan bu konunun
bu bölümün içinde hakkıyla ele alınmasının zorlukları ve bu bölümün
gücünü aştığı dikkate alınırsa, çalışma daha öncede bahsedildiği nedenlerle
kamusal alan kavramının medya ile olan temel ilişkisini Jürgen Habermas,
Nicolas Granham ve John Keane gibi düşünürler üzerinden sağlamayı
amaçlamaktadır.
Habermas ve İletişimsel Eylem Kuramı ve Söylemsel Model
Habermas, XVIII. yüzyıl boyunca felsefe, iktisat, politika ve toplumsal
örgütlenmeye ilişkin temel sorunlar hakkındaki tartışmalardan ve
entelektüel fikir paylaşımından oluşan aktif bir kamusal alanın var
olduğunu ve bu etkinliğin biçimsel politika üzerinde etkisi olduğunu ileri
sürer. Kafeleri, kamusal alan oluşumunda merkezi yerler olarak görür;
insanlar burada buluşur ve temel konuları tartışırdı. Basının ortaya çıkışı
da sıradan topluluk üyelerinin ilk gazete ve broşürler sayesinde, kendi
görüşlerini ilan etmeleri ve paylaşmaları açısından büyük önem arz
ediyordu.
Habermas XIX.yüzyılda sanayi kapitalizminin yükselişiyle birlikte,
bazı şeylerin yanlış gittiğini görüp kamusal alanın yerini bir Bürgerliche
Gesellschaft ‘ın (Burjuva birliği) aldığını ileri sürer. Marx tarafından
kullanılan bu terim olumsuzlayıcı bir anlama sahiptir. Bunun anlamı,
kamusal alanın belli bir sınıf için gasp edilmesidir. Habermas, kitle iletişim
araçlarının etkisi ve siyasetin geniş toplumsal hayattan kurumsal
farklılaşması nedeniyle, çağdaş döneme geçişle birlikte kamusal alanın
tamamıyla ortadan kaybolduğunu belirtir. Bu da insanların yaşadıkları
toplumu etkin bir şekilde oluşturan konuşmacılardan çok, konuşulan
unsurlara döndüğünü söyler.
Habermas'a göre, kamusal alanın, iletişim süreçlerinin "daha yüksek
düzeydeki özneler arasılığı" nı sağlaması gerekir. Çünkü, Habermasian
kamu alanı, halkın ussal, eleştirel müzakereyi amaçladığı bir kamudur
(Aldridge, 1999, Sy. 85). Böyle bir kamu, farklı yaşam biçimlerinin açık
ifadelerini buldukları, tartışmazlık ruhuyla yoğrulmuş bir kamudur.
Kamusal müzakere sürecindeki tartışmalar sayesinde katılımcılar
"kendilerini oluşturan kimliklerin bağlantısal ve olumsal karakterleriyle
hesaplaşmaları için fırsatları genişletir ve bu da onları yönlendiren ve
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birbirine göre tanımlayan inançların tartışmaya açık karakterini karşılıklı
kabul eden taraflar arasında saygılı bir çatışma için önkoşulları yaratır"
(Connolly, 1995, Sy. 226).
Kısaca, Habermasian modelde herkesin konuşma özgürlüğü vardır ve
her tür çıkar dile getirilebilir. Ancak, herkesin kamusal alana katılması ve
kamusal gündeme her tür çıkarın dahil edilebilmesinin arkasındaki neden
anlaşmaya ulaşmaktır. Habermasian modelde farklı özneler ve farklı
çıkarlardan yola çıkılmakta, ama farklılıkları aşılması gereken unsurlar
olarak gören, çeşitliliği artırmak yerine anlaşmayı birincil hedef kabul eden
bir sonuca ulaşılmaktadır. Yani, bu modelde "çeşitlilik çok sesli bir söylem
için ilk koşul" dur; "ama söylemin normatif ilkesi tek sesliliktir" (Gould,
1999, Sy, 246).
Habermas, kamusal alanla ilgili görüşlerini kendisine ait olan
iletişimsel eylem kuramına bağlı olarak geliştirir.
İletişimsel Eylem Kuramı ve Söylemsel Model
Habermas’ın 1980’lerdeki başlıca kitabı The Theory of Communicative
Action (İletişimsel Eylem Kuramı) özetlemesi güç, uzun ve çok tartışılan
bir çalışmadır.
Bu yapıtta Habermas idealle gerçeği karıştırır; rasyonelliği idealleştirir
ve rasyonel düşünceyle, özellikle enstrümantal rasyonellik yoluyla
günümüzdeki baskıcı, yoksul bırakan ve çevreyi talan eden kapitalist
endüstriyel yapının yürütüldüğünü bir yana bırakır; rasyonelliği kendince
tanımlayarak rasyonellik arayan, ardından insanlar arasındaki ilişkileri
idealleştirilmiş iletişim etkinliklerine indirgeyen yoksul bir iletişim kuramı
ortaya koyar (Erdoğan veAlemdar, 2010, Sy. 281).
Habermas şayet akıl yeni bir biçimde yeniden tanımlanırsa,
Aydınlanma projesinin (aklı özgürlüğe yol açan bir unsur olarak gören)
kurtulabileceğini ileri sürer. Samimi bir biçimde açık ve karşılıklı anlayışa
ulaşmak için girişimde bulunan insanların çarpıtılmamış eylemlerinden
oluşan bir iletişimsel akıl (communicative reason) kavramı ile çalışmamız
gerektiğini savunur.
Habermas’ın İletişimsel Eylem Kuramı başlıklı yapıtının üç temel ve
birbirleriyle ilişkili hedefi vardır:
(1) Modern felsefe ve toplumsal kuramın öznel ve bireyci
öngörüleriyle sınırlamamış bir ussallık kavramı geliştirmek.
(2) Yaşama dünyası ve dizge paradigmalarını bütünleştiren iki
düzeyli bir toplum kavramı yapılandırmak.
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(3) Aydınlanma projesinin terk edilmesi yerine yeniden
yönlendirilmesini hedefleyen bir eleştirel kuram ortaya koymak
(Aktaran Dellaloğlu, 1998, Mc Carthy, 1987, Sy.8).
Habermas, bu hedeflerini içinden çıktığı gelenekle sürekli bir ilişki
içinde kalarak gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle öncelikle
hesaplaşmaya çalıştığı isimler; Weber, Adorno ve Horkheimer’dir
(Dellaloğlu, a.g.e, Sy.181).
Habermas’ın kavramsal irdelemesinin önemi, sistemler kuramını ve
özellikle de sistem dünyası (system world) ve yaşam dünyası (lifeworld)
kavramlarını kapsamlı olarak kullanmasıdır. Sistem dünyası devlet,
kapitalizm ve büyük bürokratik ya da kapitalist örgütlenmelerden oluşur.
Yaşam dünyası ise dayanışma, yüz yüze iletişim, aile, topluluk ve temel
değerlere bağlılıktan meydana gelir. Habermas, modernite açığa çıktıkça
sistem dünyasının adım adım ilerleyerek yaşam dünyasını “istila ettiği”
veya “sömürgeleştirdiği” bir resim betimler. Bu süreci anlamak için
Parsons’ın AGIL modelinden esnek bir şekilde yararlanır. Fakat bu
modelin sunduğu, Mc Carthy’e göre “fazlasıyla uyumlu bir resimdir çünkü
patalojik gelişme modellerinin makul bir açıklamasını sunacak kaynağa
sahip değildir” (Mc Carthy, 1984, Sy.203). Parsons, toplumun, çeşitli alt
sistemlerinden az ya da çok eşit girdiler talep ettiğini savunur. Buna
karşılık Habermas, sistem dünyasının “değişim araçları” nın-para ve
iktidar-hakim hale geldiğini ve bunların, gerçek iletişimsel rasyonaliteyi
engellediğini iddia eder. Bunlar kendilerine ait olmayan yaşam dünyasına
girmekte ve yaşam dünyasının kilit unsurları olan ahlaki, duygusal ve
değere bağlılıkların yerini almaktadır. Bu süreç kapitalist kitle iletişim
araçlarının elindeki kamusal alanı yok edilmesini, anlamsız bürokrasilerin
büyümesini, demokrasinin büyük firmalar eliyle yıkılmasını, eşitsizliğin
sürdürülmesini ve aktif tartışmacıların ve iletişimcilerin yerini pasif
işçilerin, vergi yükümlülerinin ve tükecilerin almasını kapsamaktadır.
Habermas, yaşam dünyasını canlandıracak ve onun metalaşma ve
bürokratik rasyonelleşmenin sömürgeleştirici güçlerine karşı koymasını
mümkün kılacak bir arayış içersindedir. Bunun çözümüne en uygun model
onun iletişimsel rasyonalite kuramıdır. Bu kuram bireyler arasında ideoloji
ve iktidarın çarpıtıcı sınırlarından bağımsız açık, dürüst ve bilgilendiren
tartışmalardan oluşur (Smith, 2007, Sy. 76-77).
Kamusal alanın XX. yüzyılda önemli oranda dönüşüme uğradığı
yapılan çalışmalarla gözlemlenmektedir. Günümüz kamusal alanı
biçimlendiren kurumsal düzenleme geçen yüzyıldan tümüyle farklıdır.
Habermas Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü çalışmasıyla bu
değişimlerin farkında olmasına rağmen bu değişimlerin sadece olumsuz
boyutuna odaklanmış ve bundan kamusal alanın çökmeye başladığı
sonucunu çıkarmıştır (Habermas bunu kendisi de itiraf ediyor. Bkz,
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Habermas 1992: 438-439) Habermas bu çöküşü “kamusal alanın yeniden
feodalleşmesi” olarak özetlediğinde, kamusal alanda üretilen medyanın
dönüşümüne yeterli önemi vermediği ortaya çıkmaktadır. “Rasyonel
tartışma” nın, kısmen medyanın ticarileşmesinin bir sonucu olarak kamusal
alanda ortaya çıkmasının mümkün olmadığı doğru olsa da, buradan
hareketle feodal konumlara geri dönüşten söz etmek doğru değildir. Bazı
eleştirmenler bu tür bir analizin yanlışlığına dikkat çekmişlerdir
(Thompson, 1990:115-21; Thompson, 1995:73-75; Keane,1984).
Mevcut uluslararası siyasal ortam ise, sadece tek bir türdeş kamusal
alan yerine içinde çeşitli kamusal alanların geliştirilebileceği forumların
inşasına gereksinmemiz olduğunu göstermektedir. Habermas’ın yeterince
dikkate almadığı şey, kamusal alanın tam da bu çeşitliliğidir (Bkz., Keane,
1984:29; Keane, 1995; Eley, 1992:306; McLaughlin, 1993:599-620).
Dahası, kamusal alanın tarafsız bir alan olarak kavramsallaştırılması,
“kamusal” ve “özel” arasındaki iyi tanımlanmamış bir farklılığa
dayanmaktadır. “Kamusal” ve “özel” alanların tanımlanması, daima belli
sorunlu konuları meşrulaştırmak ya da gayrimeşrulaştırmak için en etkili
siyasal-ideolojik sınıflandırmalar olmuştur.
Nicholas Garnham - Medya ve Kamusal Alan
Kamusal alanın medya çalışmalarına girmesinin öncülüğünü “Medya
ve Kamusal Alan” makalesiyle Nicholas Garnham yapmıştır. Bu
makalede, liberal basın kuramındaki politik olan ile ekonomik olan
arasındaki çelişkiden yola çıkan; liberal geleneğin ekonomiye, Maksist
geleneğin de siyasete öncelik vermesi üzerinde duran Garnham, bu iki alan
arasındaki etkileşimi incelemek üzere, “bir gazete ya da televizyon kanalı
hem tecimsel hem de siyasal bir kurumdur” düşüncesiyle kitle iletişim
araçlarına yönelir (Özbek 2010 içinde, Kejanlıoğlu; Sy.696). Burada
“tüketici kimliği” ve baskıcı uygulamalar karşısında, siyasal katılımı,
demokratik hak ve özgürlükleri vurgulamak üzere öne sürülen “yurttaş”
kimliğinin, kitle iletişim alanına taşınması (Bkz.Murdock; Golding, 1989);
ve “kamusal alan”ın da bu tartışmalarla ilişkilendirilmesi (Livingstone;
Lunt, 1994, Sy.10) etkendir.
Garnham, uygulamadaki bütün aksaklıklara karşın kamu hizmeti
modelinin bir dizi siyasal toplumsal ilişkiler geliştirmeye ve devlet
kontrolünden bağımsız kalmaya çalıştığı için yeniden değerlendirilmesi,
yaşatılması gerektiğini savunmakta; bu savunuyu da “kamusal alana”
dayandırmaktadır. Garnham’ın özellikle vurguladığı iki ilke: Evrensellik
ve rasyonellik dir. Garnham, İngiltere’deki kamu hizmeti yayıncılığının
dayandığı temeli haklılaştırmak için, bir ulus devletin sınırları içinde
yurttaşlığın belirli ulusal hak ve özgürlüklerle tanımlandığı;
demokrasilerde oy kulllandıktan ya da bir karar verdikten sonra bunun
sonuçlarına katlanıldığı; bu yüzden de ilgili konuların ulusal düzeyde
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tartışılması ve tartışmalara yurttaşların da katılması gerektiği şeklinde bir
argüman geliştirmiştir (Özbek 2010 içinde, Kejanlıoğlu; Sy.696-697).
İngiltere’deki (her ikisi de kamu hizmeti ilkelerini gözeten) kamusal ve
tecimsel yayıncılık olan yayıncılığın ikili yapısı, ulusal siyasal süreç için
hayati önemdedir, çünkü ulusal düzeyde siyasal enformasyon edinmeye
odaklanır. Garnham’a göre kamusal alanın genişlemesi ve demokratik
katılımın yolu, kamu hizmetinden geçmektedir (Garnham, 1986; 37-54).
John Keane ve Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümleri
İletişim çalışmaları alanında Medya ve Demokrasi kitabıyla bilinen
John Keane’e göre kavram son dönemde kamu hizmeti yayıncılığıyla
ilişkilendirilmeye başlanmıştır. John Keane kamu hizmeti yayıncılığının
krize girdiği düşünülen bir dönemde bu krizi mali sıkışıklık, meşruiyet
krizi ve teknolojik değişim gibi üç önemli sorunla ilişkilendirmiştir.
Habermas’ın çalışmasında öngörülen bütünleşik bir kamusal alan idealinin
artık terkedilmesi gerektiğini savunan John Keane, farklı büyüklükte
kamusal alanlardan söz etmenin daha doğru olduğunu savunmaktadır.
Keane, “Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümleri” makalesinde (1995,
Sy.1-5) modern zamanlarda bu kavramın ve bu kavramla aynı kökeni
paylaşan kamuoyu, kamusal yaşam ve kamusal çıkar gibi terimlerin ortaya
çıkmasını birbiriyle örtüşen üç tarihsel aşama ile açıklamıştır (İrvan, 2002,
Sy.293-299).
John Keane; uzamsal iletişim çerçevelerinin büyük bir değişime
uğradığı bir dönemi yaşamakta olduğumuzu ve radyo, televizyon,
gazeteler ve kitaplarla donayımlanan, devletin yapılandırdığı ve sınırları
belli bir kamusal yaşamın sona erdiğini belirtmektedir. Keane’ne göre
kamusal alan, Habermas’ın Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü'de
kullandığı anlamda olmamakla birlikte yeniden feodalleşmeye maruz
kalmıştır. Farklı büyüklüklerde, birbirleriyle örtüşen ve birbirleriyle
bağlantılı kamusal alanlar, kamusal yaşama ve bu terimle bağlantılı olan
kamuoyu, kamu yararı ve kamu/özel ayrımı gibi terimlere ilişkin
anlayışımızı tekrar gözden geçirmemizi zorunlu haline getirmiştir.
Keane göre kamusal alan, “Televizyon, radyo, uydu, faks, telefon gibi
belli iletişim araçlarıyla bağlantılı, iki ya da daha çok insan arasındaki
uzamsal bir ilişki türüdür”. Çağdaş kamusal alanların parçalanmış bir
özelliğe sahip olduğunu ve bütünleşik bir özellik göstermediğini savunan
Keane buna bağlı olarak kamusal alanları; mikro kamusal alanlar, orta
kamusal alanlar ve makro kamusal alanlar olmak üzere üç gruba
ayırmıştır (İrvan, 2002, Sy.309-324). Kısaca bu alanları betimlersek; mikro
kamusal alanlarda [düşük profilli (fazla göze batmayan) küçük grup
ağları, örgütler, girişimler, yerel bağlantılar ve gündelik yaşamdaki
arkadaşlıkların oluşturduğu tüm toplumsal hareketlerin vazgeçilmez
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özelliği olan örneğin kadın hareketleri örgütleri] binlerce tartışmacı ulusdevlet altı düzeyde etkileşim içine girerken; milyonlarca insanın etkileşim
içine girdiği orta kamusal alanlar (geniş bir alanda televizyon izleyen,
radyo dinleyen, kitap ve gazete okuyan milyonlarca insandan oluşan,
iktidar için girişilen mücadele mekanları), temel olarak ulus devletin
sınırları içinde var olan, ancak zaman zaman komşu ülkelerdeki
izleyicileride kuşatan bir özelliğe sahiptirler ve belirli ulusal veya bölgesel
dil kullanan medya aracılığıyla genişlerler; milyarlarca insanı kuşatan
makro kamusal alanlar ise ulusötesi ve küresel düzeyde faaliyet
göstermektedir, daha önce devlet düzeyinde işleyen medya firmalarının
uluslararası yoğunlaşmasının (öngörülemeyen) bir sonucudur. Medya
firmalarının (News Corporation International, Reuters, Time Warner ve
Bertelsmann gibi) günümüzde yaşadığı küreselleşme, bu yoğunlaşma
sürecinin uluslararası platforma taşınmasını betimlemektedir. Son yirmi
yılda, uluslararası bilgisayarlaşmış iletişim ağları sisteminde yaşanan çığır
açıcı gelişmeler (internet) makro kamusal alanların genişlemesine neden
olmuştur (İrvan, 2002, Sy.316-334). Ayrıca makalede tartışılan kamusal
alanların, mikro, orta ve makro kategorilerinin ima ettiği şekilde
birbirinden ayrı mekanlar olmadığı, bunların alanlar arasındaki
farklılaşmadan çok birbiriyle iç içe geçmiş bir modüler sisteme
benzetildiği de eklenmelidir.
Keane göre; her türlü iletişim biçiminde (müzik, spor, dans dahil)
iktidar mücadelesi ve karşılaşması, meşru bir kamusal alan olarak kabul
edilebilir ve bunların bir kısmı ne zamana karşı direnebilir, ne de “en iyi
argümanın kazanacağı uylaşıma yönelik rasyonel tartışmaya dayanır”
(İrvan, a.g.e, Sy.316-334). Ayrıca, ideal tipik olarak ayıredilen ve üç
düzeyde işleyen kamusal alanlar, birbiriyle kesişirler, dağılırlar; sürekli
hareket halindedirler. Böyle bir teknolojik gelişmişlik düzeyinde ve
çoğulculuk içinde uzamsal sınırlar da aşılmıştır. Demokrasi adına artık
bileşik bir kamusal alan düşüncesinden uzaklaşmak gerekir.
4. Sonuç ve Tartışma
Jürgen Habermas’ın “Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü” isimli çok
atıf yapılan çalışması yayımlandığından beri medya ve kamusal alan
tartışması iletişim çalışmalarının alanının önemli bir konusu haline
gelmiştir. Bu çalışmada yer alan düşünürlerin görüşleri, bu tartışmalara ışık
tutmakta ve günümüzde kamusal alan kavramından ne anlaşılması
gerektiğine yoğunlaşmaktadır.
Jürgen Habermas, eleştirel bir kuramın başlangıç noktasını, aklın
özgürleştirici boyutunun öne çıkarılmasını, modernitenin normatiflik
sorunun çözümünü “iletişimsel eylem” de, “evrensel pragma bilgisi” nde
arar. İletişimsel eylemlerin rasyonelliği, bir dizi gerçeklik iddiası üzerine
kurulur.
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John Keane göre kavram, son dönemlerde kamu hizmeti yayıncılığı ile
ilişkilendirilmeye başlanmıştır. Keane’e göre, kamu hizmeti yayıncılığı
meşruiyet krizi, mali sıkışıklık ve teknolojik değişim gibi üç önemli sorun
yaşamaktadır. Habermas’ın çalışmasında öngörülen bütünleşik bir
kamusal alan idealinin artık terkedilmesini savunan Keane, kamusal
alandan değil, farklı büyüklükteki kamusal alanlardan söz etmenin daha
doğru olduğunu savunmaktadır.
Nicolas Garnham, uygulamadaki bütün aksaklıklarına karşın kamu
hizmeti modelinin bir dizi siyasal toplumsal ilişkiler geliştirmeye ve devlet
kontrolünden bağımsız kalmaya çalıştığı için yeniden değerlendirilmesi,
yaşatılması gerektiğini savunmakta; bu savunuyu da “kamusal alan” a
dayandırmaktadır.
Bu çalışmada özetlenen çalışmalardan da anlaşıldığı gibi kamusal alan
anlamı aşikar bir toplumsal olgu alanı değildir; özünde belirsiz bir olgudur.
Özellikle medyanın işleyişi de benzer bir belirsizliği sergilediği için
kamusal alanın bu belirsiz doğası üzerine daha fazla yoğunlaşmak yararlı
olabilir. Çünkü kamusal alanın kendisini kamu yararıyla sınırlandırması ve
kamusal alanın sınırlarının önsel ve kısıtlayıcı biçimde tanımlanması
yerine kamusal ve özel alanlar arasındaki sınırın değişen doğasının
özellikle farkında olunmalıdır. Özellikle, kamusal ve özel alanların
kesiştiği noktada konumlanan medya bu sınırın tanımlanmasında,
değiştirilmesinde ve istismar edilmesinde yaşamsal bir rol oynamaktadır.
Bu bizi kamusal alanın yeniden kavramlaştırılmasında bir sonraki noktaya
götürecektir.
Özellikle giderek daha fazla oranda medyalaşan kamusal alana ilişkin
araştırma yapıldığında şu soru ortaya çıkmaktadır: Biz kimlerin kamusal
alanından söz ediyoruz ve burada kimlerin siyasal ve sosyolojik ekonomik
çıkarları söz konusudur? Çünkü, bizimki gibi çatışma yüklü bir toplumda
herkesin dahil olabileceği ideal tipik bir tarafsız kamusal alanın ortaya
çıkabileceği zannetmek aşırı derecede naif olacaktır. Dolayısıyla kimlerin
kamusal alanıyla uğraştığımızı eleştirel biçimde tekrar tekrar gözden
geçirmemiz gerekmektedir.
Kamusal alana devingen özelliğini veren şey yukarıdan aşağıya
kurumsal düzenleme süreciyle aşağıdan yukarıya anlamlandırma süreci
arasındaki çatışmadır. Çünkü kamusal alanın "gerçek" bir kamusal alan
olabilmesinin ölçüsü, kamu tarafından inşa edilmesidir. Dolayısıyla
kamusal alana ilişkin analiz kendisini değişikliğe uğratmış kurumsal
düzenlemelerin araştırılmasıyla sınırlandırılmamalıdır. Kamusal alanın
dinamikleri yalnızca mikro düzeylere bakarak da anlaşılabilir: Kamusal
alan, somut bireylerin gündelik gerçeklik içinde yaşadıkları anlam üretme
sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
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Çağdaş medya çalışmaları ve kültürel çalışmaların aşağı yukarı son on
yıl içindeki gelişimi, sosyolojiyle daha sıkı bir çekilde eklemlenme ve
alımlama bağlamlarına daha açık bir şekilde odaklanma kaygısıyle
tanımlanabilir. Disiplin içersinde, küreselleşme ve psikanalizin analitik
öneminin artması gibi eşit önlemde eğilimlerin ortaya çıkışından söz
edilebilirse de, sosyoloji ile izleyici araştırmasına yönelik belirli eğilimler,
hem önemli hem de hem de birbirleriyle ilişkilidir. Bu nedenle bu konu
üzerine de çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.
Üzerinde görüş birliğine varılmamış ve çok alana yayılan bu konunun
bu bölümün içinde hakkıyla ele alınmasının zorlukları ve bu bölümün
gücünü aştığını ve kavramın tanımının kolektif bir düşünsel uğraş
gerektirdiği de bu önerilere eklenmelidir.
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Giriş
Mahler benlik gelişimine dair kuramını oluştururken, bireyin kişiliğini
şekillendiren yaşamın ilk otuz altı ayı ile ilgili incelemelerde bulunmuştur.
Psikanalitik kuramın bulguları ile kendi yaptığı çocuk gözlem ve
analizlerinden elde ettiği sonuçları birleştirmiştir. İnsan yavrusunun
ayrışma ve bireyleşme sürecini psikolojik doğum olarak adlandıran Mahler,
çocuğun biyolojik doğumundan sonra yaşadığı içsel deneyimlerinin ve dış
dünya ile ilişkisinin yaşam boyu etkisini sürdürecek nitelikte bir ayrışmabireyleşme sürecini oluşturduğunu belirtmektedir. Anne ile psikolojik
birlik durumundaki bebeğin bu ayrışma-bireyleşme sürecindeki
tecrübeleri, kişilik gelişimini şekillendirmektedir. Ayrışma, çocuğun ilk
haftalarındaki, anne ile bir olma duygusundan giderek ayrılması;
bireyleşme ise kendini diğer insanlardan farklı kılan özelliklerinin
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bilincinde olarak kendi-öteki ayrımını yapabilmesi şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu süreçler birbirleriyle iç içe olmakla birlikte, zaman
zaman erken ya da geç geliştikleri gözlemlenebilmektedir. Ayrışmabireyleşme sürecinde bir yandan ayrı bir kendilik geliştirme arzusu
içindeki bebeğin diğer yandan anne ile yakınlığa olan istek ve ihtiyacının
sürmesi, yaşamın ileriki dönemlerine de yansıyacak olan bir ikilem ortaya
koymaktadır. Bebek, bu dönemde anneden ayrı oluşunu inkâr ederek anne
ile bir olma duygusunu sürdürmek ister. Ancak dış gerçeklik bu durum ile
ters düştükçe bebekte öfke davranışları gözlemlenebilir (Mahler, Pine ve
Bergman, 2015).
Mahler’e göre ayrışma-bireyleşme süreci, yenidoğanın yaşamının ilk
otuz altı ayına denk gelmektedir. Bu süreç, iki öncülü ve dört altdönemi
içeren kademeli bir benlik gelişimi sürecidir. Ayrışma-bireyleşme için
gerekli olan iki öncülden ilki normal otistik evre olarak adlandırılmaktadır.
Bu evre, bebeğin doğumundan sonraki ilk bir ayı kapsamaktadır. İkinci
aydan itibaren, bebeğin annelik bakımı veren nesnenin belli belirsiz de olsa
farkında olması ile normal ortakyaşamsal evre adı verilen dönem başlar ve
altıncı aya kadar devam eder. Bu öncül evrelerden sonra bebek, kendi
bedeninin anneninkinden ayrı olduğunu fark edip anneyi incelemeye
başlar. Bebeğin anne ile önce bedensel daha sonra ruhsal farklılaşması
şeklindeki belirtiler ayrışma-bireyleşme sürecine işaret etmektedir. Dört
altdönemden oluşan bu süreç, altı ve onuncu aylar arasında farklılaşma, on
ve on yedinci aylar arasında alıştırma, on yedi ve yirmi dördüncü aylar
arasında yeniden yakınlaşma, yirmi dört ve otuz altıncı aylar arasında
coşkusal nesne sürekliliği olarak belirlenmiştir (Mahler ve diğerleri, 2015).
Çalışmada Pamuk Prenses karakterinin yaşadıklarının Mahler’in
kuramına göre ele alınması amaçlanmıştır. Kuramla bağlantının
kurulabilmesi için karakterin yaşadığı olayların ve aile ilişkilerinin
anlaşılmasının önemli olduğu düşünüldüğünden, kitabın içeriği kısaca
özetlenmiştir. Karakterin yaşantıları ayrışma-bireyleşme süreci
kapsamında incelenirken bu sürecin öncülleri olan normal otistik evre ve
normal ortakyaşamsal evre özelliklerine de odaklanılmıştır. İlgili altevreler
hakkında kuramsal bilginin verilmesinden sonra kitaptan konuyla ilişkili
olduğu düşünülen örnekler verilmiş, daha sonra bu örneklerin kuramsal
bilgiyle olan ilişkisi yorumlanmıştır. Bireyin kişilik gelişiminde anne ile
ilişkisinin önemli bir rol oynadığı göz önünde bulundurulduğunda, annenin
yokluğunda başka bir bakımveren tarafından büyütülen bir yenidoğanın
ayrışma-bireyleşme
sürecinin
incelenmesinin
önemli
olduğu
düşünülmüştür. Pamuk Prenses karakteri, doğumundan hemen sonra
annesini kaybeden bir yenidoğanın ayrışma-bireyleşme sürecini gösteren
bir örnek olması sebebiyle seçilmiştir.
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Kitabın İçeriği
Pamuk Prenses masalı, Kral ve Kraliçe’nin bir bebeklerinin olması ile
başlamaktadır. Pamuk Prenses’in doğumundan kısa süre sonra Kraliçe
hastalanıp ölmüştür. Bütün vaktini kızıyla geçiren Kral’ın artık işleriyle
ilgilenmesi gerekmektedir. Pamuk Prenses’in annesiz kalmasını istemeyen
Kral, yeniden evlenir. Yeni Kraliçe “güçlü” bir büyücüdür ve bunu kimse
bilmemektedir. Kraliçe her gece aynaya bakıp “Ayna ayna, söyle bana, var
mı benden güzeli bu dünyada?” diye sorar. Ayna ise “Kraliçem, tüm
krallıkta sizden güzel kimse yok.” diye cevap verir. Zarifliği, neşesi ve
güzelliği ölen annesine benzeyen Pamuk Prenses davranış derslerinden
sıkılmakta ve şatodaki törenlerden kaçmaktadır. Pamuk Prenses ileride
kraliçe olacak bir prensesin nasıl davranması gerektiğini öğrenmekte
zorluk çekmektedir. Pamuk Prenses’in on sekizinci yaş gününde onun
güzelliğini fark eden üvey annesi “Çok güzel bir kız olabilir ama benim
kadar güzel değil!” diye düşünür. Ayna, Pamuk Prenses’in ondan daha
güzel olduğunu söyleyince Kraliçe öfkeden deliye dönmüştür. Kraliyet
Avcısı’na Pamuk Prenses’i öldürmesini ve bundan kimseye
bahsetmemesini emretmiştir. Pamuk Prenses’i kendi kızı gibi seven Avcı
ona zarar veremeyip gerçeği itiraf ederek Pamuk Prenses’e kaçıp
uzaklaşmasını söylemektedir. Üvey annesinin kendisine kötülük
yapacağına inanamayan Pamuk Prenses ağlamaya başlar. Avcı, Kraliçe’yi
kandırmak için bir yaban domuzunun kalbini getirerek Pamuk Prenses’i
öldürdüğünü söylemiştir. Gündüzleri ormanda dolaşmayı çok seven
Pamuk Prenses gece ormanda yalnız kalınca çok korkar. Ormanın içinde,
küçücük eşyalarla dolu bir kulübeye girip saklanır. Çok yorulduğu için
orada uyuyakalmıştır. Kulübenin sahipleri olan yedi cüceler eve dönünce
Pamuk Prenses ile tanışır. Pamuk Prenses’in ölmediğini öğrenen Kraliçe,
onu ortadan kaldıracak bir büyü bulup kılık değiştirerek ormandaki eve
gitmektedir. Büyülü saten kurdeleyi Pamuk Prenses’in beline sıkıca
bağlayan Kraliçe onu bayıltarak oradan uzaklaşır. Cücelerin Pamuk
Prenses’i kurtardığını gören Kraliçe yaptığı zehirli tarak ile ormana giderek
Pamuk Prenses’in saçlarını taramaktadır. Cücelerin onu yine kurtardığını
gören Kraliçe zehirli bir elmayı Pamuk Prenses’e yedirir. Bu kez
uyanmayan Pamuk Prenses ormanın içinde, cücelerin hazırladığı kristal bir
yatakta aylarca yatmıştır. Ormanda atıyla dolaşırken onu gören Prens,
Pamuk Prenses’i öperek uyandırır. Pamuk Prenses, Prens’in evlenme
teklifini kabul etmiştir. Cüceler ve Avcı olup biteni Kral’a anlattıktan sonra
Avcı, kaçmaya hazırlanan Kraliçe’yi yakalayıp bir kafese kilitler. Babasına
kavuşan Pamuk Prenses koşup ona sıkıca sarılır. Kral, Pamuk Prenses ve
Prens sonsuza dek mutlu olurlar (Grimm ve Grimm, 2015).
Çalışmanın devam eden kısmında Pamuk Prenses karakterinin yaşadığı
olayların Mahler’in kuramı ışığında yorumlanması hedeflenmiştir. Pamuk
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Prenses kitabındaki olayların, ana karakterin on sekizinci yaş günü
civarında geçmesi karakterin ergenlik döneminde olduğunu
düşündürmüştür. Ergenlik dönemi, çocuğun yaşamının ilk yıllarındaki
çözülememiş krizlerin tekrarlanıp fırsata çevrilebileceği yeni krizleri
beraberinde getirmektedir. Bu krizler, bireyin yaşamındaki önemli
alanlarda ve ilişkilerinde farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır (Mahler ve
diğerleri, 2015). Buna paralel olarak Erikson’a (1968) göre, ergenlik
sürecinde kişiler bilişsel, fiziksel ve ruhsal açıdan farklılaşır (Atak, 2011).
Çocukluktan çıkıp yetişkinliğe geçilerek bireyleşmenin sağlandığı ergenlik
dönemindeki en temel değişim, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan tekrar
şekillenerek bir kimlik oluşumunun gerçekleşmesidir. Kimlik oluşumu,
bireyin çocukluk dönemini geride bırakıp ebeveynlerinden psikolojik
anlamda ayrılabilmesini gerektirmektedir. Bu sayede, kişide görev bilinci
oluşumu sağlanmaktadır (Taşkın, Gürlek Yüksel ve Özmen, 2009). Aynı
zamanda bu dönem içerisinde kişiler, sosyal çevrenin beklentilerine maruz
kalırlar. Bir taraftan çocuklukta başlayan kimlik oluşumları ve benlik
algılamaları devam ederken, diğer taraftan sosyal çevrenin beklentileri,
kişiyi birtakım değişimlere zorlamaktadır. Bunun sonucu olarak ergenlik
döneminde kişi, yeni bir kimlik tanımlama sürecine girip içinde yaşadığı
çevrenin bir parçası olmaya mecbur kalır (Arnett, 2000). Pamuk Prenses’in
davranış derslerinden sıkıldığı, ileride kraliçe olacak bir prensesin nasıl
davranması gerektiğini öğrenmekte zorluk çektiği görülmüştür (Grimm ve
Grimm, 2015). Buna dayanarak Pamuk Prenses’in içerisinde bulunduğu
sosyal çevrenin beklentilerine ayak uyduramadığı bir ergenlik sürecinde
olduğu söylenebilir. Pamuk Prenses’in annesinin doğumdan kısa süre
sonra ölmesinin, karakterin ayrışma-bireyleşme sürecine ket vurmuş
olabileceği düşünülmüştür. Annesinin ölümünde çözülememiş olan krizin,
ergenlik döneminde yeniden ele alındığı düşünüldüğünde Pamuk Prenses
karakterinin ergenlik krizi, çocukluk yaşantıları da dikkate alınarak
Mahler’in kuramına göre incelenmiştir.
Ayrışma-bireyleşme sürecinin ilk öncülü olan normal otistik evre,
bebeğin gereksinimlerinin bakımveren tarafından karşılandığı ve dış
dünyadaki uyaranlara kısmen kapalı olduğu, yaşamın ilk dört haftasını
kapsamaktadır. Bu dönemde çoğunlukla uyku durumunda olan
yenidoğanın fizyolojik ve duygusal ihtiyaçları annelik bakımı sayesinde
doyuma ulaşmaktadır. Ancak bebek, bakımverenin henüz bilincinde
değildir ve gereksinimlerini gidermede kendine yetebileceği bir sistem
içerisinde olduğunu varsaymaktadır. İlerleyen zamanlarda bebek, annenin
oluşturduğu güvenli alan içerisinde giderek dış dünyanın farkındalığına
erişmektedir. Bu farkındalığın sonradan edinilmesi, bebeği dış dünyadaki
uyaranlardan koruma ve fizyolojik gelişimi kolaylaştırma işlevi görüyor
gibidir (Mahler ve diğerleri, 2015). Mahler ve McDevitt’e (1980) göre,
annenin uygun ve erişilebilir olmadığı zamanları takip eden süreçte,
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çocuklarda panik ve huzursuzluğa işaret eden davranışlar ortaya
çıkabilmektedir (Özgürdal ve diğerleri, 2018). Pamuk Prenses, üvey
annesinin kendisine zarar vermeye çalıştığını öğrendiğinde ondan kaçmak
için ormanda koşarken küçük bir kulübe görür ve güvenli olduğunu
düşündüğü bu kulübeye girerek saklanır. Bu sırada acıkıp evde bulduğu
küçük yuvarlak ekmeklerle karnını doyurduğu ve evdeki yataklardan
birinde uykuya daldığı görülmüştür (Grimm ve Grimm, 2015). Bu durum
çocuğun yoğun olan fizyolojik ihtiyaçlarını gidermede kendi kendine
yeterli olduğunu düşündüğü normal otistik evre ile ilişkilendirilebilir.
Burada kulübe, çocuğu dış dünyadaki tehlikelerden koruyan bir kabuk
olarak düşünülebilir. Pamuk Prenses’in, kulübeyi ormandan daha güvenli
bir yer olarak görüp incelemeye başlaması, normal otistik evrede annenin
oluşturduğu güvenli alan içerisinde çevredeki uyaranların farkına
varıldığının göstergesi olabilir. İlerleyen zamanlarda Pamuk Prenses bu
kulübenin kapısını her açtığında, üvey annesi yaptığı büyüler ile ona zarar
vermeye çalışır. Pamuk Prenses’in bu büyüler sonucu bayılıp uykuya
dalması ve yeniden uyanabilmek için güvendiği bir nesne olan cücelere
ihtiyaç duyması, bebeğin dış uyaranlara kapalı olduğu normal otistik evre
özelliklerini düşündürmektedir. Kulübeden çıkıp dış dünyaya açılmaya
çalışan Pamuk Prenses’in bir engelle karşılaştığında panik ve huzursuzluk
yaşayarak, her seferinde kontrolün tamamen elinde olduğunu düşündüğü
normal otistik evreye geri döndüğü söylenebilir.
İkinci aydan itibaren ayrışma-bireyleşme döneminin ikinci öncülü olan
normal ortakyaşamsal evre görülmektedir. Bebek, uyanık olduğu
zamanlarda gereksinimlerinin yarattığı gerilimleri dengede tutmak için
devamlı olarak çaba sarf etmektedir. Deneyimlerinin ve bakımverenin
sağladığı doyumların etkisiyle bebek giderek “haz veren ve acı veren” ya
da “iyi ve kötü” arasındaki farkı anlamaktadır (Mahler ve diğerleri, 2015).
Buna bağlı olarak bebek, sevgisine ve bakımına ihtiyaç duyduğu ve
yanında olmasını istediği anneyi “iyi anne”; ondan uzaklaşan anneyi “kötü
anne” olarak böldüğü bir savunma mekanizması geliştirmektedir
(Winnicott, 1998). Bu evrede bebek, dışarıda ihtiyaçlarını doyuran bir
bakımverenin var olduğunu idrak etmeye başlasa da kendisi ile onu iki
parçadan oluşan tek bir bütün olarak algıladığı farklılaşmamışlık
duygusunu sürdürür. Fakat bu ikili birlik ilişkisinde bebeğin anneye
mecburi bir bağımlılığı varken; annenin bebeğe gereksinimi nispeten daha
azdır. Psikolojik arzuların baskın olmaya başladığı bu dönemde
gereksinimlerini doyuran nesnenin dışarıda var olduğunu fark eden bebek,
bu kaynağa yatırım yapmaya başlar (Mahler ve diğerleri, 2015). Pamuk
Prenses’in onu evlerine kabul eden cücelerin misafirperverliğine karşılık
onların evini temizlemesi ve minnettarlığını göstermek için onlara pasta
yapması, ihtiyaçlarını gideren kaynağa yatırım yapmaya başladığını
düşündürmektedir.
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Annenin tutuşu, sarılışı ve kucaklayışı ile bebeğin bedensel algılarını
uyarması, bebeğin ikili birliğin ortağına alışmasını sağlamaktadır. Annenin
yüzüne bakan ve onunla göz teması kuran bebeğin gülümseme davranışı
göstermeye başlaması, nesne ilişkilerini kurma aşamasına geçtiğini
göstermektedir. Bu evrede henüz parça parça olan anne temsilleri ileriki
evrelerde birleşerek bütünsel bir anne imgesi oluşturmaktadır (Mahler ve
diğerleri, 2015). Pamuk Prenses kitabında geçen yedi cücelerin, Pamuk
Prenses karakterinin içindeki anne temsillerinin bölünmüşlüğünün bir
yansıtması olduğu düşünülmüştür. Pamuk Prenses’in gereksinimlerini
karşılamayan ve hatta ona zarar vermeye çalışan Kraliçe’yi “kötü anne”;
onu koruyan ve bakım veren cüceleri “iyi anne” olarak böldüğü
söylenebilir (Winnicott, 1998). Bilgin cüce, Pamuk Prenses ile ilk
karşılaşmasında ona zararlarının dokunmayacağını söylemiş ve masalın
devam eden bölümünde onu dikkatli olması konusunda sürekli uyarmıştır.
Huysuz cüce ise, Pamuk Prenses’i evlerinde ilk gördüğünde bu durumdan
pek hoşlanmamış ve diğer cücelere dönerek onun zorla evlerine giren bir
yabancı olduğunu söylemiştir. Diğer yandan ilerleyen zamanlarda Pamuk
Prenses’in yanında Prens’i görünce öfkeli bir şekilde ondan uzak
durmasını söylemiştir (Grimm ve Grimm, 2015). Buna göre, cücelerin her
ikisi de annenin koruyucu tarafını yansıtırken, Bilgin cücenin Pamuk
Prenses’i dışarıdan gelebilecek zararlara karşı uyararak korumak isteyen
bir anne temsilini, Huysuz cücenin ise koruyucu annenin kaygılı ve
ketleyici yönünü yansıttığı söylenebilir. Mutlu cücenin Pamuk Prenses’i
görür görmez büyük bir heyecanla onun ne kadar güzel bir kız olduğunu
söylemesi annenin coşkusal tarafına işaret etmektedir. Diğer cüceler
hakkında ayrıntılı bilgi verilmediğinden yorumlaması yapılamamıştır.
Ama özetle verilen bilgilerden yola çıkılarak cücelerin anne temsilini
oluşturabileceğine kanaat getirilmiştir.
Normal otistik ve normal ortakyaşamsal evrelerin ardından, çocuğun
öteki ve kendilik farkındalığının arttığı, anneden bağımsız işlev görmeyi
başarabildiği ve bundan zevk aldığı ayrışma-bireyleşme süreci başlar. Bu
sürecin dört altevresinden ilki olan farklılaşma, çocuğun kendi bedenini
annenin bedeninden ayırmaya ve kendini anneye göre biçimlendirmeye
başlaması şeklinde açıklanmaktadır. Ortakyaşamsal evrede çoğunlukla
kendine yönelmiş olan dikkat, farklılaşma evresinin başlamasıyla dış
dünyaya doğru genişlemektedir. Çocuğun annesi ile kurduğu otistik
ilişkiden çıkarak dış dünyayı keşfetmeye başlaması yumurtadan çıkış
olarak ifade edilmektedir. Bu dönemde merakın artmasıyla birlikte
davranışları da amacına yönelik olan çocuk, ilgisini giderek dışarıdaki
uyaranlara vermektedir (Mahler ve diğerleri, 2015). Annenin narsistik
tarafının yoğun olduğu ve çocuğuyla ilişkisinde duyarlılıktan çok,
müdahale eden yönünün belirginleştiği durumlarda, çocuk annesinin
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güvenilmez olduğu sonucuna varmaktadır. Buna bağlı olarak ihtiyaçlarını
doyurmada kendine karşı annelik görevi benimseyen çocuk için normal
ortakyaşamsal dönem uzamaktadır. Bu sebeple bu çocukların farklılaşma
evresinin başlaması kolay görünmemektedir (Topcu, 2016). Masalda üvey
annenin her gece aynasına bakıp dünyanın en güzeli olduğuna dair onay
beklediği ayna, Pamuk Prenses’in ondan daha güzel olduğunu
söylediğinde öfkeden deliye dönüp Pamuk Prenses’i öldürmeye karar
verdiği görülmüştür (Grimm ve Grimm, 2015). Buna göre, üvey annenin
narsistik özelliklerinin yoğun olduğu yorumu yapılabilir. Pamuk
Prenses’in mutfakta vakit geçirmeyi çok sevmesi, cücelerin evindeyken
onlara pasta yapması ve evi temizlemesi, kendisine karşı üstlenilmeyen
bakım verme rolünü, onun başkalarına karşı üstlendiğini düşündürmüştür.
Ayrıca bu örneklere bakılarak Pamuk Prenses’in amacına yönelik
davrandığı yorumu yapılabilir. Üvey annesi Pamuk Prenses’i öldürmek
üzere kılık değiştirip ormandaki eve geldiğinde uzun bir saten kurdeleyi
onun beline sıkıca bağlamıştır. Bunun üzerine Pamuk Prenses “Çok sıkı
oldu sanırım…” diyerek nefes alamayacak hale gelmiş ve bayılmıştır
(Grimm ve Grimm, 2015). Bu bilgiler ışığında, narsistik özellikleri olan
üvey annenin çocuğu üzerinde “nefes aldırmayacak” düzeyde baskı
kurarak ona zarar verdiği çıkarımı yapılabilir. Pamuk Prenses’in ormanda
dolaşmayı çok sevmesi, zaman zaman şatodaki törenlerden kaçarak
ormanda uzun yürüyüşlere çıkması, karakterin merak duygusunun ve
keşfetme arzusunun yoğun olduğu yumurtadan çıkış evresinde olduğunu
düşündürmüştür.
Çocuğun önce anneye bakarak ve ona dokunarak, daha sonra anne ile
ötekileri karşılaştırarak yaptığı incelemeler, ileride tanıdık olandan yola
çıkarak tanıdık olmayanı değerlendirme şeklindeki bir davranış örüntüsüne
dönüşmektedir (Mahler ve diğerleri, 2015). Pamuk Prenses’in karşısına
kılık değiştirerek çıkan üvey annesini gördüğünde onun bir yerden tanıdık
olabileceğini düşündüğü görülmüştür (Grimm ve Grimm, 2015). Kraliçe
ile büyüdüğü halde onu tanıyamayan Pamuk Prenses’in önceki dönemlerde
bakımverenine yönelik yaptığı incelemelerinde yeterince başarılı
olamadığı yorumu yapılabilir. Bu dönemde çevredeki “anne olmayan”
kişilerin fark edilmesi ile çocukta bir yabancı kaygısı gözlemlenmektedir.
Annenin ulaşılabilir olmadığı durumlarda ortamdaki yabancılardan
korkma ve olumsuz tepkiler gösterme şeklinde ifade edilen yabancı
kaygısına sebep olarak, nesne sürekliliği kavramının çocukta henüz
gelişmemiş olması gösterilebilir. Çocuk, ona bakım veren “iyi anne”nin
(Winnicott, 1998) her ihtiyacı olduğunda yanında olamayacağını, bu
durumun anneyi tamamen iyi veya tamamen kötü yapmadığını ve iyi ve
kötünün bir arada bulunabileceğini kavradığında anne yanında değilken
yaşadığı kaygı ile başa çıkabilmektedir. Çocuğun bunu kavrayabilmesi için
bilişsel becerilerinin belirli bir seviyeye erişmesi gerekmektedir. Diğer
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insanların ilgiyle incelenmesiyle birlikte ortaya çıkan yabancı kaygısının
yoğunluğunda, anne ile kurulan güven ilişkisinin niteliği belirleyici rol
oynamaktadır (Mahler ve diğerleri, 2015). Çocukluk çağında bakımveren
ile kurulan bağlanmanın yetişkinlik üzerinde önemli etkileri
bulunmaktadır. Bakımverenin duyarlı ve ulaşılabilir olması, çocuğun
bakımverenin güvenilir olduğuna inanıp genel olarak dünyaya dair güven
geliştirebilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bakımveren ile kurulan
bu ilişki çocuk tarafından içselleştirilip gelecekteki ilişkilerde içsel bir
model olarak kullanılmaktadır (Bowlby, 1988; Tüzün ve Sayar, 2006).
Ainsworth ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan
bağlanma türlerinden biri olan kaygılı-kaçınmacı bağlanma, bebeğin
bakımverenden ayrıldığında sakin kalması, ortamdaki yabancıları kabul
etmesi ve bakımveren geri döndüğünde ondan kaçınması şeklinde
tanımlanmaktadır (Bowlby ve Ainsworth, 1992; Feist ve Feist, 2009).
Pamuk Prenses’in üvey annesi ile yaşadığı evden ayrılıp cücelerin evinde
yaşamaya başladığı zaman üvey annesinden ayrıldığı için üzülmediği ve
cüceler ile yaşamaktan mutlu olduğu görülmüştür (Grimm ve Grimm,
2015). Buna dayanarak Pamuk Prenses’in üvey annesi ile temelde kaygılıkaçınmacı bir bağlanma kurduğu, bu sebeple ondan ayrıldığında
huzursuzluk yaşamadığı, aksine annenin yokluğunda kayıtsız kalıp kendi
kendisini oyalayabildiği ve mutlu olabildiği yorumu yapılabilir.
Çocukluk döneminde anneyle güvenli bağlanma kurulsa bile, ergenlik
kriziyle birlikte bu güvenin yeniden test edildiği ikircikli bir ruh halinin
ortaya çıkması beklenmektedir (Mahler ve diğerleri, 2015). Masalda “iyi
anne”nin (Winnicott, 1998) temsili olan cüceler, Pamuk Prenses’e bakım
vermekte, onu korumakta ve ona sevgilerini göstermektedir. Pamuk
Prenses de cüceler ile birlikte yaşamaktan mutludur (Grimm ve Grimm,
2015). Buna göre, Pamuk Prenses’in cüceler ile güvenli bağlanma kurduğu
düşünülmektedir. Ancak, Pamuk Prenses, cücelerin evinde yaşadığı süre
boyunca zaman zaman onların sözünden çıkarak tanımadığı insanlara
kapıyı açmaktadır (Grimm ve Grimm, 2015). Bu durum otoriteye karşı
birey olma ihtiyacının baskın olduğu ergenlik dönemi ile ilişkilendirilebilir
(Erikson, 1959). Bakımveren ile kurulan güvenli bağlanma ilişkisindeki
keşfetme merakı (Bowlby ve Ainsworth, 1992) ve ergenlik döneminin
getirdiği yenilik arayışı birlikte değerlendirildiğinde (Erikson, 1959),
Pamuk Prenses’in yeni şeyler denemeye olan istekliliğinin
açıklanabileceği düşünülmektedir. Buna göre, Pamuk Prenses’in cücelerin
sözünü dinlemeyip riskli davranışlarda bulunması, ne yaparsa yapsın
cücelerin onu kabul edeceğini bildiğini ve onlara güvendiğini gösterdiği
düşünülmektedir.
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Ayrışma-bireyleşme sürecinin ikinci altevresi alıştırma evresidir. Bu
evreye kadar anneden etkin bir biçimde fiziksel olarak uzaklaşmamış olan
çocuk, emekleme ve yürüme becerilerinin gelişmesiyle anneden
uzaklaşmaya başlasa da anneyle yakınlığa olan ihtiyacı önemini
korumaktadır. Bu sebeple çocuk uzaklaşırken hem özgürce araştırma
yapmasına fırsat verecek hem de ihtiyaç duyduğunda coşkusal desteğin
kaynağına ulaşmasını mümkün kılacak bir optimal mesafe bırakmaktadır
(Mahler ve diğerleri, 2015). Pamuk Prenses ormanda dolaşmayı çok
sevdiği halde, cüceler evden ayrıldığında dışarı çıkarak çevreyi keşfetmek
yerine evde kalıp onların dönüşünü beklemektedir (Grimm ve Grimm,
2015). Bu durum, Pamuk Prenses’in, cücelerden fazla uzaklaşmayarak
onlarla arasındaki uygun ve yeterli uzaklığı korumak istediği şeklinde
yorumlanabilir. Üvey annesi, ona zarar vermek için kılık değiştirerek
kulübeye her geldiğinde Pamuk Prenses evden dışarı çıkmamış; ancak her
gelen yabancıyı da eve almıştır (Grimm ve Grimm, 2015). Buna bağlı
olarak, Pamuk Prenses’in keşfetme arzusunun devam ettiği, ancak cüceler
ile optimal mesafeyi koruma isteğinin daha baskın geldiği düşünülmüştür.
Hareket yetisinin gelmesiyle birlikte çevrede keşfedecek çok şey olduğunu
fark eden çocuğun bu durumdan zevk aldığı görülmektedir (Mahler ve
diğerleri, 2015). Pamuk Prenses’in cücelerin evinde etrafa göz gezdirirken
eşyaları büyük bir merakla inceleyip evde yaşayanların ilgi alanları
hakkında yorum yaptığı görülmüştür. Örneğin, “Bu evde her kim
yaşıyorsa, okumayı seviyor olmalı.’… ‘Bir de müzisyen ile heykeltıraş
yaşıyor olmalı burada.” (Grimm ve Grimm, 2015). Bu örneklere bakarak
Pamuk Prenses’in çevreyi keşfetmekten aldığı haz anlaşılmaktadır.
Alıştırma evresinde çocuğun özerkliğine yaptığı yatırımın artması,
bazen onun anneye ilgisini kaybetmesine sebep oluyor gibi görünse de
çocuk anneden uzaklaştıkça bir derece ayrılık kaygısı yaşamaktadır. Bu
kaygının artmasıyla, çocuk gereksinim duyduğu fiziksel temasın doyumu
için zaman zaman anneye dönmektedir. Coşkusal yakıt ikmali adı verilen
bu olgunun gerçekleşmesinin ardından çocuk yeniden bağımsız olarak
anneden uzaklaşmaya hazır hale gelmektedir. Annenin coşkusal açıdan
ulaşılabilir olması, çocuğun nesne yitimi korkusuyla başa çıkıp özerk
işlevlerini cesurca sürdürebilmesi bakımından önem taşımaktadır. Ayağa
kalkmasıyla birlikte çevresine değişik açılardan bakabilmeye başlayan
çocuğun narsisizminin yükselişe geçtiği bu dönem “dünyaya âşık olma”
şeklinde ifade edilmektedir. Öte yandan, ayrı oluşun farkındalığı ile
birlikte anneyle ilişkideki güven ve yakınlık gibi kavramların sınanması
söz konusudur. Çocuğun anne ile bağlantısının kesildiğini fark ettiği
zamanlarda kararma adı verilen, çevreye yönelmiş dikkatinin tekrar içe
yoğunlaştığı genel ruh haline girdiği bilinmektedir (Mahler ve diğerleri,
2015). Gündüzleri ormanda dolaşmayı çok seven Pamuk Prenses’in gece
ormanda ilk kez yalnız kaldığında korkudan titrediği görülmüştür (Grimm
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ve Grimm, 2015). Pamuk Prenses’in bu olay sırasındaki ruh hali, annenin
güvenli ortamından ayrılma ile ortaya çıkan kararma evresi olarak
yorumlanabilir. Normal şartlarda tırmanmaktan hoşlandığı ağaçların
dallarını o an, onu yakalamaya çalışan canavarların kolları gibi görmesi ve
gece uyumayan hayvanların çıkardığı sesleri kahkaha gibi algılaması,
kararma evresindeki bir çocuğun yabancı biri ona yaklaştığında gösterdiği
tepkilere benzetilebilir.
Üçüncü evre olan yeniden yakınlaşma evresinde bilişsel becerilerinin
gelişmesiyle birlikte simgesel oyunlar başlatan çocuk, kavramları temsili
olarak zihninde canlandırabilmeye başlamıştır (Mahler ve diğerleri, 2015).
Piaget’e göre çevreyi keşfetmek için motive olan çocuklar çevreyle
doğrudan bir etkileşime girdikçe düşünce biçimleri şekillenmektedir.
Böylece, psikolojik yapıları dış dünyadaki gerçeklikle uyum
sağlayabilmek için elverişli hale gelen çocukların bilişsel kapasiteleri
bütün yönleriyle birlikte gelişmektedir (Berk, 2007). Bir önceki evrede
annenin varlığına ilgisi azalmış gibi görünen çocuğun bu evrede anneye
ilgisinin artması, ayrılma kaygısındaki artışa karşılık gelmektedir.
Çocuğun yeni deneyimlerini anneyle paylaşma isteği nesnenin sevgisine
ihtiyaç duyduğunun bir göstergesi olarak görülmektedir. Alıştırma
evresinde çocuğun yakıt ikmali için fiziksel temasa ihtiyaç duyması bu
evrede yerini karşılıklı etkileşim ve oyunlara bırakmıştır. Annenin
hareketlerini sürekli olarak izleyip taklit eden çocuğun anne ona
döndüğünde hızla kaçması, bir yandan anneyle yeniden birleşmeyi isterken
öte yandan anne tarafından yeniden yutulma korkusu yaşadığını
göstermektedir. Yeniden yutulma korkusu, çocuğun annenin sevgisine
olan ihtiyacı ile annesine geri döndüğünde yeni sahip olduğu özerkliğini
kaybetmesi korkusunun çatışması sonucu ortaya çıkmaktadır (Mahler ve
diğerleri, 2015). Cücelerin evine geldikten sonra bir daha şatoya geri
dönmek istemeyen Pamuk Prenses, onlara artık bir evinin olmadığı
söylemiştir (Grimm ve Grimm, 2015). Özgürlüğünün engelleneceğini
düşündüğü için şatoya dönmek istememesi, Pamuk Prenses’in yeniden
yutulma korkusu yaşadığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca bir önceki
altevrede Pamuk Prenses’in gece ormandan korkup kaçtığı örneğe
bakılarak, karakterin güvenli bağ kurduğu bir nesne olan doğa tarafından
da yutulma korkusu yaşadığı söylenebilir.
Anne ile arasındaki ayrı oluşu var olmamış kılmak için direnen çocukta,
nesne yitimi korkusunun yerini belirgin bir nesnenin sevgisini yitirme
korkusu almıştır. Ayrıca nesnelerin farklı bireyler olduğunu gittikçe
anlayan çocuk için sözlü iletişim daha gerekli hale gelmektedir. Annenin
istekleri ile kendi isteklerinin örtüşmediğini kavrayan çocuğun kendini
dünyanın merkezinde hissettiği tümgüçlülük duygusu sarsılmaya
başlamaktadır (Mahler ve diğerleri, 2015). Cücelerin Pamuk Prenses’i
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dikkatli olması ve kapıyı kimseye açmaması konusunda sürekli
uyarmalarına rağmen Pamuk Prenses onları dinlemeyip tanımadığı
insanlara kapıyı açmaktadır. Buradan yola çıkarak Pamuk Prenses’in anne
temsili olarak gördüğü cüceler ile isteklerinin örtüşmediği söylenebilir.
Ortakyaşamsal evrede anne-çocuk ikili birliğinin kısmen bir parçası
olan baba, yeniden yakınlaşma evresinde çocuğun dünyasında daha
görünür bir hale gelmektedir. Annesi ve babası arasındaki ilişkinin
niteliğini hayatının ilk dönemlerinde kavramaya başlayan çocuk, önce
babasıyla sonra diğer insanlarla toplumsal etkileşime girmektedir (Mahler
ve diğerleri, 2015). Pamuk Prenses’in öz annesinin ölümünden sonraki
aylarda babası tüm vaktini kızıyla ilgilenerek geçirmiştir (Grimm ve
Grimm, 2015). Pamuk Prenses’in hayatının erken dönemlerinde
babasından aldığı bu ilginin, onu koruyucu ve sosyalleşmesini destekleyici
nitelikte olabileceği düşünülmektedir. Bu sayede Pamuk Prenses evinden
ayrılarak hiç tanımadığı cücelerin kulübesine girebilmiştir. Üvey anne kılık
değiştirerek ormana gittiğinde Pamuk Prenses’in yaşadığı kulübenin
kapısını çalıp ormanda kaybolduğunu ve saatlerdir yürüdüğünü
söylemiştir. Bunun üzerine Pamuk Prenses dinlenmesi için onu içeriye
davet etmiştir (Grimm ve Grimm, 2015). Pamuk Prenses’in de şatodan
kaçtığında ormanda saatlerce koşup kulübeye sığındığı düşünüldüğünde,
bu deneyimini hatırlayıp kapısına gelen kişi ile empati kurduğu yorumu
yapılabilir. Bu durum Pamuk Prenses’in insanlarla iletişim kurabildiğini
göstermektedir. Cücelerin evini temizlediği sırada elbisesi kirlenen Pamuk
Prenses, o sırada evin önünden sepetindeki giysilerle geçen bir satıcı görür.
Gerçekte üvey annesi olan satıcı “…üzerindeki elbiseye baktığımda
bunlara ihtiyacın olduğunu görüyorum.” deyince Pamuk Prenses
gülümseyerek kadını eve davet eder (Grimm ve Grimm, 2015). Pamuk
Prenses’in bu davranışı, onun annenin sevgisine, anne ile uyuma ve anne
tarafından anlaşılmaya olan ihtiyacını gösterdiği düşünülmektedir.
Farklılaşma ve alıştırma altevrelerinde, annenin ortamda olmadığı
zamanlarda ortaya çıkan kararma durumu, yeniden yakınlaşma döneminde
hareketlilik ve huzursuzlukta artış şeklinde gözlemlenmektedir. Çocuk, bu
durumla anne ikamelerini kullanarak başa çıkmaya çalışmaktadır (Mahler
ve diğerleri, 2015). Pamuk Prenses cücelere pasta yapmak için onlardan
meyve getirmelerini istedikten kısa bir süre sonra onların yokluğunda
huzursuzlanıp beklemekte zorluk çekmektedir (Grimm ve Grimm, 2015).
Cücelerin yokluğuyla başa çıkamaması, onların yerine geçebilecek bir
anne ikamesinin olmadığının göstergesi olabilir. Edindiği becerileri
annesine gösterdiğinde onun ilgisini ve hayranlığını kazanabileceğini
gören çocuk, annesine haz vermeye yönelik davranışlarda bulunmaya
başlar. Bu evrede çocuğun anneden uzaklaşmak ve ona yakın olmak
arasında yaşadığı belirgin kararsızlık çift eğilimlilik olarak ifade
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edilmektedir. Çocuğun bilişsel düzeyi anne ortamda yokken başka bir
yerde var olduğunu anlayabilecek seviyeye ulaşmış olsa da çocuk, anne
tarafından edilgin bir biçimde bırakılmaktan hoşlanmayarak ayrılma
tepkileri göstermektedir. Yeniden yakınlaşma krizinin bir göstergesi olan
ayrılma tepkileri, çocuğun annenin dönüşünde gösterdiği öfke ve hayal
kırıklığı gibi olumsuz tutumları içermektedir (Mahler ve diğerleri, 2015).
Avcı, Pamuk Prenses ile ormana gittiğinde ona üvey annesinin kötü
planlarını anlatmıştır. Bunun üzerine Pamuk Prenses duyduklarına
inanamayıp ağlamaya başlasa da gözyaşlarını silip Avcı’ya veda ederek
uzaklaşmıştır. Cücelerin evinde ise artık bir evinin olmadığını söyleyerek
yeniden ağlamaya başlamıştır. Cüceler Pamuk Prenses’in evlerinde kalıp
kalamayacağını tartışırken, az önce ağlayan Pamuk Prenses’in tekrar
güldüğü görülmüştür (Grimm ve Grimm, 2015). Pamuk Prenses’in bu
davranışı, yeniden yakınlaşma evresinde hem anneye yakın olmayı hem de
ondan uzaklaşmayı isteyen çocuğun kararsız eğilimlerini anımsatmaktadır.
Bireyliğin pekişmesi ve coşkusal nesne sürekliliği adı verilen dördüncü
ve son evrenin temel iki işlevi, çocuğun hayatı süresince devam edecek bir
bireyliğe ve nesne sürekliliğine erişmesidir. Nesnelerin görüş alanının
dışında olduğu zamanlarda da var olmaya devam etmesi şeklinde
tanımlanan nesne süregenliği (Piaget, 1952), nesne sürekliliğinin gelişmesi
için gerekli bir önkoşuldur. Çocuğun kendine dair içsel temsillerinin
oluşması, kendilik kimliğinin şekillenmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Bir önceki altevrede yaşanan çatışmaların ve krizlerin
çözüme kavuşma derecesi, bireylik ve nesne sürekliliğinin desteklenmesi
ya da engellenmesi anlamında belirleyici olmaktadır. Nesne sürekliliği,
“iyi” ve “kötü” nesnenin bir araya gelerek sürekli bir içsel temsil
oluşturmasına tekabül etmektedir. Bu sayede çocuk, annenin geçici olarak
ondan uzaklaştığı sürelerde yaşadığı kaygıyla daha iyi başa çıkabilir. Anne
geri döndüğünde ona karşı olan saldırgan ve olumsuz davranışlarında
belirgin bir azalma görülmektedir. Çocuğun davranışlarındaki bu belirgin
değişim coşkusal nesne sürekliğine ulaşmada önemli bir adım olsa da
çocuğun bu gelişimi, ara sıra yeniden yakınlaşma krizi ile sekteye
uğramaktadır. Yeniden yakınlaşma krizi, son altevrede yaşanıp sonlanan
bir süreç değildir. Yaşamın ileriki dönemlerinde bu durumun tekrarlanıp
fırsata çevrilebileceği diğer bir dönem de ergenlik dönemindeki krizdir
(Mahler ve diğerleri, 2015). Pamuk Prenses’in “iyi anne” (Winnicott,
1998) temsillerinin her birini farklı bir cüceye yansıtması, onun
bütünleşmiş bir anne temsili oluşturamadığını düşündürmektedir. Ergenlik
döneminde benzer krizleri yaşadığı düşünülen Pamuk Prenses’in bu
süreçte nesneyle (anneyle) olan ilişkisi ve bunun bireyleşmeye olan etkisi
çalışmanın ilerleyen kısmında değerlendirilmektedir.
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Klein (1935) nesne ilişkileri kuramında çocuğun annesine karşı olumlu
ve olumsuz duygularını içselleştirdiğini belirtmektedir. Çocuk,
bakımveren ile kurduğu ilişkide yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak
bakımverenin iyi ve kötü özelliklerinin olduğunu algılamaktadır
(McWilliams, 2010). Bir nesneye karşı olumlu ve olumsuz duyguları aynı
anda barındıran ve sürekli olarak iyi ve kötü arasında bir çatışma yaşayan
çocuk, bu durum ile başa çıkabilmek için bölme (splitting) savunmasını
kullanmaktadır. Bu bölme gelecekte bir kişiye karşı olumlu ve olumsuz
duyguların eşzamanlı olarak geliştirilmesine hizmet etmektedir. Çocuk,
nesneye karşı olumsuz duygularının yarattığı kaygı ile başa çıkabilmek için
birtakım savunma mekanizmaları geliştirmektedir (Klein, 1935).
McWilliams’a (2010) göre, çocuklar yaşamlarındaki birincil kişilerin
çeşitli duygu, düşünce ve davranışlarını kendi içlerine alıp onları basit bir
şekilde “yutmuş” gibi görünmektedir. Nesneyi iyi ve kötü olarak bölen
çocuk, nesnenin iyi taraflarını içe alarak (introjection) kendini kaygıya
karşı korurken; kötü nesneyi içe alarak onu kontrol etmeye çalışmaktadır.
İçe aldığı kötü nesnenin yarattığı yoğun kaygıdan kurtulmak isteyen çocuk,
bunu nesneye yansıtmaktadır (projection). Ayrıca çocuğun kendini iyi ve
kötü olarak bölüp, bunları başka bir nesneye yansıtıp, sonra tekrar kendi
içine alarak o nesne ile özdeşleşmesine yansıtmalı özdeşim (projective
identification) adı verilmektedir. Çocuk, nesneleri bir bütün olarak
algılayıp iyi ve kötünün aynı kişide bir arada bulunabileceğini
kavradığında benliği olgunlaşmaya başlamaktadır. Annesine karşı daha
önce hissettiği olumsuz duygularından ötürü suçluluk duyan ve annesini
kaybetmekten kaygılanan çocuk, annenin yanında olmadığı zamanlarda
onun temelli uzaklaşmayıp geri döneceğini idrak edince, “iyi anne” ve
“kötü anne” (Winnicott, 1998) arasındaki bölünme giderek azalmaktadır
(Klein, 1935).
Kübler-Ross ve Kessler’e (2005) göre kişiler çocukluk çağından
itibaren kendilerinin ve çevresindeki insanların günün birinde öleceğini
idrak etmektedir. İnsanlar sevdikleri birini kaybettiğinde beş aşamalı bir
yas sürecinden geçmektedir. Bu aşamalar sırasıyla inkâr, öfke, pazarlık,
depresyon ve kabullenme olarak adlandırılmıştır. Kayıp sürecinde öfke
beklenilen bir duygudur (Kübler-Ross ve Kessler, 2005). Ancak, Pamuk
Prenses öz annesini kaybettiğinde öfke tepkisi göstermemiştir. Daha sonra
ise “iyi anne”nin (Winnicott, 1998) onu terk etmesinden duyduğu öfke,
yerini üvey anneye karşı duyulan yoğun bir öfkeye bırakmıştır. Pamuk
Prenses’in bu duygusunu üvey annesine yansıtarak onun kendisine öfkeli
olduğunu ve ondan zarar görebileceğini düşündüğü varsayılmaktadır.
Pamuk Prenses’in ileride kraliçe olacağı için birtakım beklentilere
maruz kaldığı görülmektedir. Bu sebeple şatoda ona davranış dersleri
veren öğretmenleri bulunmaktadır. Ancak Pamuk Prenses bu derslerden
sıkılmakta ve vaktini mutfakta pasta yaparak geçirmeyi tercih etmektedir
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(Grimm ve Grimm, 2015). Pamuk Prenses’in kurallara ve otoriteye uymayı
gerektiren aktivitelerden kaçınarak daha doğaçlama bir etkinlik olan pasta
yapmaya yönelmesi, ergenlik döneminin daha önce belirtilen özellikleri ile
açıklanabilir. Ek olarak, cücelerin evindeyken onları memnun etmek için
çaba sarf etmesi karakterin bakımveren tarafından onaylanma ihtiyacı
olduğu şeklinde yorumlanabilir. Pamuk Prenses’in bu onaylanma
ihtiyacını üvey annesine yansıtması, çocuğun içindeki kaygı yaratan
olumsuz duygularını nesneye yansıtarak onu kötü yapmasına
benzetilebilir. Böylece Pamuk Prenses kendini iyi görürken, kötü olanın
üvey annesi olduğunu düşünmektedir. Ancak daha sonra üvey annesinin
verdiği zehirli elmayı yiyerek zehirlenmesi, üvey annesine yansıttığı kötü
duyguları tekrar içine alarak onunla özdeşleşmeye başladığına işaret
edebilir.
Masalın sonunda Pamuk Prenses’in rengârenk çiçeklerle çevrili kristal
bir yatakta uyuduğu görülmektedir. Katı, sert ve soğuk olan kristal yatağın
“kötü anne”yi, rengârenk çiçeklerin “iyi anne”yi (Winnicott, 1998)
imgelediği düşünülmektedir. “Kötü” olan Kraliçe’nin karşısındaki insana
iyilik yaparak onunla iletişime geçebileceğini biliyor olması, onun “iyi”
tarafını göstermektedir. Buna karşın “iyi” olan cücelerin Pamuk Prenses’in
zarar gördüğünü bile bile onu yalnız bırakıp gitmeleri, onların “kötü”
tarafını göstermektedir. Uyku, olgunlaşmanın ve büyümenin gerçekleştiği
sembolik bir alan olarak düşünüldüğünde Pamuk Prenses’in bu uykusu
sırasında iyi ve kötüyü entegre edebildiği, bölmelerini kırabildiği, “kötü
anne” (Winnicott, 1998) ile de özdeşim kurarak bireyleşme sürecine
sağlıklı geçiş yaptığı düşünülmektedir. Cücelerin Pamuk Prenses uykuya
dalınca aylarca yas tutması aslında Pamuk Prenses’in uykusunda tamamen
“iyi” olan cücelerin ve tamamen “kötü” olan Kraliçe’nin sembolik olarak
ölümünden dolayı kendi yas süreci olarak yorumlanabilir. Daha sonra
gelen Prens karakterinin, hepsi erkek olan cücelerin bölünmüşlüğünün bir
araya gelerek bütünleşmesine işaret ettiği düşünülmüştür. Prens, Pamuk
Prenses ile doğum günü partisinde tanıştığı halde onu görür görmez
etkilenmemiş, ama Pamuk Prenses kristal yatakta uyurken gelip onu
bulmuş ve evlenme teklifi etmiştir. Buradan yola çıkılarak Prens’in
bireyleşme sürecine daha erken girdiği, ihtiyaçlarının ve isteklerinin daha
çok farkında olduğu ve daha olgun birini aradığı söylenebilir. Bu sebeple
ilk karşılaşmalarında Pamuk Prenses’in onun istediği kadın olmadığı, ama
bireyleşme sürecini tamamladığında Prens’in gelip onu bulduğu
düşünülmüştür.
Çalışmada ele alınan süreçlerin genel bir değerlendirmesi olarak,
Pamuk Prenses karakterinin yaşantıları Mahler’in ayrılma-bireyleşme
kuramından yola çıkarak incelenmiştir. Bu incelemeler yorumlanırken
literatür bilgisinden yararlanılmıştır. Pamuk Prenses’in masalın sonunda
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rengârenk çiçeklerle çevrili kristal yataktan çıkıp anne temsillerinden
ayrılmayı başarması onun bireyleşmeye yönelik ilerleme kaydettiğini
göstermektedir. Bununla birlikte daha önce güvensiz olarak gördüğü
şatoya geri dönerek Prens ile evlenmesi, bakım vermeyen anne ikamesinin
yarattığı kaygı ve olumsuzluklarla başa çıkabildiğine ve yeni ilişkiler
kurmaya hazır olduğuna işaret etmektedir. Ek olarak, şatoya geri dönüp
babasına sıkıca sarıldığı sırada, o günün hayatının en güzel günü olduğunu
söylediği düşünüldüğünde çocuklukta çözülememiş olan krizleri ergenlik
döneminde çözdüğü ve önceki dönemlerde yaşadığı zorlukların üstesinden
gelerek hayatının yeni bir dönemine başladığı yorumu yapılabilir. Sonuçta,
bu çalışma Pamuk Prenses karakterinin içsel deneyimleri ve buna bağlı
davranışları çerçevesinde yapılan incelemelere göre ortaya konulmuştur.
Çalışmada bulunan çeşitli kısıtlamalara bağlı olarak ileride yapılacak
çalışmalar için öneriler sunulmaktadır. Masalda öz annesinin doğumdan ne
kadar süre sonra öldüğünün net olarak bilinmemesi nedeniyle, Pamuk
Prenses’in ayrışma-bireyleşme sürecinin hangi aşamasında yeni bir
bakımverenle karşılaştığı konusunda ancak çıkarım yapılabilmiştir. Ayrıca
Pamuk Prenses’in öz annesiyle ve üvey annesiyle ilişkisi hakkında verilen
bilgiler sınırlı olduğu için, bu ilişkilerin karakterin ayrışma-bireyleşme
sürecine etkisinin yorumlanmasında zaman zaman zorlanılmıştır. Kitapta
Pamuk Prenses’in erken çocukluk dönemindeki yaşantılarından
bahsedilmeyip ergenlik dönemine geçilmesi, karakterin ben gelişiminin
incelenmesi anlamında önemli olabilecek bilgilerin eksikliğine yol
açmıştır. Cücelerin bir kısmı hakkında yeterli bilgi verilmediği için
kuramda önemli bir yeri olan anne temsillerinin incelenmesi güçleşmiştir.
Verilen bilgiler annenin en belirgin özellikleri olarak düşünülüp
yorumlanmıştır. Pamuk Prenses’in babasıyla ilişkisine dair bilgilerin kısıtlı
olması nedeniyle yapılan incelemelerde de verilen bilgilere sınırlı
kalınmıştır. Ayrıca, kitap ilk kaynağından okunmadığı için yazarların
özgün kurgularına tam olarak ulaşılamamış olabilir. Özgün kaynakta var
olan bilgiler çeviri kitapta eksilmiş ya da değişmiş ve özgün diline ait bazı
kullanımlar tam olarak verilememiş olabileceği için yazarların otantik
duygu ve düşüncelerinin zaman zaman anlaşılamamış olabileceği
düşünülmüştür. Özgün kaynağın basım yılının çok eski bir tarih olduğu
göz önüne alındığında, yazarların yaşadığı dönemde anlamlı olan bazı
bilgilerin günümüzdeki versiyonlarında tam olarak yansıtılamamış
olabileceği düşünülmüştür. Sonraki kaynaklarda değişen bilgilerden ötürü
sembolik anlamlar da değişmiş olabileceğinden, gelecekteki yazılarda
dönemin kültürel, politik ve ekonomik özelliklerine de odaklanılması
önerilmektedir. Diğer kaynaklar ile kıyaslandığında güncel ve içeriği
zengin bir basım olduğu düşünüldüğü için bu yayınevi tercih edilmiştir.
Ancak bu kitaptaki eksik bilgilerin tamamlanarak karakterin kapsamlı bir
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incelemesi yapılabilmesi anlamında, diğer yayınevlerinin kaynaklarının da
okunması önerilmektedir.
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Summary
An Examination According to Mahler’s Theory: Self-Development of
the Snow White
In this study, it was aimed to examine the self-development of
Snow White character with respect to Mahler’s separation-individuation
theory. To Mahler, a child proceeds through several stages to be separated
from his/her primary caregiver and accomplish individuality. The
separation-individuation stage, which covers the first thirty-six months of
the life, has two premises named as normal autistic stage and normal
symbiotic stage. During normal autistic stage, the infant's needs are
satisfied by the caregiver, however the infant is unaware of the existence
of any other person and the external world. Mother's care protects the baby
from the external stimuli and creates a secure base to explore the world.
That Snow White escapes from her home and comes to the Seven Dwarfs'
shack, eats and sleeps in here, and explores her surrounding can be thought
as normal autistic stage. In normal symbiotic stage, the infant gradually
recognizes primary caregiver, yet still perceive caregiver and self as
unified. Baby starts to split caring mother as “good” and distant mother as
“bad”. In the tale, the Seven Dwarfs symbolize the “good” mother, and
stepmother symbolizes the “bad” mother. The separation-individuation
stage starting from the sixth month includes four substages named as
differentiation and development of body image, practicing,
rapprochement, and consolidation of individuality and emotional object
constancy.
In the first substage named as differentiation, the infant's sense of
unity with his/her mother starts to break and s/he becomes separated from
the mother psychologically. The baby, who has a marked curiosity and
desire to explore, directs his/her attention to the environment. Snow White
enjoys long walks in the forest which reveals her curiosity and exploration
desire. Additionally, the baby’s negative reactions toward the strangers in
the absence of caregiver indicate stranger anxiety. The attachment between
baby and primary caregiver plays a crucial role in coping this anxiety. The
fact that Snow White is eager to communicate with strangers shows that
she can cope with her stranger anxiety. The practicing substage is
characterized by the child's walking and moving away from mother leaving
an optimal distance. However, the child still requires the mother’s warmth
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and intimacy, so, s/he returns to mother for the emotional refueling. That
the Snow White fears and runs away when she is alone in the forest can be
interpreted as stranger anxiety which occurs in the absence of mother. The
third substage is rapprochement. The child’s cognitive abilities improve
and s/he resists to become unified with mother again. As his/her attempts
are unsuccessful, the child experiences a prominent rapprochement crisis.
In this stage, the child while wants to be close to mother, s/he also
experiences fear of engulfment by mother. Snow White does not want to
go back her stepmother when she comes to Seven Dwarfs’ shack. In the
consolidation of individuality and emotional object constancy stage, the
child develops a mental representation of mother so that s/he can cope with
anxiety of being separated from mother. As the child becomes a separated
individual, s/he develops a sense of identity. Snow White's identification
with both Seven Dwarfs and her stepmother can be interpreted under this
stage.
This paper intends to investigate Snow White’s self-development
in the separation-individuation stage. It is thought that Snow White solved
early crisis in her life and made a healthy transition to individuation. In the
book there is no detailed information about when exactly the Snow White’s
mother died and how the character’s childhood passed. Therefore, the
interpretations are limited to the information provided in the book. The
book was a Turkish translation version, so, fictions in the original book
may have been changed, and actual thoughts and emotions of authors may
have not been reached. These limitations may be considered in the further
studies.
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POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE VE STRESLE BAŞA
ÇIKMA STRATEJİLERİ İLİŞKİSİ
Murat KOÇ & Gülsüm YİTER** & Yonca BİR***
Ayşe Şenay KOÇ****
1. Giriş
Pozitif psikolojik sermaye son yıllarda önemi artan bir kavramdır ve
temeli pozitif psikolojiye dayanmaktadır. Pozitif psikoloji; insanların
yalnızca normal olmayan yönlerini değil güçlü ve olumlu yönlerini de
anlayıp geliştirmeye çalışması gerektiğine dikkat çekerek, psikoloji
bulgularının insanları nasıl daha normal, daha mutlu, daha başarılı ve daha
iyi olabileceklerini öğretmek için kullanılması gerekliliği ile doğmuştur
(Keleş, 2011). Psikoloji biliminin öncüsü Seligman (2002) pozitif
psikolojinin, hayattaki olumsuz şeyleri onarmaktan hayattaki iyi şeyleri
inşa etmeye uzanan bir amacı olduğunu belirtmiştir. Youssef ve Luthans
ve Youseff (2004) psikolojik sermayeyi, bireyin pozitif psikolojik
gelişimsel hali olarak tanımlamaktadır ve psikolojik sermayenin dört
bileşen (öz-yeterlilik, iyimserlik, umut, dayanıklılık) ile karakterize
olduğunu belirtmiştir. Öz-yeterlilik; kişinin zorlu görevlerde başarılı
olmak için gerekli çabayı üstlenecek ve harcayacak özgüveni olmasını
ifade etmektedir. İyimserlik; şimdi ve gelecekte başarılı olacağına ilişkin
olumlu bir atıfta bulunmayı vurgulamaktadır. Umut; hedeflere doğru
azmetmek ve gerektiğinde başarılı olmak için yolunu hedefe yönlendirmek
ile ilgilidir. Dayanıklılık; sorunlar ve sıkıntılarla karşılaştığında başarıya
ulaşmak için psikolojik esneklik göstermek ile ilgilidir. Pozitif psikolojik
sermaye kavramı bireyde var olan bu dört pozitif kişisel özellliğin toplamı
ve bunların geliştirilmesiyle ilgilidir. Buna göre psikolojik sermayenin tüm
bileşenleri gelişime açıktır (Avey, Luthans & Jensen, 2009). Bu anlamda
Çavuş ve Gökçen (2015) psikolojik sermayenin bir azim yapısı olarak
düşünülebileceğini ifade etmektedir. Psikolojik sermayenin gelişime açık
olması psikolojik sermayeyi eğitim programlarında, iş faaliyetlerinde ve
mikro müdahalelerde kullanım için ideal kılmaktadır (Jacobs, 2016).
Stajkovic ve Luthans (1998) öz-yeterliliği; bireylerin motivasyonunu
ve bilişsel kaynaklarını, yaşamındaki zorlukları kontrol edecek şekilde
yönlendirmesi ve karşılaştığı sıkıntıları çözebileceğine dair inancı olarak
tanımlamıştır. Buna göre öz-yeterlilik, bir kişinin istenen etkinlikleri belirli
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bir durum bağlamında nasıl gerçekleştirebileceği konusundaki kişisel
algısını vurgulamaktadır (Snyder, Rand & Simon, 2002). Bu tanımdan
anlaşılacağı üzere, öz-yeterlilik kavramı doğrudan kişinin yeteneğine değil
kendi yetenek ve kapasitesine olan inancına işaret etmektedir (Kandiş,
2016). Pozitif psikolojik sermaye bileşenlerinden iyimserlik, bireyin içinde
yaşadığı şartlardan bağımsız olarak, sürekli ve tutarlı biçimde hayatında
olumsuzluklar yerine pozitif durumlarla karşılaşacağına inanma eğilimi
olarak tanımlanmıştır (Scheier & Carver, 1992). Luthans, Youssef ve
Avolio (2007), iyimserliğin hem gerçekçi hem de esnek bir kavram
olduğunu ifade etmektedir. Umut diğer pozitif psikoloji yapılarında olduğu
gibi 20.yy ortalarına doğru artan bir şekilde incelenmeye başlamıştır. Bu
konuda yapılmış ilk çalışmalar umudun hedeflere ulaşmada olumlu bir
beklentiyi temsil ettiği fikrini paylaşmaktadır (Gallagher, 2018). Snyder ve
arkadaşları da, umut teorisini geliştirmeden önce umudun genel olarak,
kişinin istenen hedeflere ulaşabileceği algısı olarak tanımlandığını
belirtmişlerdir ve umudu, “etkileşimli olarak türetilmiş başarılı bir hedefe
yönelik enerji duygusuna dayanan olumlu bir motivasyon hali” olarak
yeniden tanımlamışlardır (Snyder, Irving & Anderson, 1991:287).
Dayanıklılık ise, Hobfoll ve arkadaşları (2015) tarafından insanların stresli
durumların en olumsuz sonuçlarına dayanma yeteneği şeklinde
açıklamıştır. Bu kavram bireyin bir zorlukla karşılaşsa bile önceki
işlevsellik düzeyine dönerek hayatta kalmakla birlikte, değişen bir ortamda
gelişebilme yeteneğini de ifade etmektedir (Carver, 1998). Bir başka
benzer tanımda da dayanıklılık aksilikler veya olumlu değişiklikler gibi
bireyi zora sokacak güçlükler karşısında bireyin kendisini kolayca
toparlayabilmesi ve önceki performansını yakalayabilmesidir (Sinclair &
Wallston, 2004). Luhans, Youseff ve Avolio’ya (2007) göre dayanıklılık;
gerçekçi planlar yapma ve bunları hayata geçirme becerisi; kişinin
kendisini pozitif değerlendirerek güçlü yanları ve yeteneklerine
güvenmesi; iletişim ve problem çözme becerilerinde yetenekli olmak ve
güçlü duygu ve dürtüleri yönetebilme becerisidir.Bu tanıma göre esnek
bireyler değişimi bir meydan okuma olarak görürler ve eylem odaklıdırlar;
ihtiyaçlarını ifade edebilme ve başkalarının desteğini alabilmede olumlu
bir özelliklere sahiplerdir. Aynı zamanda esnek insanlar, sıkıntılarla karşı
karşıya kaldıklarında daha fazla duygusal istikrar sergilerler (Jacobs,
2016).
Günümüzde işletmeler hem maddi hem de maddi olmayan sermaye
çeşitleri ile rekabet avantajı sağlamaktadır. Entelektüel sermayenin önde
gelen uzmanlarından Edvinsonn'a (akt., Akdaş, 2017) göre maddi olmayan
sermaye kaynakları insan sermayesi, sosyal sermaye, duygusal sermaye ve
pozitif psikolojik sermayeyi içermektedir. Luthans, Youssef ve Avolio
(2007) örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak için insani,
sosyal ve özellikle de psikolojik kapasitelere yatırım yapmanın ve
geliştirmenin yenilikçi yollarını bulmak zorunda olduğunu ifade etmiştir.
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Bireylerde değiştirilebilir ve geliştirilebilir bir özellik olan pozitif
psikolojik sermaye birçok faktörle etkileşim halindedir. Stres faktörü
örgütlerdeki insan kaynağını psikolojik yönden etkileyen problemlerden
biridir. Stresle başa çıkma; kişinin kendisi açısından stres yaratan olay ve
unsurlara karşı direnç göstermesi ve bunlara karşı dayanmak amacıyla
göstermiş olduğu duygusal, bilişsel ve davranışsal tepkilerin tamamı
şeklinde tanımlanmıştır (Folkman & Moskowitz, 2004). Günümüzde
pozitif psikolojinin etkisi ile bireyin, gerek iş hayatında gerekse özel
hayatında karşı karşıya kaldığı stres kaynakları ile baş edebilme gücü
artabilmektedir.
Stres günlük yaşamda kullandığımız bir sözcük olmakla beraber
Latince kelime anlamı sıkmak, sıkıştırmak anlamlarına gelmektedir (Stora,
1994). Alan yazında stres ile ilgili yapılmış ilk tanımlar, stresi dışsal bir
uyarıcı, fizyolojik bir tepki ya da çevresel bir koşul olarak
kavramlaştırmaktaktayken; daha sonra yapılan tanımlar, bireyin stres
sürecinde oynadığı aktif rolü vurgulamıştır. (Cartwright & Cooper, 1996).
Yaşam içerisinde stres iki şekilde karşımıza çıkabilir. Birincisi bireysel
anlamda ikincisi ise iş hayatımızda, örgütsel anlamda karşılabileceğimiz
strestir. Buna göre stres kaynaklarını bireysel ve örgütsel stres kaynağı
olarak incelenebilmektedir. Bireysel stres kaynakları kişilik, yaş, cinsiyet,
aile yapısı, ve ekonomik şartlara göre değişmekte iken örgütsel stres
kaynakları işle ilgili, örgütsel roller, örgütsel ilişkiler ve örgütsel yapılara
ilişkin stres kaynakları olarak gruplandırılmaktadır (Gürler, 2018).
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, mesleki stres dünya çapında bir salgın
haline gelmiştir. Avey, Luthans ve Jensen (2009), şirketlerde giderek daha
fazla baskıcı bir çalışma ortamı oluştuğunu ve kurumlardaki küçülme,
rekabetçi baskılar, iş prosedürlerindeki hızlı değişiklikler ile talepkar
müşterilerin, günümüz işyerlerini on yıl öncesine göre daha da stresli hale
getirdiğini söylerken; Colligan ve Higgins (2006), teknolojik değişim ve
küresel rekabet baskılarından, toksik çalışma ortamlarına ve mobbinge
kadar çeşitli faktörlerin işyerindeki strese katkıda bulunduğunu
belirtmektedir. Robinson ve Judge’a (2007) göre de iş stresinin nedenleri
çevresel, örgütsel ve kişisel faktörlerle ilgilidir. Cooper ve Dewe ise
(2004), örgütsel ortamdaki stres yaratabilecek faktörleri; iş koşulları, iş
ortamındaki destek, ilişkiler, rol belirsizlikleri, çatışmalar, örgütsel
değişim olarak ifade etmiştir.
İş yerinde meydana gelen stres çalışma davranışını etkiler ve bu
yönüyle iş yerindeki stres, yaşam içindeki stresten farklılaşır. Yaşam
içerisinde aşina olduğumuz stres kavramı genellikle olumsuz olarak
algılanırken, iş yerindeki stres her zaman olumsuz olmayabilir (Kızıldağ,
2018). Aynı şekilde Le Fevre, Matheny ve Kolt da (2003), stresin yalnızca
olumsuz sonuçlara yol açmayacağını, aynı zamanda artan yaratıcılık ve
artan performans gibi olumlu sonuçlara da yol açabileceğini
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belirtmektedir. İşyerindeki stres çalışanlarda yaratıcılığı ve performans
artışını tetikleyebileceği gibi, beraberinde sağlık sorunları, iş kazaları ve
tükenmişlik sendromunu getirebilir. Bununla birlikte stres, iş tatminsizliği,
iş bırakma gibi olumsuz örgütsel sonuçlara da neden olabilmektedir.
(Avey, Luthans & Jensen, 2009). Bunun yanı sıra iş stresi çalışan için
sosyal, zihinsel ve fiziksel sonuçlar doğurabilmekte böylece şirketler için
de finansal sonuçlara sebep olabilmektedir (Jacobs, 2016).
İş stresinin sonuçları bireyin başa çıkma sıklığına bağlıdır (Jacobs,
2016). Etkili stresle baş etme yöntemi geliştirmek için önce bireyin stres
yapıcıları belirlemesi ve bunlara yönelik stratejileri tanımlaması
gerekmektedir (Yurdadön, 2018).
Stres ve başa çıkma (coping) üzerine yapılan araştırmalar, hastalıktan,
dayanıklılığa ve nihayet büyümeye doğru ilerlemesinde, psikoloji alanında
gerekli olan bir genişleme ve keşif sürecini yansıtmaktadır (Holahan, Moos
& Schaefer, 1996). Stres üzerine yapılan ilk araştırmalar yaşam
değişikliği ile işlev bozukluğu arasında basit bir bağlantı olduğu
varsayımıyla başlamıştır. Ancak bu araştırmalarda bireylerin strese verdiği
tepkilerin çok fazla farklılaştığı ve bazılarının strese maruz kalmasına
rağmen sağlıklı kaldığı görülmüştür (Holahan, Moos & Schaefer, 1996).
Bu farklılıkların tespit edilmesi, araştırmacıları stresle başa çıkma
stratejilerinin rolüne odaklanmaya yöneltmiştir. Başa çıkma teorisini ilk
kez 1984 yılında geliştiren Lazarus ve Folkman’a göre başa çıkma;
bireylerin problem çözme yeterliliğini zorlayan veya aşan dışsal ve içsel
ihtiyaçlarını yönlendirmede benimsediği bilişsel ve davranışsal çabalardır
(Akt, Koca Ballı & Kılıç, 2016).
Bir kişi stresli bir olayı nasıl değerlendirdiğine dayanarak, kontrol
hissine geri dönmesine yardımcı olmak için, düşünce ve davranış tarzlarını
değiştirmeye yarayacak çeşitli stratejiler kullanabilir (Kimball, 2013).
Bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarında önemli bir rol oynayan bireyin
başa çıkma stratejileri stres faktörü ve stres sonuçları arasındaki ilişkiyi
düzenler (Yan ve Zhang, 2016). Başa çıkma stratejilerini sağlık ve refah
ile anlık yaşam krizleri arasında arabuluculuk yapan bir olgu olarak
tanımlayan Holahan ve arkadaşları ise (1996) başa çıkmayı bireylerin
stresli dönemlerde psikososyal adaptasyonu sürdürmelerine yardımcı
olabilecek dengeleyici bir faktör olarak belirtmiştir.
Moos (1993) başa çıkma stratejilerini kaçınma tepkileri ve yaklaşma
tepkileri olarak iki grupta toplamıştır. Yaklaşma başa çıkma stratejileri
olumlu sonuçlarla ilişkilendirilebilir, çünkü bireyi sorunu analiz etmek ve
sorunu çözmek veya ihtiyaç duyulan yardımı almak için harekete geçmek
için motive eder (Woodhead, Cronkite, Moos & Timko, 2014). Yaklaşma
tepkileri; mantıksal analiz, pozitif değerlendirme, rehberlik ve destek
arama, problem çözme olarak dört boyutu kapsamaktadır ve bu dört
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boyuttan ilk ikisi bilişsel tepkileri, diğer ikisi ise davranışsal tepkileri
tanımlamaktadır. Mantıksal analiz, stres yaratan durum ve sonuçları
anlamak ve zihinsel açıdan hazırlanmak için bilişsel girişimlerde
bulunmak; pozitif yeniden değerlendirme, stres yaratan durumun
gerçekliğini kabul ederek problemin pozitif yollarla yeniden
yapılandırılması için bilişsel girişimlerde bulunmak; rehberlik ve destek
arama; bilgi, rehberlik ya da destek almak için davranışsal girişimlerde
bulunmak; problem çözme ise, direkt olarak problemle ilgili olarak
harekete geçmek için davranışsal girişimlerde bulunmak olarak ifade
edilmektedir (Moos, 1993).
Avey, Luthans ve Jensen’in çalışmasındaki (2009) çeşitli
endüstrilerdeki çalışan yetişkinlerden elde edilen veriler, psikolojik
sermayenin, stresin algılanan semptomlarındaki değişimin daha iyi
anlaşılmasında anahtar olabileceğini düşündürmekte; Yan ve Zhang (2016)
yaptıkları çalışma da, psikolojik sermaye ile stresle baş etme stratejileri
arasında ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Psikolojik sermaye
bileşenlerine sahip çalışanların stres yaratan faktörler ve kısıtlamalarla
daha iyi mücadele edebildikleri, özellikle yüksek psikolojik sermayeye
sahip çalışanların olumsuz durumlara karşı görece daha fazla umutlu ve
iyimser bir yapıya sahip oldukları görülmektedir. Psikolojik sermaye
düzeyleri yüksek çalışanlar stres ortaya çıktığında ise; daha dayanıklı
olmakta ve mücadele konusunda kendilerini daha yeterli görmektedirler
(Kodaş, 2018).
Jacobs’a göre (2016), yapılan araştırmalarda psikolojik sermayenin
çalışan tutumları, örgütsel bağlılık, işte psikolojik iyilik hali ve çalışan
performansıyla arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Aynı zamanda
psikolojik sermayenin iş stresi ve depresif belirtiler arasında aracılık etkisi
olduğunu gösteren çalışmaların olduğunu ifade eden Jacobs psikolojik
sermayenin depresyon önleme ve tedavi stratejilerine dahil edilmesi
gerektiği sonucuna varıldığını belirtmiştir.
Stresle başa çıkma stratejilerinden destek arama başa çıkma sürecine
ilgi, sosyal ve kişisel kaynakların bireyleri strese karşı koruyabileceğini ve
daha sonra psikolojik ve fiziksel bozukluklar için riskleri azaltabileceğini
ileri süren çalışmalar ile ortaya çıkmıştır (Fondocaro & Moos, 1987).
Cohen ve Wills’e göre (1985) yakın, samimi ilişkileri olan bireyler, çeşitli
psikolojik ve fiziksel bozukluklar için düşük risk altındadır. Aynı şekilde,
problem çözme becerileri ve diğer başa çıkma stratejileri de refah ve
sağlıkla ilgili sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Problem çözme Billings ve
Moos tarafından 1982’de doğrudan bir durumla başa çıkmak için özel bir
eylemde bulunmak ve bir çözüm yolunda müzakere etmek ve uzlaşmak
şeklinde tanımlanmıştır.
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Lazarus (1966) stresin, bireyin çevresel talepleri başa çıkma
yeteneklerinin ötesinde olarak algıladığı zaman meydana geldiğini ifade
etmektedir ve stresi bu şekilde tanımlamaktadır. İnsanlar, zor olaylarla
başa çıkacak kaynakları olmadığına inandıklarında stres yaşamaktadırlar.
Buna göre Lazarus, psikolojik sermayenin çalışanların işyerinde stresli
olaylarla ya da koşullarla başa çıkabilmeleri için gerekli olduğunu ve
psikolojik sermayenin stres semptomlarını en aza indirdiğini
savunmaktadır ve bununla birlikte psikolojik sermayenin örgütlerin ihtiyaç
duyduğu önemli bir kaynak olabileceğini belirtmektedir. Avey vd. (2009)
özellikle, insan kaynakları geliştirme stratejilerinin çalışanların genel
psikolojik sermaye bileşenlerini güçlendirmeyi hedeflediğini veya
psikolojik sermaye bileşenlerinin, stresin belirtileri hakkındaki algılarını
azaltabildiğini bununla beraber çalışanların stres kaynaklı iş bırakma
niyetini azalttığını öngördüklerini ifade etmiştir.
Erdem (2016) yaptıkları çalışmada kişilerin başlarına gelen olayları
davranışlarının bir sonucu olarak görmesinin, olaylara daha iyimser
bakmaları, yeteneklerinin farkında olmaları, azimli ve alternatif çareler
aramaları ve psikolojik olarak dayanıklı olmalarının aracılığıyla birlikte
stresli durumlarda daha aktif yöntemler seçebileceklerini sonucuna
ulaşmışlardır. Jacobs da (2016) pozitif psikolojik sermayenin pozitif başa
çıkma stratejileriyle pozitif bir korelasyona sahip çalışmalar olduğunu
belirtmiştir. Avey, Luthans ve Jensen (2009) da yaptıkları çalışmada,
fizyolojik, bilişsel ve duygusal stres semptomlarına odaklanarak
çalışanların stresle mücadele için psikolojik sermayelerinin
desteklenmesine ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. Buna göre psikolojik
sermaye stresli olaylarla başa çıkmak için önemli bir kaynak olabilir.
Bu doğrultuda pozitif psikolojik sermayenin bireylerin stresle baş etme
stratejileri ile ilişkili olduğu ve bu bağlamda çalışanların, iş yerinde stresle
daha iyi başa çıkabilmelerine yardımcı olmak için psikolojik sermayesini
güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin gerekli olduğu söylenebilmektedir.
Alan yazında sermayenin iş ve çalışan performansı, liderlik, örgütsel
bağlılık, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı gibi faktörlerle ilişkisine
yönelik çeşitli araştırmalar yapılmış olmasına rağmen stresle başa çıkma
stratejileri ile ilişkisini araştıran çalışmalar sınırlı kalmıştır (Erkmen &
Esen, 2012). Kamu sektöründe çalışanlarla gerçekleştirilen bu
araştırmanın, psikolojik sermaye ve stresle başa çıkma stratejilerinin
ilişkisini inceleyen sınırlı sayıda araştırmaya ek olmasının alan yazına
katkı sunacağı ve bu ilişkinin anlaşılmasının çalışanların psikolojik
sermaye düzeylerinin artırılması ve stresle baş etme stratejilerinin
geliştirilmesi yönünde katkı sağlayarak, örgütlerde verimliliği arttıracağı
öngörülmektedir.
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2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada pozitif psikolojik sermaye ve stresle baş etme stratejileri
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında
önceki çalışmaların bulgularına dayalı olarak aşağıdaki hipotezler
geliştirilmiştir.
H1: Psikolojik sermaye ile stresle başa çıkma stratejileri arasında
pozitif yönde ilişki vardır.
H1a: Psikolojik sermaye ile stresle başa çıkma stratejilerinin mantıksal
analiz alt boyutu arasında pozitif yönde ilişki vardır.
H1b: Psikolojik sermaye ile stresle başa çıkma stratejilerinin pozitif
değerlendirme alt boyutu arasında pozitif yönde ilişki vardır.
H1c: Psikolojik sermaye ile stresle başa çıkma stratejilerinin rehberlik
ve destek arama alt boyutu arasında pozitif yönde ilişki vardır.
H1d: Psikolojik sermaye ile stresle başa çıkma stratejilerinin problem
çözme alt boyutu arasında pozitif yönde ilişki vardır.
3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma genel tarama modellerinden olan ilişkisel tarama modeli
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. (Şekil 1) Birden çok sayıda değişken
arasındaki birlikte değişimin varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan
araştırma modelidir (Karasar, 2012).
Stresle Başa Çıkma
Stratejileri
H1
Mantıksal Analiz

Psikolojik
Sermaye

H1a
Pozitif Değerlendirme
H1b
Rehberlik ve Destek Arama
H1c
Problem Çözme
H1d

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

3.2. Çalışma Grubu
Bu çalışmanın evrenini Adana Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK)
çalışan 777 işgören oluşturmaktadır. Örneklem grubu; müdür, müdür
yardımcısı, denetmen, denetmen yardımcısı, şef, memur, hizmetli ve
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sürekli işçi ünvanlı, gönüllülük esasına dayalı olarak, kolayda örneklem
yöntemiyle seçilmiş 257 işgörenden oluşmaktadır.
3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Araştırma verilerinin toplama aracı olarak araştırmacı tarafından
hazırlanan sosyo-demografik soru formu, Psikolojik Sermaye Ölçeği
(Luthans Avolio, Avey & Norman, 2007; Akçay, 2014), Stresle Başa
Çıkma Stratejileri Ölçeği (Moos, 1993; Koca Ballı & Kılıç, 2016) olmak
üzere 3 bölüm 60 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Anket
formları araştırmacı tarafından elden dağıtılmış ve katılımcılar anket
formlarını kendi çalışma yerlerinde doldurmuşlardır.
3.4. Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen verileri SPSS 24.0 programı ile analiz
edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel
yöntemler ve Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Ölçek sorularına
ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonuçlarına göre hesaplanan Cronbach
Alpha değerleri ise, Psikolojik Sermaye Ölçeği için 0,89, Stresle Başa
Çıkma Stratejileri Ölçeği için 0,90 olarak güvenilir bulunmuştur.
Güvenirlik katsayısının değerlendirilmesinde kesin bir ölçütten
bahsedilemese de söz konusu katsayının ,70’ten yüksek olması
gerekmektedir (Kline, 2009).
4. Bulgular
Çalışanların tanımlayıcı istatistiklerine bakıldığında; görevlerine göre
9’u (%3,5) müdür ve müdür yardımcısı, 194'ü (%75,5) memur, 26’sı
(%10,1) şef, 8’i (%3,1) hizmetli, 20’si (%7,8) diğer; yaşa göre 13’ü (%5,1)
18-25, 77’si (%30) 26-35, 83’ü (%32,3) 36-45, 84’ü (%32,7) 45 üzeri;
cinsiyete göre 101’i (%39,3) kadın, 156’sı (60,7) erkek; medeni duruma
göre 53’ü (%20,6) bekar, 204'ü (%79,4) evli; eğitim durumuna göre 53’ü
(%20,6) lise, 41’i (%16) ön lisans, 137’si (%53,3) lisans ve 26’sı (%10,1)
yüksek lisans; kıdemlerine göre 29’u, (%11,3) 0-4 yıl, 88’i (34,2) 5-9 yıl,
45’i (%17,5) 10-14 yıl, 95’i (%37) 15 yıl üzeri olarak dağılmıştır.
Hipotezlerin test edilmesinde uygulanan korelasyon analizi sonuçlarına
göre, psikolojik sermaye ve stresle başa çıkma stratejileri (genel) arasında
pozitif yönde yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit
edilmiştir (r=.72, p<.001). Alt boyutlar ile ilişkiler incelendiğinde ise,
mantıksal analiz (r=.65), pozitif değerlendirme (r=.58), rehberlik ve destek
arama (r=.62), problem çözme (r=.42) alt boyutları ile pozitif yönde orta
düzeyli ilişkiler gözlemlenmiştir (p<.001). Gürbüz ve Şahin (2017:260)
korelasyon katsayısının “0-0.3 arasındaki değerlerde ilişkinin zayıf; 0.30.7 arasındaki değerlerde ise ilişkinin orta olduğunu belirtmişlerdir. (Tablo
1)
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Tablo 1: Psikolojik Sermayenin Stresle Başa Çıkma Stratejileri ve Alt
Boyutlarıyla İlişkisine Dair Korelasyon Analizi Sonuçları
Psikolojik Sermaye

r

1. Stresle Başa Çıkma Stratejileri (Genel)

p

0.72***

<.001

0.65***

<.001

0.58***

<.001

0.62***

<.001

0.42***

<.001

#

2.Mantıksal Analiz#

3.Pozitif Değerlendirme

#

#

4.Rehberlik ve Destek Arama

5.Problem Çözme

#

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 #Psikolojik Sermaye ile ilişkisini ifade etmektedir.

5. Sonuç ve Tartışma
Çalışanların psikolojik sermayesi ve stresle başa çıkma stratejilerinin
ilişkisinin belirlenmesinin örgütsel fayda için önem arz ettiğini söylemek
mümkündür. Psikolojik sermaye direkt insan kaynağını ilgilendirdiği için
hem örgütsel davranış kapsamında hem de çalışan performansı açısından
dikkate değer önemdedir. Bununla birlikte stresle başa çıkma stratejileri de
örgüt açısından olumlu çıktıları olan bir kavramdır. Psikolojik sermaye ve
stresle başa çıkma stratejileri ilişkisini yoğun çalışma temposu olan kamu
kuruluşunda çalışanlar örnekleminde inceleyen bu çalışma bulgularından
hareketle, çalışanların psikolojik sermaye düzeylerinin arttıkça stresle başa
çıkma stratejilerini daha iyi uyguladıkları söylenebilir. Bu kapsamda
hipotezler araştırma sonuçlarıyla desteklenmiştir. Bu bulgu
alanyazında psikolojik sermaye ve stresle başa çıkma stratejileri ilişkisini
inceleyen bazı çalışma sonuçlarıyla da desteklenmektedir (Pan & Zhou,
2009; Li & He, 2011; Rabenu, Elizur & Yaniv 2016; Yan & Zhang, 2016;
Erdem, 2016). Yan ve Zhang (2016) yaptıkları çalışmada psikolojik
sermaye düzeyleri yüksek üniversite mezunlarının iş hayatlarında uyum
problemleri ve kişiler arası ilişkilerde yaşadıkları sıkıntılara karşı olumlu
başa çıkma stilleri geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Erdem’in (2016)
çalışmasına göre, problem odaklı stresle başa çıkma ile psikolojik sermaye
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu
araştırma örneklemi özelinde ise psikolojik sermaye, stresle başa çıkma
stratejilerinden problem çözme alt boyutuyla diğer alt boyutlara göre daha
düşük ilişkili bulunmuştur.
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SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISIYLA GERONTOKRASİ
KAVRAMINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
İmran UZUNASLAN1 & Ayşe Sezen SERPEN**
Giriş
Yaşlı erkeklerin hâkimiyet sahibi olmasını anlatan gerontokrasi terimi,
sosyal antropologlar tarafından 1930'lu yıllarda, Afrika'da Sahra'nın
güneyindeki, sosyal tabakalaşmanın ve kamusal rollerin yaş ve toplumsal
cinsiyete göre belirlendiği, yönetim fonksiyonlarının en yaşlı kişilere
verildiği bazı toplumları açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Günümüzde
ise gerontokrasi terimi daha genel şekliyle, en üst düzeydeki karar alma
konumları ile siyasal rollerde en yaşlı erkeklerin hâkimiyetinin bulunduğu;
yeniliğin ve esnekliğin rağbette olduğu hızlı değişim ve istikrarsızlık
dönemlerinde bu durumdan olumsuz yönde etkilenen toplumları tarif
etmek için kullanılmaktadır (Marshall, 1999: 267).
Günümüzde Avrupa toplumları incelendiğinde doğum oranlarının
düştüğü, yaşlı bireylerin (özellikle 65 yaş ve üstünde olanların) toplam
nüfus içerisindeki payının arttığı diğer bir ifadeyle nüfusun giderek
yaşlandığı görülmektedir. Nüfus artış hızının azalması, yaşlı nüfus
sayısının artması yaşlıların siyasette daha çok yer almasını ve kendi
çıkarları
doğrultusunda
düzenlemeler
yapmasını
beraberinde
getirmektedir. Dolayısıyla bu durum siyasette gerontokrasinin egemen
olmasına neden olacaktır. Avrupa toplumlarında hem geçmişten gelen
geleneklerin devam ettirilmek istenmesinden hem de demografik
nedenlerden dolayı; geleneksel yapıya sahip olan toplumlarda ise yaşlılığa
yüklenen olumlu değerlendirmelerden dolayı gerontokratik uygulamaların
varlığı söz konusudur.
Siyasette ve diğer yönetimsel alanlarda egemen olan gerontokratik
yönetimler toplumsal değişim konusunda dirençli, statükocu ve toplumsal
cinsiyetçi bakış açısına sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı toplumsal
sorunların çözümlenmesinde, sosyal işlevselliklerin artırılmasında ve
toplumsal ilerleme ve gelişmelerin sağlanmasında olumsuzluklara neden
olmakta dolayısıyla çalışma alanı toplumsal değişme, gelişme ve
ilerlemeyi sağlama, sosyal adaleti gerçekleştirme, fırsat eşitliğini koruma,
eşit katılım hakkını gözetme ve cinsiyet eşitliğini savunmak olan sosyal
hizmet disiplininin inceleme alanına girmektedir. Bu bağlamda sosyal
hizmet bakış açısıyla gerontokrasi kavramının toplumsal değişme ve
*(Doktor Öğrencisi); Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
imranuzunaslan@gmail.com
**(Prof. Dr.); Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet
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toplumsal cinsiyet bağlamında ele alınması önemli görülmekte ve bu
çalışmada sosyal hizmet disiplinin gerontokrasi kavramına ilişkin eleştirel
değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
1.

Kavramsal Açıdan Gerontokrasi

Gerontokrasi, bir grup yaşlı erkeğin veya bir yaşlılar konseyinin bir
kontrol şeklini uygulayarak kararlara hükmettiği bir sosyal örgütlenme
biçimi (Webster, 2002), topluluk üyelerinden en yaşlı erkek bireylerin
ellerinde bulundurdukları politik sisteme verilen isimdir. Kavram, yaş
faktörüyle ilişkili olarak iktidara, yönetmeye ve çekip çevirmeye karşılık
gelmektedir. Eski Yunan’dan günümüze değin gelen aristokrasi,
demokrasi, teokrasi kavramları gibi gerontokrasi kavramı da yönetim
alanına siyasete ilişkin bir iktidar alanıdır. Kavram etraflıca incelendiğinde
ise aile, şirket, kilise ve devlet yönetimi alanlarında formal ve informal
olarak farklı şekillerde yönetimsel/siyasal bir durumda karşımıza
çıkabilmektedir (Önder, 2013). Gerontokrasi teriminin etimolojisi, yaşlı
anlamına gelen Yunan dili “gerousia”dan gelmektedir. Yaşlı, eski
uygarlıklarda liderlik, sosyal statü, değer ve akıl göstergesine sahip kişidir.
Gerontokrasi, yaşlıların yönetimi veya liderliği yaşlılarla ilişkilendiren bir
hükümet türü, yaşlıların hükmetmesidir ve gençler tarafından yönetilmeye
(Juvenokrasi veya Youthocracy) karşıdır. Bir toplumun yetişkinlerden
çok, daha yaşlı olan liderler tarafından yönetildiği bir oligarşik kural
biçimidir. Antik Yunanda, gerontokrasi fikrine ilk inanan Platon tarafından
belirtildiği gibi "yaşlı adamın hükmetmesi ve gençlerin boyun eğmesi" dir.
Afrika sosyo-politik düşüncesinde de bir grup oligarşik yönetim biçimi
olan politik bir sistemdir ve küçük bir grup yaşlı birey iktidarın kontrolünü
elinde tutar. Bu inanç ve pratik, Okoduwa (2006), tarafından “yaşlı bir
adamın otururken ne gördüğünü, genç bir adam ayakta dururken göremez”
şeklinde vurgulamıştır (Onebune ve Obasi, 2019). Bazı bilim insanları
tarafından ise gerontokrasi, politik, sosyal, ekonomik ve dini bilimler
alanında yaşlıların hüküm sürdüğü bir hükümet sistemi olarak
görülmüştür. Yaşlı bireyler siyaset konusunda genç bireylerden daha
başarılıdır çünkü yaşamda daha geniş deneyimlere sahiptirler ve maddi
şeylere düşkünlükleri yoktur. Gerontokrasiyi destekleyenler, yaşlıların
yaşam deneyimine dayanan bilgilere sahip olduğuna ve toplumu
mahvedebilecek kararlar alamayacağına inanmaktadırlar (Onyoyo, 2017).
Kavram geleneksel toplumlarda yaşlılığa yüklenen olumlu
değerlendirmelerin sonucu ortaya çıkmıştır. Geleneksel toplumlarda
yaşlılar birçok konu hakkında hayat tecrübesi olan, bilgeliğe sahip,
geleneği devam ettiren ve gücü elinde bulunduran lider kişiler olarak
görülmüştür. Bu özelliklerinden dolayı yaşlılar aile, kabile, klan, cemaat
yapılarından toplumsal yapılara kadar çeşitli yapılarda söz sahibi olmuşlar
ve zaman içerisinde devlet yönetiminde de etkili olmuşlardır. Yaşlıların
devlet yönetimindeki bu egemenliğine gerontokrasi adı verilmiştir (Önder,
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2013). Harris (2005: 163)’e göre gerontokrasi, yaşlı kişilerin içinde
yaşadıkları topluluğun veya toplumun iktidarını elinde bulundurmasıdır.
Harris kavramın tam karşılığının “yaşlılar yönetimi” anlamına geldiğini
belirtmektedir.
Weber (1995: 337-338), gerontokrasi kavramını “Ekonomi ve Toplum”
yapıtında teorik olarak incelemiş, varlığını gelenekten aldığını, kuşaktan
kuşağa aktarılan törelerin güvenirliliği ve geçerliliğine dair bir inanıştan
beslendiğini; feodalizm, patriyarkalizm gibi geleneksel yönetim şekilleri
ile benzer özellikler gösterdiğini ifade etmiş ve geleneksel toplumların
yanında demokratik toplum yapılarında da görülebileceğine dikkat
çekmiştir. Gerontokrasinin geleneksel toplumlardaki varlığına Lipson
(1978:120), Afrika ve Avustralya’daki yerli kabilelerin en iyi kanıt
olabileceğini, bu kabilelerde önemli kararları yaşlıların aldığını ve gençlere
söz hakkı verilmediğini ifade etmiştir. Bu görüşü destekler nitelikte
Spencer ve Spencer (2013), geleneksel toplumlarda yaşlıların siyasal,
ekonomik, sosyal ve yasal liderlikte büyük rol oynadıklarını; Afrika
gelenek hukuku bağlamında, yaşlı teriminin rasyonel olarak bilgelik,
yücelik ile ilişkilendirildiğini, Afrika geleneksel toplumlarının çoğunda
gerontokratik yönetim sisteminin olduğunu, yaşlılığın gençler ve kadınlar
tarafından özel bir saygı ile ele alındığını, bu durumda, ataerkil
toplumlarda yaşlı adamların toplumun üstünde hakim konumunda
olacaklarını ve Kenya'daki Samburu topluluğunun buna iyi bir örnek
olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Onebunne ve Obasi (2019), de
Afrika toplumlarının gerontokratik doğasıyla bilindiğini, topluluklarda
yaşlılara saygıyla davranıldığını, yaşın, çoğu zaman belirli rolleri ve otorite
konumlarını üstlenmenin bir ön koşulu gibi göründüğünü, çünkü gençliğin
ve gücün, tecrübe ve bilgelikle karşılaştırıldığında “tuz tutamı” kadar
olduğuna inanıldığını, bu eğilimin, Afrika gerçekliğinin tüm yönlerinde
çoğaltıldığını, Afrika siyasi kurumlarında yaşın görev, sorumluluk ve
işlevlerin tahsisini belirlediğini, Nijerya'nın Doğu kesiminde Edo
Devletinin Esan kabilesinin, yaşlıların hüküm sürmesinin örnek olarak
görülebileceğini, Esan’da, yaşlıların insanlar üzerinde kontrole sahip
olduğunu açıklamıştır. Okojie (1960)’ye göre Esan topluluklarını yöneten
yasalar, yaşlıların temel iktidar depoları olan halkın gelenek ve
göreneklerine dayanmaktadır.
Gerontokrasinin demokratik toplum yapılarındaki varlığına ise Yunan
site devletlerinden biri olan Isparta örnek olarak gösterilebilir. Isparta’da
yalnızca altmış yaşında olanların katılabildikleri “Gerousia” isimli yaşlılar
meclisi bulunmakta ve hükümet bu meclis tarafından yönetilmekteymiş
(Lipson, 1978: 120). Gerontokrasiye bir başka örnek ise Harris (2005:
163)’in de belirtmiş olduğu papalığın çok eski zamanlardan bugüne değin
yaşlı üyeler arasından seçilmesi veya günümüzde Amerikan senato
üyelerinin yaş ortalamaları somut örnek olarak gösterilebilir. Goerres
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(2009: 22-38), Avrupa’da nüfus artışının azalması ve yaşlı nüfusun
sayısının artmasıyla birlikte yaşlıların siyasette daha çok yer alacağından,
tüm siyasi süreçlere hükmedecek ve sonuçları kendi lehine olacak şekilde
düzenlemeler yapacaklarından ve bu durumun da yaşlılara yönelik
kayırmacılığı beraberinde getireceğinden bahsetmektedir. Bu görüş aynı
zamanda ekonomistlerin, uluslararası örgütlerin ve bilimsel gazetecilerin
yazılarında da yankı bulmaktadır (Uluslararası Para Fonu 2004: Bölüm 3;
Kotlikoff ve Burns 2004; Wallace 1999; Peterson 1999; Sinn ve
Uebelmesser 2002). Sinn ve Uebelmesser (2003), 2016 yılından sonra
Almanya’nın nüfusunun giderek yaşlanacağından dolayı siyasette
gerontokrasinin egemen olacağını belirtmektedir.
Demokratik yönetime sahip olan Türkiye de gerontokratik
uygulamaların söz konusu olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.
Geleneksel yapılardan modern yapılara değin farklı yönetim biçimleri
içinde uygulanmış bir yönetim anlayışı olmuştur. Türk toplumunda
yaşlılık; bilgide, görgüde ve tecrübede en üst makam olarak kabul edilmiş
dolayısıyla eski Türk devletlerinden günümüze kadar gerontokrasinin çok
çeşitli uygulamalarına (Osmanlı İmparatorluğu’nda uygulanan “ekber ve
erşed” sistemi, 1908 “Jöhn Türk Devrimi” ni gerçekleştiren subayların
hükümet yönetimini yaşlılara bırakması) rastlanılmıştır. Türkiye’de
gerontokrasi, bahsedilen bu olumlu özellikleriyle yönetime ortak edilmiş
diğer taraftan da zaman içerisinde vesayetçi, katı, reform karşıtı ve
muhafazakâr bir nitelikte boy göstermiştir. Türk toplum yapısındaki
gerontokratik uygulamalara şu anda geçerliliğini koruyan TBMM iç
tüzüğü en somut örnektir. TBMM iç tüzüğüne göre, genel seçimler sonrası,
milletvekilleri arasında en yaşlı olan kişi başkanlık seçimleri
gerçekleşinceye kadar parlamentoya başkanlık edecektir. Burada yaş
kriteri, parlamenterlik tecrübesi ve siyaset geçmişinin önüne geçmektedir.
İkinci somut örnek ise 1982 anayasasıdır. Burada Cumhurbaşkanı
olabilmek için kırk yaşında olma zorunluluğu getirilmiştir. Kırk yaşın
toplumsal kültür bağlamında önemli tecrübelerin edinildiği olgun bir yaş
sınırı olduğu ve bu tecrübelerin devlet yönetimine yansıyacağı görüşü bu
yaş sınırının kabul edilmesinde etkili olmuştur. Gerontokratik
uygulamalara üçüncü ve en son somut örnek ise köy ihtiyar meclisleridir.
Köy ihtiyar meclisleri köylerde bulunmakta ve bu meclislerde sadece
yaşlılar yer almakta bahsi geçen köyle ilgili önemli kararları yaşlıların son
sözleri belirlemektedir. Köyde var olan bu gerontokratik yönetim tarihten
gelen toplumsal ve politik gerçekliğe sahiptir. Söz konusu gerontokratik
uygulamalar siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, odalar ve
meslek yapılanmalarının yöneticiliğinde de kendisini göstermektedir.
Sonuç olarak Türkiye’de gerontokrasi katıksız net bir şekilde görünmese
de gerontokratik uygulamaların varlığı bilinmektedir. Örneklerde
belirtildiği üzere gerontokrasinin Weber’in belirttiği gibi geleneksel
toplumlara has bir şekilde algılanmasından ziyade yasal, ussal toplum
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yapılarında da var olduğu ve uygulamaya geçirildiği; toplum yönetiminde,
hukuksal zeminde ve üretim ilişkilerinde yaşlıların etkili olduğu; gücünü
ve dayanağını kimi zaman geleneklerden kimi zaman ise yasalardan aldığı
görülmektedir. Gücünü geleneklerden alan, kurulu düzene sıkı sıkıya bağlı
olan, dengeyi koruma hedefinde olan gerontokratik yapılar değişim karşıtı
ve yenilikler karşısında geleneklere bağlıdırlar. İstikrarı hedeflerler ve
onun çeşitli sebeplerle bozulmasını istemezler. Bu noktada sadece kendi
isteklerini dikkate alıp, toplumdaki diğer bireyler olan kadınların,
gençlerin, vb. diğerlerinin isteklerini dikkate almamaları, inşa ettikleri
statükoyu devam ettirmek istemeleri gerontokrasinin siyasi ve sosyal
yapıda sorun oluşturmasına neden olacaktır (Önder, 2013).
Onebunne ve Obasi (2019), gerontokrasinin en yaşlıları güç sahibi
kıldığını, yolsuzluk ve kayırmacılığı beraberinde getirdiğini,
antidemokratik uygulamalara yol açtığını, liderleri güç arayışına
soktuğunu, kişisel çıkarlara öncelik vermelerine neden olduğunu
Zimbabwe’de Robert Mugabe’nin, Libya’da Muammer Ghadafi’nin,
Kamerun’da Paul Biye'denin ve Togo’da Eyadema'nın bunun en somut
örnekleri olduğunu; son yıllarda birçok tartışmalar yarattığını, demokrasi
ve değişim için bir engel olduğuna inandığını ifade etmektedir.
Toplumdan gelen seslere, isteklere ve farklılıklara aldırmayan,
değişimin önünde engel oluşturan, yönetsel/siyasal alanda cinsiyetçi bakış
açısıyla sadece erkek yaşlıları egemen kılan gerontokrasinin ortaya
çıkardığı sorunlara ilişkin sosyal hizmet disiplinin eleştirel
değerlendirmeleri bu çalışmanın hedefini oluşturmaktadır. Bu hedef
doğrultusunda sosyal hizmet disiplinin toplumsal değişme ve toplumsal
cinsiyet kavramlarına değinilerek gerontokrasiye ilişkin eleştirel bir
perspektif ortaya koyulmaya çalışılacaktır.
2.

Toplumsal Değişim Bağlamında Gerontokrasiye Bakış

En üst düzeydeki karar alma mercileri ile çeşitli yönetimsel ve siyasal
rollerde en yaşlı erkeklerin hâkimiyetinin olması toplumları olumsuz
yönde etkilemektedir (Marshall, 1999: 267).Çünkü yaşlıların bahsedilen
hâkimiyetleri, iktidarlarını güçlendirmeleri ve mevcut statükolarını devam
ettirmek istemeleri değişimi güçleştirip değişimin gecikmesine, toplum
içerisindeki farklılıkların dikkate alınmamasına ve vesayetçi bir yapının
oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla gerontokratik yönetimlere ilişkin
bahsedilen unsurların toplumsal değişimin önemli engelleyicileri olduğu
ifade edilebilir. Buradan hareketle bu başlık altında değişim kavramına,
değişimin önündeki engellere, bu engeller arasında sayılabilecek olan
gerontokrasi kavramının toplumsal değişim ile ilişkisine ve son olarak bu
ilişkiye yönelik sosyal hizmet disiplininin eleştirel değerlendirmelerine yer
verilecektir.
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Değişim kavramı, yaşamın vazgeçilmez faktörleri arasındadır.
Yeryüzündeki her bir toplum büyük ya da küçük ölçülerde değişime
uğramıştır. İnsanlığın son yüzyılda bilim ve teknoloji alanında
gerçekleştirdiği yenilikler sosyal, ekonomik yapılarda, sosyal örgütler ve
kurumlarda, toplumsal davranış örgütlerinde, toplumsal sistemler ve
kurallarda son olarak ise yönetim biçimlerinde değişimler meydana
getirmiştir (Özdemir, 2011). Toplumsal değişme süreci toplumdan
topluma, kültürden kültüre ve hatta aynı kültür içerisindeki insanlar
arasında bile farklı şekillerde gerçekleşmiştir. En ilkel toplumdan en
modern topluma her bir toplum bu değişme sürecinden etkilenmekte ve
toplumsal değişmeler karşısında kayıtsız kalmamaktadır (Turhan, 1997).
Tezcan (1995), da ister ilkel ister gelişmiş olsun hiçbir toplumun durağan
olmadığını ve her toplumda farklı ölçülerde değişimin gerçekleşeceğini ve
bu değişimin toplumdaki yapı ve kurumlarda dönüşümlere sebep olacağını
belirtmiştir. Buradan hareketle değişimin hayatın her alanında söz konusu
olduğu ve toplumları bir şekilde etkilediği söylenebilir. Her alanda
gündemde olan değişim sosyal hizmet disiplinin de gündeminde yer
almakta ve sosyal hizmetin odağını oluşturmaktadır.
Sosyal hizmet disiplini mikro, mezzo ve makro düzeydeki sosyal
sorunların çözülmesi, bireysel ve toplumsal alanda gelişmelerin yaşanması
ve sosyal işlevselliklerin artırılması için değişimi desteklemekte, değişme
kavramını gelişme ve ilerlemenin sağlanabilmesi yönünde ana faktör
olarak görmekte ve değişime olumlu anlamlar yüklemektedir (IASSW ve
IFSW, 2004). Ancak sosyal hizmet disiplinin değişim kavramıyla ilgili
pozitif değerlendirmelerine karşın değişimin önünde birtakım engeller
bulunmaktadır. Aktan (2003), bu engelleri statüko, çıkar ve baskı grupları,
hoşnutlar grubu, kinikizim ve kirene ahlakı, bilgisizlik, bigotizm ve
dogmatizm, muhafazakarlık ve geleneklerin tiranlığı, korku, aşırı
milliyetçilik ve şovanizm, atalet, değişimi yararsız ve önemsiz görme,
siyasal miyopluk ve medokrati olarak sıralamaktadır.
Bu engellere ilişkin özelliklere bakıldığında kurulu olan toplumsal
düzeni devam ettirme; kişisel çıkarlara uygun olan konuları destekleme,
çıkarlara aykırı durumlarda ise değişime direnme; değişimin pasif
direnişçileri olma; herhangi bir düşünce ve ideolojiye bağlı olma, sabit
fikirli olma; muhafazakâr ve geleneksel olma; değişime şüpheyle
yaklaşma; değişimi yararsız ve önemsiz görme; mevcut konumu devam
ettirme; ataerkil yapıya sahip olma; herhangi bir grubun baskısı altında
yönetilme gibi ortak değerlendirmelere sahip olukları görülmektedir
(Aktan, 2003). Açıklaması yapılan engellerin her birinin farklı yönleriyle
gerontokrasiden izler taşıdığı, bu engellerin arasına gerontokrasi
kavramının da eklenebileceği ve sosyal hizmet disiplinin mikro, mezzo,
makro düzeyde değişimi sağlamak için bu engellerle başa çıkmak zorunda
kalabileceği söylenebilir. Çünkü gerontokrasi kavramını da
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ekleyebileceğimiz bu engellerin her biri toplumsal gelişmelerin ve
ilerlemelerin sağlanması yönünde olumsuz engelleyicilerdir. Bu
engelleyicilere genel olarak bakıldığında “farklılıklara duyarlılık” ve
“kültürel çeşitlilik” kavramlarını da içermedikleri söylenebilir. Oysaki
sosyal hizmet disiplininin bu kavramları değişimin gerçekleştirilmesi
yönünde ana unsurlar olarak gördüğü ifade edilebilir. Zastrow ve KristAshman (2014), bireylerin her birinin fiziksel, biyolojik, psikolojik ve
sosyal yönlerden farklılıklar taşıdığını, içinde yaşadıkları kültüre göre
şekillendiklerini ve bu şekillenmenin kültürel çeşitliliği beraberinde
getirdiğini ifade etmektedir. Farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri göz
önünde bulundurmayan, mevcut düzeni mevcut geleneklerle sürdüren,
farklılıklara ve kültürel çeşitliliklere özgü değişimleri dikkate almayan
yaşlılar yönetiminin bu yönüyle sosyal hizmetin eleştirel odağında yer
aldığı belirtilebilir.
3.

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Gerontokrasiye Bakış

Toplumsal cinsiyetçi bakış açısının, erkeklere ilişkin olumlu
değerlendirmeleri ve tanımlamaları, kadınları özel alanlara hapsetmeleri,
geleneklerden beslenmeleri ve siyasal bağlamda erkeklere öncelik
tanımaları gibi çeşitli yönleriyle erkek egemen yaşlılar yönetimi olan
“gerontokrasi” ile benzerlikler gösterdiği ve gerontokratik anlayışın ortaya
çıkmasına katkı verdiği ifade edilebilir. Belirtilen katkının daha iyi
anlaşılabilmesi için bu başlık altında toplumsal cinsiyet kavramına yönelik
açıklamalara, cinsiyetçi bakış açısının kadınları özel alana hapsedip
kamusal alandan soyutlamalarına, kadınların siyasal katılımına olan
negatif değerlendirmelerine ve bu değerlendirmelere ilişkin sosyal hizmet
disiplinin gerontokratik anlayışı besleyen cinsiyetçi bakış açısına ilişkin
eleştirilerine yer verilecektir.
Cinsiyet (sex) kavramının erkekler ve kadınlar arasındaki biyolojik
farklılıkları açıklarken, toplumsal cinsiyet (gender) kavramının ise
kadınlar ve erkeklerle ilişkili düşünceler, inançlar ve tutumlar gibi
sosyolojik farklılıkları açıkladığını belirtmiştir. Toplumsal cinsiyet toplum
tarafından inşa edilmiş ve yaşanılan toplumdaki kültüre ve zamana göre
değişikliğe uğramaktadır. Diğer bir ifadeyle hakim olan kültür ve toplum
tarafından toplumsal cinsiyet rolleri çerçevesinde neyin uygun neyin
uygun olmadığı neyin yapılabilir neyin yapılamaz olduğu kadınlar ve
erkekler için ortaya konulur (Teater, 2015: 106). Toplumun kadın ve erkek
olmaya atfettiği değerler ve beklentiler toplumsal cinsiyet kavramını
açıklamaktadır. Toplum tarafından üretilen algı ve beklentiler sosyalleşme
ile devamlılığını sürdürmektedir. Toplumsal cinsiyetçi bakış açısına göre
kadınlar ve erkekler farklı psikolojik, bilişsel ve kişilik özelliklerine sahip
olarak görülür. Bu özelliklere bağlı olarak kadın ve erkek prototip algıları
söz konusudur. Kadınlar ev içi işleri, aile ilişkileri, çocuk bakımı işleri ve
duygusallığın söz konusu olduğu ilişkiler ile ilişkilendirilirken erkekler ise
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koruyuculuğun söz konusu olduğu, yönetimi kapsayan, hâkimiyetin ve
gücün egemen olduğu (Martin, 1990; Prentice ve Carranza, 2002) alanlarla
ilişkilendirilmektedir. Diğer bir ifadeyle kadınlar özel alanlarda, erkekler
ise kamusal alanlarda (Habermas, 1997) hâkim kılınmıştır. Böylelikle
kadınlara ve erkeklere özgü değerlendirmeler ve ilişkilendirmeler cinsiyet
kültürünü meydana getirerek bu doğrultuda ise toplum, erkekler ve
kadınlardan kendilerine yüklenen davranışları göstermelerini bekler.
Cinsiyet kültürünün oluşmasına katkı veren faktörlerden biri de kadınların
öncelikleridir. Özçatal (2011), kadınların iyi bir evlilik yapma, sorumlu bir
anne olma, çocuklarına iyi bakma ve evin işlerini kusursuz yapmayı
öncelikli olarak gördüklerini iş hayatını ise ikinci planda tuttuklarını ortaya
koymuştur. Toplumsal cinsiyet bakış açısına bağlı bu değerlendirmeler
kadınların meslek seçiminde de belirleyici olmuştur. Kimi meslekler
kadınsı görülürken kimi meslekler ise erkeksi olarak görülmüştür. Erkeksi
olarak görülen meslek alanlarından birisi siyaset alanıdır. Cinsiyetçi bakış
açısına göre, siyaset ancak erkek egemen bir etkinlik alanı olarak
işlevseldir. Bunun sonucu olarak ise erkeklerin siyasal alandaki etkinliği
ve siyasal alana katılımı kadınlardan daha yüksektir (Atabey ve Hasta,
2018).
Kadının siyasi yönetim alanına katılımı demokrasinin beşiği ve siyaset
felsefesinin esas yurdu olarak benimsenen Antik Yunan medeniyetinden
başlatılmaktadır. Antik Yunan’da kadın kamusal alanda hak sahibi
değildir. Siyasete katılma, oy kullanma, yönetme ve temsil yetkisi gibi
kamusal alanlar yalnızca erkeklere aittir. Hatta bu dönemde kadınlar,
köleler ve yabancılar ile aynı konumda yani vatandaş olarak kabul
edilmemekte aklı noksan olarak algılanmakta ve kamusal alanda kadınlara
yer verilmemektedir. Orta Çağ Avrupası döneminde de kadınlar kamusal
alanla ilişkilendirilmemekte, gücünü tanrıdan alan güçlü meşrutiyete sahip
olan mutlak kişi olarak erkekler algılanmaktadır (Sumbas, 2015). Sapiro
(1981), kadınların siyasal alandaki katılımının 17. yüzyıl öncesine kadar
bir sorun olarak algılanmadığını, yeni yeni sorun olarak görüldüğünü
bunun altında yatan nedenin ise erkekler vasıtasıyla etkili biçimde temsil
ediklerine inanmalarından ve insanların, kadınların temsil edilmesi
gerektiğini düşünmemelerinden kaynaklandığını açıklamıştır. Bu şekilde
düşünenler arasında Batı dünyasının en önemli siyasal düşünürleri olan
Platon, Aristoteles, Locke, Hobbes Machaivelli, Hegel ve Rousseau da yer
almaktadır (Okin 1979; Pateman 1988). Görüldüğü üzere kadınlar siyasal
alana katılımda dışlanmış ve pek çok önemli siyasal düşünür tarafından da
bu durum cinsiyetçi bakış temelinde onaylanmıştır.
Siyasal alandaki toplumsal cinsiyetçi bu bakış açısının feodalizm,
patriyarkalizm gibi ataerkil geleneksel yönetimleri beslediği hatta bugün
bile demokratik yönetimlerde de siyasal katılımda belirleyici olduğu; aynı
zamanda varlığını gelenekten alan, kuşaktan kuşağa aktarılan, törelerin
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güvenirliliği ve geçerliliğine dair bir inanıştan beslenen, erkek egemen
yönetim biçimi olan, geleneksel toplumların yanında modern gelişmiş
toplum yapılarında da gözlemlenebilen (Weber, 1995: 337-338)
gerontokratik yönetim anlayışının ortaya çıkmasında etkili olduğu ifade
edilebilir. Erkek egemen yaşlılar yönetiminin ortaya çıkmasında cinsiyetçi
bakış açısının erkeğe yüklediği olumlu sıfatları ve erkeği kamusal alanda
egemen kılan ve kadını özel alanda muhafaza eden anlayışı doğrultusunda
katkı verdiği söylenebilir. Toplumsal cinsiyetçi bu bakış açısının erkek
egemen yönetim biçimlerine olan desteğinin, modern demokratik
toplumlar açısından endişe kaynağı olarak görüldüğü bu duruma karşı
yasal olarak önlem aldıkları bunun da en somut örneğinin Birleşmiş
Milletler tarafından hazırlanan “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme” (CEDAW) olduğu ifade
edilebilir. Sözleşmenin yedinci maddesi olan “Kadınların Siyasal Hayata
Eşit Katılması” başlığı siyasal kararlara katılmada kadın erkek eşitliği
normunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre;
“Taraf Devletler, ülkenin siyasal ve kamusal yaşamında kadınlara
karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli/(uygun) bütün
önlemleri alacaklar ve özellikle,
Bütün seçimlerde ve halk
oylamalarında/(referandumlarda) oy kullanma ve halk tarafından seçilen
bütün kuruluşlara seçilme yeterliliği hakkını, hükümet politikasının
hazırlanmasına/(formüle edilmesine) ve bunların uygulanmasına katılma
ve kamu makamlarına gelme/(kamu görevlerini üstlenme) ve
idarenin/(hükümetin) her kademesindeki bütün kamu görevlerini yerine
getirme hakkını ve ülkenin kamusal ve siyasal yaşamıyla ilgili
örgütlere/(derneklere) ve hükümetler dışı örgütlere katılma hakkını
erkeklerle eşit şartlar altında olarak, kadınlara temin edeceklerdir
(CEDAW, 1985).
Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi hususunda Birleşmiş
Milletler ’in aldığı yasal önlemlere ek olarak sosyal disiplinler de kadın
haklarını savunmak ve kadınların uğradığı ayrımcılığı azaltmak veya
sonlandırmak için uğraş vermektedir. Bu disiplinlerden biri ise sosyal
hizmettir. Toplumsal cinsiyet, ataerkillik, kamusal ve özel alan ayrımı gibi
kavramlar sosyal hizmet disiplinin feminist kuram çalışma alanlarıdır
(Buz, 2009). Sosyal hizmet disiplini toplumsal cinsiyetçi bakış açısı ve
gerontokrasi gibi kadını kamusal alanın dışında bırakan erkek egemen
yönetim biçimlerine karşı mücadeleci bir tavır sergilemektedir. Sosyal
hizmet disiplinin toplumsal cinsiyetçi bakış açısıyla mücadele etme
hususunda, Dominelli (2002b), patriyarkiyi sonlandırma, kadınları
güçlendirme ve kadınların bilinçlilik düzeyini artırma işlevlerine; Lee
(2001), ataerkil yapıya son verme, kadınları güçlendirici çalışmalara ve
birliktelik duygusu işlevlerine; Langan (1985), erkekler ve kadınlar
arasındaki güç eşitsizliğini azaltma işlevlerine vurguda bulunmaktadırlar.
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Bu işlevlerin yanında Buz (2009), güç ilişkileri analizi ve sosyo-politik
bağlama özellikle dikkat çekmektedir. Gücü üreten, kontrolünde
bulunduran erkek egemen baskıcı yapıların cinsiyetçi bir şekilde
yapılandığının bilincinde olmayı ve sorunları ele alırken bu hususu göz
önünde bulundurmayı önemli bir ayrıntı olarak görmektedir.
Sosyal hizmet disiplinin cinsiyetçi bakış açısı uygulamaları baskı
karşıtıdır. Yani kadınlar üzerinde baskı yaratan, baskıya neden olan
toplumsal cinsiyet rollerinin sona erdirilmesi için meydan okur ve kişisel
ve politik eşitsizlikleri azaltmak için çaba gösterir. Diğer bir deyişle,
herhangi bir toplumun içerisindeki dominant olan üyeler tarafından
üretilen, kadınların erkeklerle birlikte eşit şekilde kaynaklara ve fırsatlara
ulaşmasına engel olan, haklarını ellerinden alan ve sonuç itibariyle
kadınlar üzerinde baskı kuran toplumsal cinsiyet rolleri ile mücadele eder
(Teater, 2015: 119). Bu doğrultuda erkek egemen yönetim biçimi olan
toplumsal cinsiyetçi gerontokratik yapıların sosyal hizmetin eleştirel
odağında yer aldığı ifade edilebilir. Çünkü gerontokratik yapılar erkek
egemen yaşlılar yönetimidir. Erkek egemen olması kadınların, kadınların
yanı sıra gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda sınırlanmalarını,
dışlanmalarını, işlevselliklerinin azalmalarını beraberinde getirecek
kadınlar ve gençler üzerinde hâkim unsurun tahakküm kurmasına neden
olacak ve erkeklerin lehine olan eşitsiz uygulamalara yol açacaktır.
4.

Sonuç

Gerontokrasi, geleneksel uygulamaları, mevcut yapının sürekliliğini,
statükoyu, toplumsal cinsiyetçi bakış açısını ve vesayeti temsil eden
yaşlılar iktidarının söz konusu olduğu siyasi bir terimdir. Söz konusu yaşlı
erkekler toplumun en küçük birimi olan aile kurumundan siyasi kurumlara
kadar yönetimde ayrıcalık sahibidirler ve toplumdaki en üst mevkilerde yer
almaktadırlar. Gerontokratik yönetimlerin uygulandığı toplumlardaki
bahsedilen özellikler sosyal hizmet disiplinin eleştirel uygulama alanına
girmektedir. Sosyal hizmetin kavrama ilişkin değerlendirmelerinin
gerontokratik eğilimlerin, genç kuşakların toplumsal taleplerini dikkate
almada ve yönetimsel/siyasi faaliyetlere katılmada, cinsiyet eşitliğini
sağlamada ve toplumsal değişime duyarlı olmada farkındalık yaratacağı
düşünülmektedir. Tam da bu noktada en önemli kavramlardan biri olan
eşitlik konusu gündeme gelebilir. Toplumdaki tüm bireyler yönetimsel
süreçlere katılma konusunda eşit sayılmaktadırlar. Ancak bu eşitlik, eşit
fırsat ve olanakları olmayan, kaynaklara ulaşmada güçlük yaşayan,
toplumsal cinsiyetçi bakış açısına maruz kalan, yaş, kıdem, kayırmacılık
ve yasalara bağlı engellemeler vasıtasıyla önüne set koyulan kişiler ve
gruplar için sekteye uğramaktadır. Bu durumda eşitliği sağlamak adına
herkes için katılımı genişletmenin ve artırmanın önemli bir konu olduğu
ifade edilebilir.
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Tüm bireyler için eşit katılımı sağlayıcı olanakların yaratılması,
katılımı
genişleten mekanizmaların belli çıkar
çevrelerinin
egemenliğinden kurtarılması ve katılım sürecinin sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi meselelerinin sosyal hizmeti ilgilendirdiği söylenebilir.
Bu bağlamda sosyal hizmetin toplumda baskı yapılan, ayrımcılığa
uğrayan, kayrılan ve engellenen kişi ve gruplara yönelik sorumluluklarının
önemli olduğu dile getirilebilir.
Bahsedilen sorumluluklardan hareketle sosyal hizmet disiplini, cinsler
arasındaki eşitliği sağlamak adına toplumu bilinçlendirici, cinsiyetçi algıyı
değiştirici çalışmaları gerçekleştirebilir. Kadınları özel alana hapseden
kamusal alanın dışına iten gerontokrasi gibi oligarşik siyasi yönetimlerin
etkinliğini azaltabilmek için toplumun geneline ulaşabilen basın veya
medya organları vasıtasıyla farkındalığı artırıcı projeleri hayata geçirebilir.
Yerel bütçeler, sivil toplum kurumları ve uluslararası kuruluşlar tarafından
sağlanan fonlar ile bu projelerin devamlılığı ve projelere aktif katılım
sağlanabilir.
Toplumun farklı alanlarında (aile, okul, memuriyet, siyaset kurumları
gibi) yaş ve kıdeme bağlı engellemelerin varlığını en aza indirebilmek için
hak savunuculuğu yaparak ve sosyal ve siyasi politikalara müdahalelerde
bulunarak mevcut statükonun devam etmesine engel olabilir ve toplumsal
değişmenin gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu şekilde ailede yaşça büyük
olanın, memuriyette kıdemli olanın, siyasette iktidarı elinde bulunduranın
diğer bir ifadeyle hâkim gücün etkisini zayıflatabilir ve en küçük yapı olan
aileden en büyük kurumlardan biri olan siyaset kurumuna kadar
gerontokratik eğilimlerin desteği azalabilir.
Sonuç olarak ise sosyal hizmetin çeşitli ayrımcılıkları ele alan, baskı
içeren ve adaletsizliklere neden olan etkenlerle ilgili verdiği eğitimleri
kavramanın ve analiz etmenin de oldukça önemli olduğu ifade edilebilir.
Çünkü bu eğitimleri anlamanın ve sorgulamanın oligarşik, vesayetçi,
cinsiyetçi, statükocu, yaşlı egemen ve ataerkil yapıya sahip olan
gerontokrasi gibi siyasi yönetim biçimlerini eleştirmede ve önlemede
fayda sağlayabileceği söylenebilir.
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POST-MODERNİZM, ULUS DEVLET VE TÜRKİYE’NİN
SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA
UYGULAMALARI
Mustafa HATİPLER 1 & Gülden İrem KAZEL2
GİRİŞ
Dünya tarihinde meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler sonucu
ortaya çıkan post-modernizm, günümüzde pek çok alanı etkilemekte ve
değiştirmektedir. Belirsizlik, parçalanma, kaos ve farklılıkların kutsanması
gibi özellikleri içinde barındıran post-modernizmin etkilediği alanlardan
biri devlet yönetimidir. Modern ulus-devlet anlayışını, farklılık, çoğul
kültür ve hoşgörü çerçevesinde değiştiren post-modernizm, kuruluşundan
bu yana pek çok kültüre ev sahipliği yapan Türkiye’yi derinden
etkilemiştir. Özellikle yakın tarihte yaşanan büyük dramlardan biri olan
Suriye iç savaşı ve ona bağlı olarak ortaya çıkan Suriyelilerin Türkiye’ye
sığınması/göçü bu noktada son derece çarpıcı bir sosyal politika ve uluslar
arası ilişki örneğidir. Buradaki, sosyal politikanın çarpıcılığı, iç/dış savaş
(savaş olarak yazılacaktır) ve karmaşa nedeniyle kitlesel bir göç/sığınma
durumuna maruz kalan bir ülkenin göç eden/sığınanlara yönelik
gerçekleştirdiği olağanüstü çaptaki sosyal politika uygulamalarıdır. Bu
sosyal politika, ekonomik bir güçten ve rakamlardan ibaret değildir. Bu
sosyal politikayı farklı ve güçlü kılan Türkiye’nin mensubu olduğu kadim
medeniyetinde var olan kardeşlik duygu ve düşüncesidir.
Suriye’de 2011’de başlayan ve savaş nedeniyle yaşanan süreçte,
Türkiye yaklaşık dört milyon nüfusluk bir sığınmacı grubuna ev sahipliği
yapmıştır ve hala yapmaktadır (T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü, 2018).
Bu kısa çalışmada, post-modernizm (ve modernizm) ele alınarak, postmodernist bakış açısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriyeli sığınmacılara
karşı takındığı tavır, sağladığı imkânlar ile onlar için geliştirdiği sosyal
politika uygulamaları ortaya konacaktır.
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1. KAVRAMSAL BOYUTLARIYLA MODERNİZM VE POSTMODERNİZM
1.1.Modernizm
Temelinin XVII. yüzyılda Rönesans’la ortaya atıldığı ve XVIII.
yüzyılda Fransız İhtilâli’yle gelişimine devam ettiği, XX. yüzyılın ortasına
kadar ise yaşamın tüm alanlarında etkili olan modernizm kavramı, Latince
kökenli “modernus” kelimesinden türetilmiştir (Kumar, 1999: 88).
Modernlik V. yüzyıldan itibaren devamlı bir şekilde eskiden yeniye olan
dönüşümü vurgulamak için kullanılmıştır (Habermas, 1994: 31-32).
Kavram, İngilizce’de XX. yüzyılın ortalarında genel olarak kullanılmaya
başlanmış, çağdaşlaşmayı betimleyerek gündelik hayatın bir unsuru
olmuştur (Anderson, 2002: 9). Modern, büyük değişimlerden sonra
meydana çıkar ve insanoğlundan onun bulunduğu çevresine kadar yayılır.
Modern olmak, geçmişe ait olmayan, geleneklerden kendini soyutlayan bir
dünyada yaşamak anlamına gelir. Bu çerçevede ve genel olarak, insanlık
tarihi modernliklerle dolu bir süreçtir. Her değişimle dünya da başkalaşır.
Bu durumun getirisi olan başkalıklar “modern” olarak isimlendirilir
(Aktaran: Küçük, 1994: 16).
Modernizmin gelişmesinde hiç şüphesiz ki dünyada değişen üretim
şekilleri de etkili olmuştur. İngiltere’de 1725 yılında buhar makinesinin
bulunması ve buhar teknolojilerinin de gelişmesiyle, hem diğer ülkeler
üzerindeki sömürü kolaylaşmış hem de makineli üretime geçilmiştir.
Doğada var olan madenlerin işlenmesi ve demir gibi dayanaklı bir
madenden makine yapılması, insanoğlu için doğanın hakimiyeti açısından
daha öncekilere göre büyük bir adımdır. Makineli üretimin başlaması, kısa
sürede kitlesel üretimin gerçekleşmesini sağlamış ve kitle üretimi yeni bir
üretim biçimi olan fordizmin doğmasına sebep olmuştur (Saf, 2016: 106;
(Eraydın, 1992: 15). Modernizmin tekçi kitle kültürünü içselleştirmesi,
devletleri de bu duruma uygun olarak davranma eğilimine sürüklemiştir.
Modernizmin bir diğer önemli unsurunu oluşturan ulus-devlet anlayışı,
Avrupa’da birçok devlet tarafından benimsenmiştir. Tek bir milliyetin
hakim olduğu bu yönetim anlayışında, ülke isimleri de ülkede var olan
çoğunluk ulusun adını almıştır (Saf, 2016: 106).
1.1.1. Kavram olarak modernizm
Sosyal bilimler bakış açısıyla modernizmi, aydınlanma çağının
meydana getirdiği düşünsel değişimin oluşturduğu ideoloji ve yaşam
biçimi; insanı özgürleştiren, din yerine bilime dayanan, insanı merkezine
alan bir dünya görüşü olarak tanımlamak mümkündür (Demir & Acar,
1997: 251). Bu tanımın ağırlık merkezi modernizmi bir yaşam biçimi
olarak tanımlamasıdır. Modernizm, bireyin sorgulama ve eleştiri
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niteliklerini geliştirilmesi açısından kültürel bir değişim ve evirilme projesi
olarak da tanımlanabilmektedir. Modernizm özellikle XVIII. yüzyıldan
beri yaygın bir biçimde politik yapıda ve toplumsal yaşamda tesirli olduğu
da belirtilmektedir (Yıldırım, 2010: 705). Modernizm, feodal toplum
düzenini değiştirmiş ve yeni bir toplum sistemi kurmuştur. Modernizme
göre, reel bilgi; anlam, kanaat ve değerlerden soyutlanmalıdır. Modernizm,
tartışılamaz bir gerçeklik fikrine ve değiştirilemez kurallara sahiptir.
Modernizmin bu gerçeklik kuralı, toplumsal yaşamın düzenlenmesi
açısından önem arz etmektedir (Yıldırım, 2010: 716). Modernizm,
gündelik yaşamın olağanlaşması, dini değerlere atfedilen önemin ve
inancın git gide önemini yitirmesi, hayat tarzlarının farklılaşması ve
bireyselleşmesi, şehirleşmenin üst seviyelere çıkması, yaşamın tüm
alanlarına bilim ve aklın yerleştirilmesi, kapitalizmin ekonomik yaşam
üzerinde oldukça etkili olması olarak tanımlanabilmektedir. Gelinen
noktada, modernizmin yaşamın tüm alanlarında varlığını gösterdiğini ve
hızla yayıldığını söylemek mümkündür. (Giddens & Pierson, 2001: 7).
1.1.2. Modernizmin temel özellikleri
Modernizm temel özelliklerini maddeler halinde şu şekilde özetlemek
mümkündür:
-Modernizm, akılcıdır, bilgi kaynağı olarak aklı kabul eder,
evrenseldir. Dünya düzeninin belirli kuralları vardır. Bu kuralları
değiştirmek mümkün değildir. Böylece her problemin tek bir doğru çözüm
şekli bulunaktadır.
-Modernizm, ilerlemecidir. İnsan bilgiden, doğaya hükmetmek
sebebiyle faydalanır. Bu durum, teknolojinin getirdiği yenilikle ve
makineleşmeyle mümkün olmaktadır. İnsanoğlu üretme ve tüketme
rekabeti isteğindedir. En çok üreten ve tüketen diğerlerine nazaran daha üst
konumda olacaktır.
-Modernizm, tek-tipleşmeye açıktır, homojendir. Tüm insanlar için
sadece bir tek en iyi hayat stili mevcuttur. Bu sebeple, alt kültürlerin
yaşatılmasına ihtiyaç yoktur, çünkü onlar, insanların problemlerine karşı
en faydalı yolları bulamazlar.
-Modernizm, deterministtir. Tesadüfler modernizmin içinde yer
alamaz. Yapılması gerekenler, yapılanların sebepleri, yapılacakların ve
yapılmayacakların nihayetleri, her şey açık ve nettir. İnsanlar, kendi
başlarına buyruk davranırlarsa yanlış yapabilirler, bu sebeple bilime uygun
davranış tarzları meydana getirilmiştir.
-Modernizm, dünyevicidir, öte dünya inancı yoktur ve düzencidir. Her
şeyin belli bir düzen ve intizam içinde seyrüsefer yapmasından yanadır.
-Modernizm, hedefi olan bir idea’dır. İnsanoğlu için önemli tasarıları
mevcuttur. İnsanoğlu, bu önemli tasarılarla denklik, hürriyet, doğruluk,
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insan hakları, mutluluk gibi amaçlarına erişecektir. Bu amaçlara erişimin
temin edecek kuruluşlar da inşa edilmiş ya da edilecektir (Erdemir, 2006).
1.2. Post-modernizm
Hassan (1985)’e göre; post-modernizm ilk olarak Federico de Onis
tarafından 1930’larda kullanılmıştır. Terim, 1960’lı yıllara gelindiğinde
New York’ta popülerlik kazanmış olup 1970’li ve 80’li yıllarında
gelindiğinde ise daha kapsamlı bir kullanıma sahip olmuştur. Onis’le
başlayan kullanım daha sonraki yıllarda Lyotrad, Vattimo, Derrida,
Habermas ve Foucault tarafından anlamlaştırılmıştır. II. Dünya
Savaşı’ndan sonra ciddi biçimde ele alınan ve yaygınlaşmaya başlayan
post-modernizm açısından 1980’ler bu konu hakkında yayınların,
araştırmaların en üste çıktığı ve etkisini en çok hissettirdiği dönem
olmuştur (Odabaşı, 2013: 165).
Post-modernizmin doğuşu dünyada meydana gelen değişimlerin
sonucunda oluşmuştur. 1970’li yıllardan sonra ortaya çıkan ve bilgi
iletişim teknolojileri adı verilen teknolojiler, bilginin depolanmasının,
sağlanmasının, paylaşılmasının olanaklarını üst sınırlara taşımış ve yeni
ilişkilerin, yeni üretim biçimlerinin oluşmasını sağlamıştır. Bilgi ve
iletişim teknolojilerinin üretim biçimine dahil olması, üretimin
esnekleşmesini, üretime çalışanların da yaratıcılıklarının dahil olmasını,
üretimin fabrikalardan bürolara taşınmasını, ürünlerin özelliklerinin
farklılaştırılmasını ve mavi yakalı çalışanların öneminin kaybedilip, yerini
beyaz yakalı çalışanlara bırakmasını sağlamıştır. Post-fordizm olarak
adlandırılan bu üretim biçimi, kendi insan tipini yaratmıştır. Kitle üretimi
yerine bireysellik, tek-tiplik yerine parçalanma, ilişkilerin hızlanması postfordizmin meydana getirdiği post-modernizmin karakterini oluşturmuştur
(Saf, 2016: 106).
1.2.1. Kavram olarak post-modernizm
Literatürde post-modernizmin kavramsal olarak ne olduğuna dair çeşitli
araştırmalar mevcut olsa da, kavramın tanımına dair net ve ortak bir bakış
açısı olmadığı için; kavramın belirli bir tanımı bulunmamaktadır. Bu
durumla ilgili en güzel açıklamayı: “Post-modernlerin sayısı kadar postmodern tanım vardır” diyen Mike Featherstone yapmıştır (Featherstone,
2013: 21; Odabaşı, 2013: 165). Featherstone, post-modern kelimesindeki
“modern” kelimesinin önüne konulan “post” ön ekinin modern sonrasını,
moderne karşı bir bakış açısını belirttiğini öne sürmektedir (Featherstone,
2013: 21). Best & Kellner (1998: 48-51) da; kendi yorumları
doğrultusunda; post-modernizmin modern zamanın bütün teorilerine ve
metotlarına karşı bir duruşu olduğunu belirtmektedir. Genel anlamda postmodernizm kavramının, yalnız kendi içerisinde bir bütünlüğe sahip olan,
bir kavram olarak algılamasının doğru olmayacağını, post-modernizmin
temelini modernizmden aldığını ve post-modernizmin, modernizm ile
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kesinlikle ve bir şekilde ilişkili olduğunu ifade etmek mümkündür. Bocock
(2014: 84), post-modernizm terimini analitik bir kategori olarak
nitelendirmektedir. Bu kategori, benzer biçimde diğer bir analitik kategori
olan modern teriminin, sosyo-kültürel hayatın nitelikleri ile çakışan bazı
taraflarına dikkat çekme işini görmektedir. Post-modernizm, bilim ve
teknolojideki önemli değişmeler, yeni bir emperyalizm, bireycilikten kitle
toplumuna geçiş ve yeni kültür biçimleridir (Best & Kellner, 1998: 23-24).
Post-modernizmin gelişiminde bilgisayar ve medya teknolojileri etkili
olmuştur (Best & Kellner, 1998: 16).
Post-modernizmin kilit kuramcılarından biri olan Baudrillard, günümüz
toplumlarının post-modern toplumlar olduğunu savunur. Baudrillard
(2015: 23)’a göre, tüketim eğiliminin baskın olduğu post-modern hayatta
insanlar, hem kimliklerini hem de kişiliklerini oluştururlar. Post-modern
birey planlanmamış, geçici, olağan olmayana eğilim gösterir. Postmodernizm, özgürlük, farklılık ve toleransı önemseyerek modernizmin
kültürel ve kimliksel bir eleştirisidir (Yılmaz, 2014: 6). Tekilciliğin yerini
çoğulculuğun aldığı ve farklılıkların benimsendiği bir anlayış olan postmodernizm; kültürel alanları esas almaktadır (Hatipler, 2016: 29). Postmodernizmin açıklanmasında kullanılan başlıca sıfatlar; devamsızlık,
bağımsızlık, merkezsizlik, tanımsızlık, bütünsüzlük, temelsizlik,
değişkenlik, belirsizlik, çoğulculuk ve şüphecilik gibi genelde olumsuzluk
ifade eden kelimelerden oluşmaktadır. Bu düşünce çerçevesinden
bakıldığında, post-modernizmin, bireylerin her yerde aynı olduğu
düşüncesine karşı duran, küresel ben yerine “yerel ben”i birlik ve tutarlılık
yerine farklılıkları benimseyen bir düşünce olduğunu söylemek yerindedir
(Cevizci, 2002: 699).
1.2.2. Post-modernizmin temel özellikleri
Post-modernizmin kendine has özelliklerini şu başlıklar altında ele
almak mümkündür:
1. Parçalanma: Post-modernizmde sentez yoktur, evrensel düzeyde
parçalanma vardır. Parçaların birleşmesi ve bütünleşme yoktur, onun
yerine eklektizm tercih edilir (Kızılçelik, 1996: 36). Post-modernizm;
çoklu kimlik ve geçişken akışkan bir hayat tarzına sahip olan toplum
tipinden söz etmek olanaklıdır (Odabaşı, 2013: 172). Bu anlamda postmodernizmde, bireyin giyim, kuşam, yemek ve ibadet olarak sabah başka
akşam başka tavır ve tercihleri olabilmektedir. Zevk, stil, ilgi alanı, boş
vakitleri değerlendirme, post-modernizmde değişebilir. Modern dönemde
karşılaşılan tek boyutlu toplum biçimleri post-modern dönemde çoğalarak
birbirleriyle kaynaşabilir (Bocock, 2014: 87). Post-modernizmin getirisi
olarak ifade edilen parçalanma, post-modern bireyin toplumdaki hayatı
içerisinde, birden çok ve farklı toplumsal yapının ya da topluluğun üyesi
olması hususu ortaya çıkarmıştır (Hall,1992’den aktaran; Bocock, 2014:
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86). Dolayısıyla, birey yaşamı süresince varlığını sürdürdüğü yerde farklı
roller ve kişilik özelliklerine sahip olabilmektedir (Yeygel, 2006: 211).
2. Kuralcılığın yıkılışı: Post-modernizm, otorite ve mutlakiyete
karşıdır. Tek bir gerçeğin, tek bir doğrunun var olduğuna dair düşüncenin
aksine, birden fazla gerçeğin ve anlamın var olduğu görüşünü benimser.
3.Ben’in, derinliğin yitimi: Post-modernizm insana dair her şeyin
yüzeysel olduğu düşüncesine dayanır. Post-modernizm, modern toplumun
bilim ve teknolojinin aracılığıyla düzenlendiği görüşünü bunu yanıltıcı ve
hayalî olarak kabul etmektedir (Odabaşı, 2013: 174).
4. İroni: Post-modernizmde, alaycı bir tavır esastır.
5. Üst gerçeklik: Post-modernizmde, üst gerçeklik gerçek ve gerçek
olmayan arasındaki farkın belirsizleşmesine vurgu yapar. Postmodernizmde yaşanan kültürel değişimin en önemli boyutlarından biri
insanların mevcut gerçeklik yerine sanal gerçeklikte yaşama eğilimleridir.
Baudrillard (2015: 160-162)’a göre, post-modern toplumlarda, gerçek ile
hayalin iç içe geçtiği, hakikat ve doğruluğun ortadan kalktığı bulanık bir
kültürel iklim egemendir. Bu nedenle post-modern toplumları anlatırken
“simülasyon” kavramını kullanmaya çalışır. Simülasyonlar aslında
benzetim yoluyla oluşturulan imajdır. Üst gerçeklik aslında bir kopyadır.
Gerçeği asla temsil etmediği gibi çoğunlukla gerçek nesneyle de bir ilgisi
yoktur. Bu yüzden günümüzde gerçek; yerini imajlara bırakmıştır (Duman,
2014: 141).
6. Zaman kavramı: Post-modernizmde, geçmiş ile şu an arasındaki
bağların koparılmamasına çalışılır (Kızılçelik, 1996: 36). Post-modern
toplumda, gelecek fikrinin ve beklentisinin yokluğunu ya da belirsizliğini
içinde yaşatan bir geleceğe olan bağlılık kabul edilmez, an ve mazi her
şeyden önemlidir.
7. Her şey gider, zıtlıkların birlikteliği: Post-modern düşünürler
arasında fikir birliğine ulaşılmış hususların en önde geleni, her şeyin her
şeyle birlikte olabilmesidir. “Her şey gider”, “Her şey uyar” gibi söylemler
bu durumun önemli bir işaretidir. Her şeyin uyumlu olması gerekmez,
zıtlıklar da olabilir (Fırat, Dholakia & Venkatesh, 1995: 42-43). Postmodern dünyada bağımlılık ve ayırımcılık yoktur. (Fırat & Schultz, 1997:
191). Post-modernizmde; ırksal ve toplumsal sınıflar, alt kültür- üst kültür
gibi farklılıklar önemsenmemektedir. Post-modernizmde, çok-kültürlülük
esastır (Kızılçelik, 1996: 36).
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2. POST-MODERNİZM ULUS-DEVLET VE KİMLİK
2.1. Kavramsal Açıdan Ulus ve Ulus Devlet
İnsanların bir araya gelerek meydana getirdikleri en büyük toplumsal
örgütlenme şekli olarak tanımlanan ulus kavramı, aynı zamanda tarihsel
bir gelişimi de içermektedir. Ulusu meydana getiren çeşitli unsurların
tarihin akışı içerisinde belirginleştiği toplumlar, ancak kendi devletlerini
kurma hakkını elde etmelerinin ardından günümüz anlamındaki ulusları
oluşturabilmişlerdir (Sönmezoğlu, 2017: 575). Ulus kavramı çoğu görüşe
göre; dil, din, etnik köken, tarihsel geçmiş vb. bir dizi özellikle kendilerini,
kendilerinden olmayanla ayıran ve bu özelliklere dayanan bir ortaklığa
sahip bir sosyal topluluk olarak tanımlanabilmektedir (Sönmezoğlu, 2017:
575-576).
Ulus-devlet, soy birliğine dayanan ve devlet temelinde kader birliği
yapan örgütlenmeler olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz, 2014). Ulus-devlet
kavramının ortaya çıkmasındaki en önemli etken, kapitalist üretim
ilişkilerinin evirilmesi ve gelişmesidir (Boztemur, 2006: 161). İlk olarak
Avrupa’da feodal siyasal yapının sona ermesiyle ortaya çıkan ulus devlet,
daha sonraki dönemlerde dünyanın diğer kesimlerinde de yayılmıştır
(Erözden, 1997: 10). Ulus-devletin oluşmasında insanlık tarihinin üç temel
aşaması önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu aşamalar; tarım öncesi, avcılık
ve toplayıcılık aşamasından yerleşik hayata geçişi simgeleyen tarım
toplumuna geçiş, tarım toplumundan kitlesel üretim, tüketim ve eğitimin
hâkim olduğu sanayi toplumuna geçiş olarak ifade edilmektedir. Sanayi
toplumunda, devletin varlığı makineleşmenin ve kitlesel üretimin büyük
ölçekte iş bölümü gerektirmesi sebebiyle bir zorunluluk haline gelmiştir
(Gellner, 1992: 25-26).
Hobsbawm (1992: 14)’e göre, ulus-devletin ortamı modern dünyadır;
çünkü modern milletin ve onunla ilişkilendirilen her şeyin temel hususiyeti
modernliktir. Tarihçiler ulus-devletin Avrupa tarihinde ilk kez tam olarak
ne zaman göründüğü konusunda net bir fikre sahip değildir. Watson (1977)
ve Johson (1993) gibi kimi tarihçiler ulus-devletin Fransa’da ve
İngiltere’de XVII. kadar erken bir dönemde ortaya çıktığını iddia
etmişlerdir. Kedouric (1966) gibi başka tarihçiler ise, ulus-devletlerin ve
dolayısıyla
milliyetçi
bağlılıkların
XVIII.
yüzyıla
kadar
görülemeyeceklerini iddia ederek, ortaya çıkış tarihini daha geç dönemlere
çekerler. Elshtain (1987: 66) da ulus-devletin ortaya çıkışını aslında, içinde
bulunduğumuz yüzyıla ait, daha yakın bir tarihsel gelişme olduğunu ileri
sürmektedir.
2.2. Post-modernizmin Ulus-devlet Anlayışına Etkileri
Modern çağın en çok öne çıkan siyasal birimi olan ulus devletin en
önemli özelliği, dil, din, soy ve kültürü aynı olan bir insan topluluğu
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olmasıdır (Özyakışır, 2006: 78). Ulus-devlette kültürel birlik, bütünleşme,
ortak tarih, dil ve yaşama biçimini benimseyen ulus-devlet, homojen bir
yapıya sahiptir (Gündoğan, 2002-3: 185-186). Meydana getirilen ulus,
dilsel, dinsel, kültürel ve toplumsal açıdan üstün bir öge olarak kabul
edilmiştir. Ulus devletin etnik, dilsel veya dinsel homojenliği benimsemesi
milliyetçilik kavramının ulusun tanımlanması hususunda ortak soy, dil, din
ve kültür unsurlarına vurgu yaparak önemli bir rol oynamasına sebep
olmuştur (Akça, 2005: 235).
Post-modern dönemde kimlikler farklılıklar olarak alınmaktadır
(Karaduman, 2010: 2894). Çok sesliliği ve çoğul kültürlülüğü benimseyen
post-modernizm, pek çok çeşit yaşam tarzını kabul etmekte; hiçbir yaşam
biçiminin bir diğerini üstün kılacak şekilde yaşamını sürdürmesine
müsaade etmemektedir (Bauman, 2003: 131). Post-modernitede ulus üstü
organlar ve küresel kültürler önem kazanmıştır (Akça, 2005: 242). Walker
(1993)’e göre bu zorluk esas olarak, modern siyasal yaşamın iç/dış,
biz/öteki, teklik/çokluk, benzerlik/farklılık çelişkilerine dayalı “mutlak
dışlayıcılık etiği üzerine kurulmuş olmasından kaynaklanmaktadır.
Küreselleşmeyle birlikte çoğul aidiyet (çoklu vatandaşlık, vatansızlık),
çoğul bağımlılık (Uluslararası Para Fonu (IMF), sermaye, çoğul
yükümlülük ve görevler (Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB),
Kuzey Atlantik Paktı (NATO) vs.), çoğul küresel riskler (çevre, nükleer,
su ve gıda kıtlığı, eşitsiz gelişme, yoksulluk), egemen devletin temelinde
yer alan bu ikili karşıtlıkları karmaşıklaştırmakta, geleneksel normlarını ve
ilkelerini şüphe altında bırakmaktadır. Yine farklı kimlikleri içselleştiren
ve dışlayıcı pratikleri eleştiren sınır aşan norm ve değerleri yaygınlaştıran
bir demokrasi anlayışının küreselleşmesi egemenliğin sorgulanmasına yol
açmaktadır.
3.
POST-MODERNİZM,
ÜLKEMİZDEKİ
SIĞINMACILAR VE İZLENEN SOSYAL POLİTİKA

SURİYELİ

3.1. Suriye Krizine Genel Bir Bakış
2010 yılının Aralık ayında, Muhammed Bouazizi isimli gencin
Tunus’ta kendini yakarak intihar teşebbüsünde bulunmasıyla patlak veren
olaylar, kısa sürede tüm Arap coğrafyasına yayılmış ve başta Mısır, Libya
ve Suriye olmak üzere Cezayir, Ürdün, Bahreyn ve Yemen gibi Arap
ülkelerini etkilemiştir. Bu sürecin sonunda bazı ülkelerde rejim
değişiklikleri yaşanırken bazı ülkelerdeki iç karışıklıklar ise halen devam
etmektedir. Olayların sıçradığı ülkelerden biri olan Suriye Arap
Cumhuriyeti’nde, iç karışıklıklar Mart 2011’de baş göstermiş, ilk kez 29
Nisan 2011’de 260 kişilik bir Suriyeli grup Türkiye’ye giriş yapmıştır.
Türkiye konuyla ilgili olarak Koordinasyon görevini Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’na vermiştir (Resmi Gazete, 2014).
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Suriye krizi öncesinde sağlıklı olarak veri alınabilen son yıl olan 2011
yılı Dünya Bankası (DB) verilerine göre; Suriye’nin toplam nüfusunun 21
milyonun biraz üzerinde olduğu raporlanmıştır. Suriye’nin resmi dili
Arapçadır. Yaklaşık 184 bini karasal olmak üzere 185 bin kilometrekare
yüzölçümüne sahip ülkede kilometrekare başına düşen kişi sayısı 115
kişidir (DB, 2011).
3.2. Sosyal Politika Açısından Türkiye’de Bulunan Suriyeli
Sığınmacıların Statü, Barınma, Eğitim ve Sağlık Durumları
Sosyal politikanın temel ilgi alanlarını barınma, eğitim, sağlık ve
güvenlik başlıkları altında toplamak mümkündür. Türkiye’deki Suriyeli
sığınmacıların güvenlik sorunları, ayrı bir uygulamaya tabi tutulmamış
genel güvenlik içinde değerlendirilmiştir.
3.2.1. Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Statüsü
Türkiye, pozisyonu ve jeopolitiği açısından, Nisan 2011 tarihinden bu
yana tarihinin en kritik toplumsal insan hareketine şahit olmaktadır. Suriye
iç savaşının ortaya çıkmasıyla beraber 2011 senesinin Nisan ayının
sonunda ilk olarak 252 kişi sığınmacı olarak Suriye’den Türkiye’ye intikal
etmiştir. Türkiye, “Açık Kapı Politikası” uygulamış ve Suriyelilere “Geçici
Koruma Statüsü” vermiştir (TBMM, 2018: 75). Türkiye’de bulunan Suriye
yurttaşları, Türkiye’nin 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin
Cenevre Sözleşmesi’ni coğrafi kısıtlama ile imzalaması sebebiyle mülteci
olarak kabul edilememektedir. Cenevre Sözleşmesi’ne göre, sığınılan
ülkedeki statüden bağımsız olarak bir zaruret nedeniyle ülkesinden
ayrılmak zorunda kalan herkes mültecidir (Mültecilerin Hukuki Durumuna
Dair
Sözleşme
1.
Bölüm,
Madde
1,
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/179-199.pdf).
Ancak Türkiye, sözleşmeyi coğrafi sınırlama getirilebileceğine dair hüküm
çerçevesinde, ek bir deklarasyonla beraber onaylamıştır.
3.2.2. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların barınması
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu
bilgiye göre; 22.11.2018 tarihi itibariyle yaklaşık 157.083’ü kamp içinde
ve 3 milyon 446.805 bini kamp dışında olmak üzere Türkiye’deki
Suriyelilerin toplam sayısı 3 milyon 603.888’dir. Türkiye’de bulunan
Suriyeli misafirler rakamsal olarak yoğunluğa göre en fazla İstanbul, Urfa,
Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Bursa ve İzmir’de
yaşamaktadırlar
(http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecicikoruma_363_378_4713).
Türkiye’nin Suriye’ye sınır olan 10 şehrinde totalde 25 geçici barınma
merkezi bulunmakta olup, 157 binden fazla Suriye vatandaşı bu
merkezlerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Türkiye’nin Suriyeliler için
temin ettiği geçici barınma merkezleri, bir şehirde bulunabilecek tüm fiziki
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ve sosyal imkânlara sahiptir. Türkiye geçici barınma merkezlerinde
Suriyelilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra; ısınma, sağlık,
eğitim, psiko-sosyal destek ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Bu
hizmetlerin yanında Suriyelilerin sosyal ihtiyaçlarına yönelik olarak
meslekî kurs faaliyetleri (kuaförlük, halıcılık, tekstil vb.) de
yürütülmektedir. Geçici barınma merkezlerinden alınan ‘Gıda Kartı’ ile
Suriyeliler marketlerde alışverişlerini yaparak gıda gereksinimlerini de
temin edebilmektedirler. Suriyeliler geçici barınma merkezlerinde bulunan
oyun parkları, spor alanları, bilgisayar ve televizyon odaları sayesinde boş
vakitlerini de değerlendirebilmektedirler (TBMM, 2018: 75).
3.2.3. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların eğitimi
Türkiye, ülkemize sığınan Suriyelilerin eğitim ihtiyaçlarının
karşılanması konusunda büyük bir özveride bulunmakta ve çaba sarf
etmektedir. Türkiye’de Suriyelilerin eğitim faaliyetleri Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülmektedir. 2017 Aralık ayı itibariyle
ülkemizde okul çağında olan Suriyeli çocuk sayısı yaklaşık olarak 976
bindir. Bu çocuklardan sadece 620 bini eğitim görebilmektedir. Geçmiş
yıllarda yüzde 30 civarında olan okullaşma oranı 2017-2018 eğitim
öğretim yılında artarak yüzde 65 oranına kadar ulaşmıştır (TBMM, 2018:
87). Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı raporunun sonuçlarına
göre, Türkiye’de 5-17 yaş arasında 750 bin çocuk bulunmakta olup bu
çocukların
sadece
325
bini
örgün
öğretim
almaktadır
(http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_goc_raporu.pdf).
Suriyeli
çocuklardan Türk vatandaşlarının gittiği okula gitmek isteyenlerin önünde
yasal olarak bir engel bulunmamaktadır. Fakat bu okullarda verilen eğitim
dili tamamıyla Türkçedir. Türk çocuklarla aynı okullara giden Suriyeli
çocuk sayısı 75 bin adettir (TBMM, 2018: 7).
Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine dahil edilmesi ve bu sisteme
uyum sağlamaları amacıyla MEB tarafından alınan karar neticesinde, okul
öncesi, 1, 5 ve 9. sınıf öğrencilerinin resmi okullara kayıt yaptırmaları
zorunlu hale getirilmiştir. Suriyeli öğrencilere bu sistem dahilinde Türk
eğitimi müfredatının yanı sıra kendi dillerini, kültürlerini ve etnik
yapılarını yaşatmaları için ilave olarak Arap Dili ve Kültürü dersleri de
verilmektedir (TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, 2018: 136). Suriyeli
öğrencilere, MEB’e bağlı okulların yanı sıra sığınma kamplarındaki geçici
eğitim merkezlerinde de eğitim verilmektedir. Bu merkezlerde eğitim
verilen çocukların sayısı yaklaşık olarak 80 bindir ve 12. sınıfa kadar bu
merkezlerde eğitim alabilmektedirler. Geçici eğitim merkezlerinde Türk
ve gönüllü Suriyeli öğretmenler çalışmakta olup MEB tarafından
değerlendirilmiş Suriye müfredatı Arapça olarak okutulmakta, Türkçe
dersi haftada en az altı saat zorunlu olmak üzere verilmektedir (TBMM,
2018: 87).
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Türkiye’de üniversitede eğitim gören Suriyeli öğrenci sayısı da
azımsanmayacak ölçüdedir. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) (2017)’e
göre, ülkemizde devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere üniversitede
eğitim gören Suriyeli sayısı 15.042’dir. Türkiye’deki üniversitelerde
akademisyen olarak istihdam edilen Suriyeli sayısı ise dört yüze ulaşmıştır
(T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2018: 20)
3.2.4. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlığı ve verilen sağlık
hizmetleri
Türkiye, Suriyeli sığınmacıların sağlıkları ile ilgili hususlara da
ehemmiyet
göstermektedir.
Türkiye’de
bulunan
hastanelerin
polikliniklerinde ise, yaklaşık olarak otuz iki milyon Suriyeli tedavi
edilmiştir. Bu hastanelerde yaklaşık olarak 1,5 milyon sığınmacının
yatarak tedavisi yapılmıştır. Bunun yanı sıra, ameliyat edilen Suriyeli
sayısı 1 milyonu aşmıştır (T.C. Dışişleri Bakanlığı, 2018: 20). Suriyeli
sığınmacılar geçici barınma merkezlerinde de tedavi imkânlarından
ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak
Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma
gereği, Suriyelilerin Türkiye vatandaşlarının aldığı sağlık hizmetine eşit bir
sağlık hizmeti alması sağlanmıştır (TBMM, 2018: 76). Suriye’den
ülkemize gelen sığınmacılara, savaşın ve krizin etkilerinden kurtulmaları
ve toplumsal yaşama uyum sağlayabilmeleri amacıyla psiko-sosyal destek
de verilmektedir. Bu hizmetler Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) ve AFAD’ın katkısıyla geçici barınma merkezlerinde
verilmektedir. Suriyeliler psiko-sosyal destek hizmeti kapsamında sağlıklı
yaşama, annelik, evlilik ve üreme hakkında da bilgilendirilmekte ve eğitim
almaktadır. Eğitimlerinde kullanılan materyaller Suriyelilerin anadilleri
olan Arapçadır (TBMM, 2018: 81-82).
3.3. Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacılara Karşı İzlediği Sosyal
Politikanın Post-Modernizm Açısından Değerlendirilmesi
Anadolu’ya asırlardır ev sahipliği yapmış topraklara sahip olan
Türkiye, geniş bir etnik, dilsel ve dinsel çeşitliliğe sahip olan nadir
ülkelerden biridir. Bu topraklar farklı etnik ve inanç yapılarına sahip
insanların vatanıdır. Türkiye’nin toprakları içinde yüzyıllar boyu birbiriyle
bütünleşmiş, hatta bütünleşerek zenginleşmiş diller, kültürler ve gelenekler
bulunmaktadır (Uluslararası Azınlık Hakları Grubu, 2007: 3). Türkiye,
Suriyeli göçünün başlamasının ardından sınır kapılarını açarak savaştan
kaçan Suriyelilerin ülkemize girişini sağlamış ve 2011 yılından bu yana
“Açık Kapı Politikası”nı uygulayarak hiçbir Suriyeliyi geri
göndermemiştir. Türkiye’nin bu davranışıyla, iç savaş mağdurlarını
koruma konusunda tarihsel bir görev üstlendiğini söylemek mümkündür
(TBMM, 2018: 244). Türkiye’nin bu davranışının temel nedeni ekonomik
değil mensup olduğu medeniyetten kaynaklanan kardeşlik duygu ve
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düşüncesidir. Konuyla ilgili Avrupa ülkelerinde yapılan Suriyeli
göçmenler karşıtı uygulamalar kelimenin tam anlamıyla bir insanlık
suçudur.
Dünya’da yaşanan insan hareketliliğinin birinci temel sorunu göç
edenlerin topluma ne şekilde entegre olabileceği hususudur. Bu noktada,
çok-kültürlülük, empati, tolerans, kaynaşma, birlikte var olma,
asimilasyon, eritme, bütünleşme, entegrasyon, uyum vb. kavramsal olarak
pek çok kelime tartışılmaktadır (TBMM, 2018: 252). Göçlerle ilgili olarak
genel kabul görmüş ideal uyumun göç edenle göç edilen toplumların iki
yönlü, karşılıklı etkileşimidir. Bu etkileşimin özünü, insanî değerlere
saygılı, hak ve yükümlüklerin bir arada sunulduğu yaklaşım, göç edenin
istihdama katılımının sağlanması oluşturmaktadır. Bunun yanında, göç
edilen ülkenin dili, tarihi, kültürü ve temel kurumları ile ilgili bilgi sahibi
olunması, eğitimden eşit faydalanılması, kamusal ve özel hizmetlere
erişimin kolaylıkla sağlanması konuları da bu ideal uyumu pekiştiren temel
noktalardır (TBMM, 2018: 253). Post-modern yaklaşımın da esasında olan
budur. Türkiye’nin Suriyeli misafirlere karşı geliştirdiği uyum politikası
bunun en güzel örneğidir. Türkiye, post-modernizmin asimilasyonu ve
eritmeyi reddeden görüşüne göre, Suriyeli misafirlere dil, din, ırk ve sosyal
sınıf ayrımı yapmaksızın hem Türkçede hem de kendi anadilleri olan
Arapça eğitim görmeleri fırsatını sunmuş bu noktada bir üst kimlik
oluşturarak ülkemizdeki misafirlerin kültürünü eritme, asimile etme amacı
gütmemiştir.
Türkiye’nin çok-kültürlü uyum politikalarının ülkemizdeki misafirlerin
hayata kendi vatandaşları gibi eşit olarak katılımını sağlaması, onların yeni
bir kültür ortamında yaşarken kendi kültürel kimliklerinden
vazgeçmelerini istememesi ve aynı zamanda çok-kültürlülüğün ve
hoşgörünün diğer yüzü olan ötekileştirmeye karşı aldığı önlemler postmodernizmin Türkiye’nin sosyal politika anlayışına yansıması olarak
değerlendirilebilir. Post-modernist bir olgu olan çok-kültürlülük,
günümüzde çok-kültürcülük politikaları olarak, çeşitliliğin/farklılığın daha
geniş toplum ve devlet tarafından pozitif onayını da talep etmektedir
(Ercins & Görüşük, 2016: 387). Bu çerçeveden bakıldığında, sığınmacılara
yönelik sosyal politika uygulamalarına bütün siyasî partiler insanî bir
perspektiften yaklaşmaktadır (TBMM, 2018: 185). Gelinen noktada bu
duruma en güzel örneği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
vermiştir. 2014 yılında Cumhurbaşkanı olarak seçildikten sonra ilk
ziyaretini Gaziantep’e yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın orada
konuşması, sosyal politika anlayışına yeni bir paradigma oluşturmuştur.
(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogan-suriyeli-siginmacilaraseslendi-27342780). Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu
söyleminde post-modernizmin çok-kültürlülüğüne vurgu yaparak, kültürel
çokluğun ülkeleri zenginleştirdiğini ve bereketlendirdiğini belirtmektedir.
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Aynı zamanda Suriyeli sığınmacılara “misafir” olarak seslenerek alt ve üst
kimlik oluşturmamış, hiç kimseyi ötekileştirmemiş, insanlar arasındaki
farklılıklara değil tam aksine evrensel bütünlük sağlayan bir kavrama
dikkat çekmiştir. Misafir sözcüğü kelime olarak bakıldığında; bir yere veya
bir eve kısa süreliğine giden kişi olarak tanımlanmaktadır
(https://www.nedirnedemek.com/misafir-ne-demek). Kültürel olarak
bakıldığında ise; en iyi şekilde karşılanması ve ağırlanması gereken kişi
olarak düşünülmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
söyleminde Suriyeliler için kullandığı misafir kelimesinin, hem misafirlere
toplumsal olarak iyi bir şekilde davranma mesajı vermek hem de
misafirliğin daimi olmayacağına vurgu yaparak toplumda sığınmacılara
karşı oluşabilecek ötekileştirmenin önüne geçmek üzere kullanıldığını
söylemek mümkündür. Bu yaklaşım post-modern sosyal politika anlayışını
yeniden dizayn eden bir yaklaşımdır. Post-modernizmin çok-kültürlülük
politikalarının farklılıkları kabul eden ve hoşgörüyü ön plana çıkartan
tutumuna rağmen, bu politikaların kültürel farklılıkları öne çıkararak etnik
çatışmalara ve ötekileştirmeye zemin hazırlayabileceğine dair bazı
eleştiriler de mevcuttur (Çarpar, 2012: 51). Yapılan çalışmalar,
Türkiye’de, Suriyelilerin toplumsal kabul seviyesinin oldukça yüksek
olduğunu göstermektedir. Son bir yılda Almanya’da mültecilerin
bulunduğu yerlere yapılan saldırı sayısı bini aşmasına karşın, Türk halkı
Suriyelilerle ortak bir yaşam alanını paylaşabilmek adına ciddi anlamda
fedakârlıklarda bulunmaktadır. Türkiye’nin Suriyeli misafirleri kabulü
Türk toplumunun, medenî, vicdanî ve duygusal özellikleri üzerinde
şekillenmektedir. Türkiye’de Suriyelileri göndermeyelim diyen
toplumdaki kişi oranı yüzde 60’tır, geri kalan yüzde 40’lık bir bölümü ise,
Suriyelilerin gönderilmesini istemektedir. Türk halkının hoşgörüyle
bütünleşmiş bakış açısına karşın, Suriyeli sığınmacılar hususunda endişe
duyduğu da görülmektedir. (TBMM, 2018: 94). Suriyeliler ile ilgili olarak
2017 yılında yapılan ‘Suriyeliler Barometresi’ isimli rapora göre; Türk
toplumu Suriyelileri öncelikle savaş mağduru insanlar olarak
tanımlamaktadır (Erdoğan, 2017: 18). Suriyeli sığınmacılara yönelik
ötekileştirme Türk toplumunda genel bir eğilim olarak görülmesine
rağmen toplumsal bir hoşgörünün varlığı da yadsınamayacak boyuttadır
(Erdoğan, 2017: 19).
Türkiye’de Suriyeli sığınmacılara, geçici korunanlar için çalışma
izninin verilmesi de post-modernizmin getirdiği çok-kültürlü politikalar
için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Günümüzde Suriyeli sığınmacıların
bulundukları illerde çalışmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.
Suriyeli sığınmacılara iş piyasasına erişim imkânının tanınması, toplumsal
uyum çalışmaları ve toplumla iletişim kurabilmeleri hususunda önem arz
etmektedir. Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik sosyal
politikasında bir diğer bir örnek ise, Türkiye’de en çok Suriyeli
sığınmacıya ev sahipliği yapan şehirlerimiz olan Kilis ve Gaziantep’teki
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özel uygulamalardır (TBMM, 2018: 208). Gaziantep’te ise, Suriyeli
sığınmacıların toplumsal uyumlarını sağlamak için kültür merkezleri
açılmaktadır. Kırkayak Kültür Merkezi bunlardan biridir. Sekiz Türk
vatandaşının özel girişimiyle kurulduktan sonra halen onların fon
desteğiyle hayatını sürdüren Kırkayak Kültür Merkezi’nin temel amacı,
şehirde yaşayan ve sayıları yaklaşık olarak yarım milyona yaklaşan
Suriyeli sığınmacılara ulaşabilmek ve onlar için kültürel etkinlikler
düzenlemektir. Kırkayak Kültür Merkezi’nin düzenlediği sergi, konser ve
mutfak projesi gibi etkinlikler, Gaziantep’teki Türkler ile Suriyeli
sığınmacılar arasındaki benzerlikleri vurgulamakta ve Suriyeli
sığınmacıları yabancı olarak konumlandıran söylemleri, post-modernizmin
parçalayıcı özelliğiyle kırarak Suriyeli sığınmacıların “ötekiliğini”
sembolik anlamda ortadan kaldırmaktadır (Baban & Rygiel, 2018: 86-88).
Kültür merkezinde post-modernizmin farklılıkların kutsanması görüşü
çerçevesinde, sanat faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Faaliyetler Suriyeli
sığınmacıların yerel halkla eşit insanlar olarak ilişki kurmalarına ve
birbirlerini daha iyi anlamalarına zemin hazırlamakta ve kendi
kimliklerinden ve kültürlerinden vazgeçmeden topluma entegre olmalarını
sağlamaktadır (Baban & Rygiel, 2018: 88-89).
SONUÇ
Farklılıkları, belirsizliği, kaosu ve her şeyin her şeyle olabileceği
görüşünü benimseyen post-modernizm, Türkiye gibi Anadolu’da pek çok
medeniyete ev sahipliği yapmış bir ülkeyi de etkilemiştir. Türkiye’nin
yüzyıllardır etnik, dil, din ve sosyal sınıf ayrımı yapmaksızın birçok
kimliği içinde hoşgörüyle barındırması post-modernizm açısından emsal
teşkil etmektedir. Günümüzde Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara
uyguladığı çok-kültürlü uyum politikaları post-modernizmin eşitlik,
hoşgörü, farklılıklara saygı duyma gibi birçok özelliğini kapsamaktadır.
Türkiye, post-modernizm düşüncesi kapsamında bakıldığında, Suriyeli
sığınmacıları kendi içinde eritme ya da asimile etme amacı gütmeyerek ve
onların kendi etnik kimliklerine ve kültürlerine saygı duyarak toplum içine
entegre olmalarını istemekte ve sağlamaktadır. Bu noktada yapılan
araştırmalara bakıldığında, Türk insanının Suriyeli sığınmacılara karşı
gösterdiği hoşgörü de yadsınamayacak boyuttadır. Bu durumu sadece postmodernizm etkisiyle açıklamak doğru değildir. Post-modern etkiden söz
etmek mümkün olmakla beraber, Türkiye’nin geçmişten gelen, medeniyet
ve kültür, algı ve anlayışının da etkisinin büyük olduğu bir gerçektir. Bu
anlamda, Türkiye, post-modern sosyal politika uygulamalarına yeni bir
boyut kazandırmıştır. Post-modernizmin bir yandan çok kültürlülük diğer
yandan insan olgusunu zayıflatan yaklaşımına rağmen, Türkiye, Suriyeli
sığınmacılar konusunda büyük başarılara imza atmıştır. Türkiye’nin
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başarısının ekonomik boyutunun tasavvuru dahi mümkün değildir.
Türkiye’nin bu konudaki çalışma ve uygulamaları dünya çapında ses
getirmiş ancak bu ses getirme, BM düzeyinde kapsamlı bir yardıma neden
olamamıştır. Suriyeli sığınmacılara yönelik Türkiye’nin başarılı sosyal
politikasının karşısında, Avrupa ülkelerinin Suriye’den bir şekilde göç
edenlere karşı takındığı tavır ve uygulamalar post-modern dünyanın ayıbı
olarak tarihe yazılmıştır.
Sonuç olarak Türkiye, Suriyeli sığınmacılara yönelik sosyal politika
uygulamalarını, tek elden yürütmek, zamanında gerçekleştirmek, eksik
bırakmamak, eşitlik içerinde gerçekleştirmek vb. konularda başarıyla
sürdürmüştür. Zaman zaman yerel halk ve Suriyeli sığınmacılar arasında
bazı negatif algılar oluşmuşsa da toplumsal açıdan ciddi sorunların
yaşanmamış olması da post-modernizmin farklılıkları benimsemesi
açısından önem arz etmektedir. Bauman (2003: 131)’ın dediği gibi:
“Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik modernliğin sloganıydı. Özgürlük, farklılık
ve hoşgörü ise post-modernliğin ateşkes formülüdür.” Türkiye bu
formülün içine “kardeşlik” ve “saygı içinde bir arada yaşama”yı
sokmuştur.
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TÜRKİYE’DE İSLAMİ MUHAFAZAKÂR MODERNLEŞME
VE TÜKETİM: SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM
Islamic Conservative Modernization and Consumption in Turkey:
Continuity and Change
Kerem ÖZBEY*
Giriş
Yaşadığımız dünya, tüketim toplumunun hâkim olduğu, herkesin birer
tüketici olarak toplumsal süreçlere dâhil olduğu ve tüketime dayalı
değerler hiyerarşisinin belirdiği bir dünyadır. Bu dünyada tüketmek, salt
biyolojik, fizyolojik ya da psikolojik bir gereksinim değil, daha ziyade,
toplumsal ve kültürel bir etkinlik biçimidir. Tükettiklerimiz, birer kimlik,
sınıf, statü, güç, gösterge, sembol, imaj ve kültür ögesini oluşturmakta ve
toplumsal ilişkilerimizi ve gündelik yaşamlarımızı doğrudan
şekillendirmektedir. Bireysel ve toplumsal yaşamın temelinde yer alan
tüketim, içinde yaşadığımız küreselleşme çağının temel sosyolojik
dinamiklerindendir. Tüketimin toplumsal ve kültürel yaşam üzerindeki
etkileri, toplumsal değişmeye koşut olarak farklılaşmaktadır. Modern
toplumun erken dönemlerinde üretimin gölgesinde yer alan tüketim, geç
modern dönemde küreselleşme ve neo-liberal ekonomik rasyonaliteyle
eşgüdümlü bir biçimde görünür hale gelmeye başlamıştır. Bu yeni
dönemde tüketim olgusu, kendine özgü bir kültür, kimlik ve toplumsallık
anlayışını da oluşturmuştur. Toplumsal değerlerde meydana gelen
değişmeye bağlı olarak tüketime dayalı yaşam tarzları daha fazla görünür
hale gelmiştir.
Türkiye, tüketim toplumunun genel eğilimlerinin yanı sıra kendine
özgü koşulları bağlamında tüketim kültürü içerisinde yer alması açısından
önemli bir örneği teşkil etmektedir. Türkiye’nin Batılılaşma serüveni bir
bakıma toplumsal ve kültürel sahaların tüketime dayalı değişimi olarak
okunabilir. Bu bağlamda, Türkiye’nin Batılılaşma deneyimi dikkate
alındığında Türkiye’de tüketime dayalı toplumsal değerlerde, kültürde ve
gündelik yaşamda nasıl bir değişim yaşanmıştır? Günümüz Türkiye’sinde
İslami muhafazakâr modernleşme ile tüketim arasında nasıl bir ilişki
bulunmaktadır? İslami muhafazakâr aktörlerin tüketimci kapitalizme
dayalı ekonomi politikalarının sosyal dayanışma, geleneksel kültür,
üretime dayalı çalışma örüntüleri, emek temelli iktisat ahlakı ve
yoksulluğun artması üzerinde nasıl bir etkisi bulunmaktadır? İslami
muhafazakârların modernleşme pratiklerinde tüketim nerede yer
almaktadır? Tüketim İslami muhafazakârların kimliklerini inşa etmede
nasıl rol ve işleve sahiptir? Türkiye’de tüketime dayalı değişim günümüzde
(Dr. Öğr. Üyesi); Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji
Bölümü, Artvin, Türkiye, E-posta: ozbey-kerem@hotmail.com
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nasıl bir birey tipini ortaya çıkarmıştır? Türkiye’de tüketim toplumu ve
kültürü yeni bireye neler kazandırmış, ondan neleri yok etmiştir? Bu ve
buna benzer sorular, çalışmanın temel sorunsalına işaret etmekte ve
çalışmada söz konusu sorulara yanıt aranmaktadır. Bununla birlikte,
çalışmada, tüketimle ilgili teorik güzergâhların yanı sıra Osmanlı’dan
günümüze Batılılaşma süreçleri ile tüketim ilişkisi genel hatlarıyla ele
alınmış ve daha sonra Türkiye’de tüketime dayalı nasıl bir dönüşümün
yaşandığı süreklilik ve değişim bağlamında anlaşılmaya çalışılmıştır.
Tüketim Toplumu ve Kültürü: Kavramsal ve Kuramsal Temeller
Üretim toplumundan tüketim toplumuna doğru yaşanan dönüşüm
neticesinde, günümüz toplumlarında tüketim, toplumsal ilişki ve etkileşim
sahalarının temel toplumsal belirleyicisi olmuştur. Tüketimin bu denli
etkili ve belirleyici bir misyona sahip olması, onu sosyolojik çalışmaların
ilgi odağına yerleştirmiştir. Sanayi sonrası toplum kuramları arasında yer
alan tüketim toplumu, günümüz toplumlarını açıklama hedefinde farklı
yaklaşımları kendi içinde barındırmaktadır. Günümüz toplumlarını birer
tüketim toplumu olarak yorumlayan yaklaşımlar, tüketim olgusunun
toplumsalın bir parçası haline geldiğini ileri sürmektedirler (Bkz. Bauman,
2006; Bocock, 2009; Baudrillard, 2013).
Tüketim, üretim faaliyeti dışında, piyasanın, devletin ya da bizzat
tüketicinin kendisinin sağladığı mal ve hizmetlerden yararlanmaktır
(Buğra, 2010: 44). Tüketim nesnelerin fiziksel özellikleriyle kısmen
ilişkilidir, daha çok onlara atfettiğimiz şeylerle; hayallerle, fantezilerle,
nazlarla ve simgelerle bağlantılıdır. Sahip olunan nesneler, hizmetler,
markalar ve imajlar kişinin iyi olmasını ve güçlü görünmesini garanti eden
şeyler gibi algılanır. Nesnelere, hizmetlere, markalara ve imajlara sahip
olmak sosyal hayata katılmanın, yeni ilişkiler kurmanın, aile ve akran
grubu ilişkilerini devam ettirmenin zorunlu bir koşuludur ya da geçerli bir
yoludur (Zorlu, 2016: 237). Tüketimin insan yaşamını tanımlayıcı bir
ritüele dönüşmesi, ihtiyaç odaklı tatminin de ötesine geçen simgesel
malların tüketimiyle başlar (Köse, 2010: 19). Tüketim toplumunda birey,
göstergelerin hâkimiyeti altındadır. Dolayısıyla, bir gösterge
imparatorluğundan bahsetmek mümkündür.
Tüketimin sosyolojik boyutu, geçmişte bireylerin, grupların ve
toplulukların üreterek kendilerini konumlandırmaları ve ürettikleri
aracılığıyla kendilerini tanımlamaları yerine günümüzde tüketerek
kendilerini konumlandırmaları ve tükettikleri aracılığıyla kendilerini
tanımlamalarıdır. Kendini konumlandırma ve tanımlama pratiğinin
tüketime dayalı olduğu toplum, tüketim toplumudur. Tüketimin toplumsal
değerlerin merkezine yerleştiği, toplumsal ilişki ve etkileşim süreçlerinin
tüketim kalıplarına dayalı olarak şekillendiği tüketim toplumunda, bireyler
tüketici kimlikleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Zygmunt Bauman’a göre,
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nasıl atalarımızın toplumu, kuruluş aşamasındaki modern toplum,
endüstriyel çağın toplumu, bir üreticiler toplumu idiyse, aynı derin ve
temel anlamda bizim toplumumuz da bir tüketim toplumudur (Bauman,
2006: 92). Jean Baudrillard’a göre, tüketim toplumu aynı zamanda
tüketimin öğrenilmesi toplumu, tüketime toplumsal bir biçimde alıştırılma
toplumudur (Baudrillard, 2013: 87). Yaşamak için çoğu zaman kaçınılmaz
olan tüketim toplumunda, insanoğlu tüketim ile ilgili eylemlerini
genişletmek, tüketim konusu ürün ve hizmetleri çoğaltmak gibi bir uğraşın
içindedir (Odabaşı, 2013: 15). Tüketim toplumu, tüketicilerin eğilimleri ve
talepleri doğrultusunda örgütlenen toplumdur ve bu toplumun tüketim
temelinde oluşturduğu kültür ise, tüketim kültürünü ifade etmektedir.
Tüketim kültürü, tüketme fikrinin ve tüketim davranışlarının bir dünya
görüşü, yaşam tarzı ya da bir zihniyet biçimi halini almasıdır.
Tüketim kültürü genellikle hedonizmi, anlık zevk peşinde koşulmasını,
dışavurumsal hayat tarzlarının yeşertilmesini, narsist ve bencil kişilik
tiplerinin geliştirilmesini vurgular (Featherstone, 2013: 197). Tüketim
kültüründe sınırsız ve doyurulmaz olarak kabul edilen ihtiyaçlar, sürekli
daha fazlasını isteme ve sürekli daha fazla arzunun yaratılması anlamına
gelir. Bu durum gelişme için normal ve vazgeçilmez olarak kabul edilir.
İhtiyacın doyurulmaz olma özelliği, çağdaş endüstri verimliliğinin artması
ile insanların arzu kapasitelerinin de gelişmiş olmasından kaynaklanır.
Arzular rafine edilmiş, imgesel ve karmaşık hale gelmişlerdir. Aynı
zamanda, insanlar ekonomik ve sosyal olarak daha yüksek seviyelere
gelme arzusundadırlar. Tüketim toplumu, ekonomisi ve iş hayatı, sistemli
bir biçimde bu özelliklere bağlıdır (Odabaşı, 2013: 49).
Tüketim toplumu ve kültüründe, bireylerin tüketilen nesnelere
yükledikleri anlamlardan ve bu nesnelerin birey üzerinde yarattığı
psikolojik ve sosyolojik etkilerden hareketle tüketime dayalı kimlik
inşasını anlaşılabilmektedir. Tüketimin kimlik örüntüsü, tüketilen mal ve
hizmetlerin bireylere sağladığı saygınlık, ayrıcalık, statü ve güç
aracılığıyla şekillenmektedir. Ne tükettiğimize göre, kim olduğumuz
anlaşılmaktadır. Baudrillard’ın (2013: 38), “bana fırlatıp attığın şeyi söyle,
sana kim olduğunu söyleyeyim!” ifadesi tüketim ve kimlik ilişkisini
anlama açısından önemlidir. Robert Bocock’a göre, artık çoğu insanın
kimlik duygusu bu insanların iş rollerinden çok, izledikleri tüketim
kalıplarıyla ilgilidir. “Ben kimim?” sorusu Batı kapitalizminde birçok kişi
tarafından meslek rolü kadar tüketim kalıplarına da dayanarak
cevaplandırılacak bir sorudur (Bocock, 2009: 113). Birey, tükettikleriyle
özdeşleşmektedir, varlığını tüketilen nesnelere borçludur, onlar olmaksızın
adeta bir hiçtir. Bireylerin satın aldığı mal ve hizmetler farkında olmadan
onların kimliklerini ele vermektedir. Bu bağlamda tüketim, kimliğin
toplumsal tanımlayıcı ve taşıyıcılarındandır.
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Küreselleşme çağında neo-liberal kapitalist ekonomi politikalarıyla
şekillenen tüketim kültürü, Amerika merkezli bir biçimde gelişme
göstermektedir. Alain Touraine’e göre, pazarların dünyaya yayılması, ulus
aşırı şirketlerin büyümesi ve bilgileri gerçek zamanlı olarak iletebilen bir
mali sistemin yeni ortaya çıkan etkililiği, daha çok Amerikan kökenli
kültürel toplu tüketim mallarının kitle iletişim araçları, reklamlar ve hatta
şirketler tarafından yayılması gibi olaylar küreselleşmeyi yaratmıştır
(Touraine, 2007: 36). Küreselleşme çağında tüketim kültürünün giderek
yaygınlaşmasını George Ritzer şu şekilde değerlendirmektedir: ABD’de
ve giderek dünyanın büyük kısmında yirminci yüzyılın ikinci yarısı büyük
çeşitlilikte yeni tüketim araçlarının ortaya çıkışına ve patlayıcı gelişmesine
tanık oldu. Bu, üretimin hâkim olduğu bir toplumdan tüketimin hâkim
olduğu bir topluma geçişin bir parçası ve bir yansımasıdır. Eski dönemde
egemen olan, üretim araçlarıydı, ama bugün tüketim araçları
yükselmektedir (Ritzer, 2011: 211). Tüketim ağlarının ve merkezlerinin
çok geniş hacimli bir biçimde büyümesi ve genişlemesi olarak
okunabilecek olan küresel tüketim kültürü, insan toplumunu tarihin hiçbir
döneminde olmadığı kadar derinden etkilemektedir. Küresel tüketimcilik,
insanlar için tek olanaklı dünya (Bewes, 2005: 28) sunmaktadır. Böyle bir
dünya, insanları tüketen bir tutkuyla sarmalamakta ve tüketime
hapsetmektedir.
Türkiye’de Bir Tüketim İdeolojisi Olarak Batılılaşma
Türkiye’nin Batılılaşma deneyimi, aynı zamanda Türkiye’de tüketime
dayalı değişimin genel hatlarını sunmaktadır. Osmanlı-Türk toplumunda
Batılılaşma, toplumun diğer alanlarının yanı sıra tüketim alanındaki
dönüşüme de işaret etmektedir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kurumların,
ilişki ağlarının ve kültürün Batılı tarzda yapılandırılması, esasında Batı tipi
bir insan, kültür ve toplum oluşturma girişimidir ve Batılı yaşam tarzını
sembolize eden tüketimin Osmanlı-Türk toplumuna aktarılmasıdır.
Batılılaşma derken ne kastedilmektedir? Avrupa dillerinin (özellikle
İngilizce’nin) ve Batı kapitalizmine ait tüketim kültürünün
yaygınlaşmasını da içeren bir dizi şey. Fakat bunlar dışında giyinme
tarzları, yeme alışkanlıkları, mimari tarzlar ve müzik türleri, endüstriyel
üretimi temel alan şehir yaşamı, kitle iletişim araçlarının tahakkümü
altındaki kültürel deneyim kalıpları, felsefi görüşler ve kişisel özgürlük,
toplumsal cinsiyet ve cinsellik, insan hakları, politik süreçler, din, bilimsel
ve teknolojik rasyonalite ve benzer konulara ilişkin bir dizi kültürel değer
ve tutumlar da yayılmaktadır (Tomlinson, 2013: 135). Şerif Mardin’e göre
Batıcılık, Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayıp Cumhuriyet Türkiye’sinde
yeni boyutlar kazanan, Batı Avrupa’nın toplumsal, fikirsel ve siyasal
bileşimini, erişilmesi gereken bir hedef olarak gören yaklaşım. Bu durum
bazen ılımlı bir biçimde ortaya çıkmış, bazen çok radikal (geleneksel kültür
öğelerimizi eleştiren ve karşısına çıkan) boyutlar kazanmıştır. Ancak
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Batıcılık, genel anlamda Batı’yı her hususta örnek almak isteyenlerin
yaklaşımını adlandırmak amacıyla kullanılmıştır (Mardin, 2006: 9).
Osmanlı’da tüketim kültürüne öncülük eden kesimler şunlardır:
birincisi, tüketimi üst tabakada olmanın bir göstergesi olarak kullanan
devlet yöneticileridir ki bunların başında saray, çevresi ve paşalar
gelmektedir. Özellikle saraydakiler, bir üst sınıf olarak sahip oldukları
ayrıcalıklı konumlarını tükettikleri lüks ve yabancı eşyalarla göstermeye
çalışmışlardır. İkincisi, uzun bir süre Avrupa’nın farklı kentlerinde
yaşamış, oranın yaşam tarzına adapte olmuş bulunan ve alafranga tüketim
biçimleriyle kendilerini farklı göstermeye çalışan diplomat, bürokrat ve üst
memurlardır. Değişik görevlerle Avrupa’ya giden bürokratlar
döndüklerinde Batı kültürünü de getirmişlerdir. Üçüncüsü, burjuva
özentileri, azınlıklar ve tüccarlardır. Osmanlı’da malum bir burjuva sınıfı
olmadığı için azınlıkta da olsa zengin bir kesim bu türden bir hayatı
yaşamıştır. Bu kesimler, sahip oldukları servetlerle hem tüketimin
izleyicileri hem de taşıyıcıları olmuşlardır. Dördüncüsü, tarihte Jön Türkler
ve Yeni Osmanlılar olarak geçen ve genellikle eğitimlerini yurt dışında
tamamlamış olan gençlerin oluşturduğu bir kesimdir. Son tüketici kesim
ise, babadan kalma mallarla alafranga bir yaşam sürmeye çalışan
mirasyediler olmuştur (Orçan, 2008: 82-88’den akt. Duman, 2014: 166167).
Osmanlı’nın Batılılaşma çabaları Cumhuriyet’le birlikte devam etmiş
ve bu dönemde devlet aygıtının yanı sıra halkın da Batılılaştırılması
amaçlanmıştır. Erken Cumhuriyet dönemi Kemalist modernleşme
politikaları, özünde toplumun yaşama dünyasını Batılı tarzda
dönüştürmeyi hedeflemiştir. Batılı kurum ve kanunların kabul edilmesinin
yanı sıra toplumun kültürü, değerleri, normları, kuralları, inanç pratikleri,
giyim-kuşamı ve eğlence anlayışı da Batı tarzı bir yapıya
dönüştürülmüştür. Diğer bir ifadeyle, Kemalist devrimler, Osmanlı-İslami
kimliğin yerine Batılı değerleri merkeze alan, seküler karakterli modern
Türk kimliğini temel almış ve toplumu da bu kimlik ekseninde
dönüştürmüştür.
Kemalist reformlar bir yandan devlet aygıtını modernleştirirken diğer
yandan toplumun yaşam biçimini, kimliksel aidiyetlerini ve kültürel
kodlarını sekülerleştirmeyi hedeflemiştir. Zira muasır medeniyet
seviyesine erişmek, ideal anlamda Batılılaşmış bir toplum yaratmakla
mümkündü. Kemalist devrim, topyekûn bir modernleşmeyi hedeflediği
için batının kültürel yaşamını olduğu gibi almayı ve yaşamayı arzulamıştır.
Medeni olduğu düşünülen bu yaşam biçimi Türk toplumunda tüketim
kültürünün oluşmasına zemin hazırlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında
devlet seçkinleri halkın daha önceden alışık olmadığı yeni giyim ve
kuşamlarıyla dikkat çekerken, gece düzenlenen balolarda da sıkça boy
göstermişlerdir. Alafranga yaşamın öykünmesi, lüks eşya tüketimini de
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beraberinde getirmiştir. Başta Atatürk olmak üzere devrim önderleri,
pantolon, yelek, gömlek, ceket, kravat ve iskarpin gibi batılı giyim tarzını
taklit ederek sık sık halkın arasında dolaşmayı tercih etmişlerdir. Atatürk,
Kastamonu’ya giderken halkın karşısına modernliğin bir simgesi olarak
gördüğü şapkayı takarak çıkmıştır. Sonrasında Şapka Kanunuyla (1925)
sarık ve fes takılması yasaklanmıştır (Duman, 2014: 168).
Kemalist modernleşmenin öncü aktörleri arasında kadınlar yer almıştır.
Kadınlar, hem modernleşmenin hem de tüketim kültürünün toplumsal
taşıyıcıları olmuşlardır. Kemalist devrimlerle birlikte yeni bir cinsiyet
rejimi oluşturulmuş, kadınlar, Kemalizm’in ilkelerine sadık ve bu ilkelerin
temsilcisi halini almışlardır. Nilüfer Göle’nin vurguladığı gibi, kadın, hem
medeniyet projesinde hem milliyetçilik ideolojisinde Kemalist hareketin
harcı olmuştur. Bir anlamda Kemalist reformların bayrağını kadınlar
taşımaktadır (Göle, 2011: 90). Serpil Sancar’a göre, modern Türk kadını
kimliği, eşit vatandaşlık statüsünden çok Türk milli ve modern kimliğini
dünyaya gösteren bir kültür göstergesi ve kültür farklarının sınırlarını
temsil eden sembolü olmuştur (Sancar, 2013: 112).
Türkiye’de tüketime dayalı değişim açısından 1950’lili yıllarla birlikte
başlayan kentleşme süreci etkili olmuştur. Türkiye’nin kentleşmesi
esasında Türkiye’nin tüketim toplumuna dönüşmesi olarak düşünülebilir.
Şahinde Yavuz’a göre, köyden kente göç ederek yeni açılan fabrikalarda
işçi olarak çalışan kesim, kazandıkları ücretle ihtiyaçlarını karşılamaya
başlayan tüketiciler haline gelmiştir. Düzenli gelire kavuşma, Amerika
örneğinde olduğu gibi Türkiye’de de malların satın alımında artışı
sağlamıştır. Tüketim; kaynakların tasarruftan çok, mal alımına
yatırılmasıyla gerçekleşir. Türk toplumun kanaatkâr olmaktan çıkarak,
tüketim toplumuna dönüşmesinin temelleri 1950’lerde atılmış, bu temel
1980’lerde gelişmiş, günümüzdeki biçimini almıştır. Köyden kente göç,
tüketimi arttırmanın yanı sıra pek çok toplumsal farklılaşmayı -geleneksel
değerlerin çözülüşü, batılı değer yargılarının benimsenişini- beraberinde
getirmiştir (Yavuz, 2013: 232). 1980 askeri darbesiyle birlikte Türkiye
yeni bir döneme girmiş, 24 Ocak kararlarıyla birlikte küreselleşme ve neoliberal ekonomi politikaları uygulanmaya başlamıştır. Kuşkusuz bu yeni
dönem önceki dönemde farklı bir biçimde tüketime dayalı gelişmeler
ortaya koymuş ve tüketim kültürü için uygun bir zemin oluşturmuştur.
24 Ocak kararlarıyla başlayan liberalleşme politikası, Özal’ın 1983’te
tek başına iktidara gelmesiyle daha etkin ve hızlı bir biçimde uygulanmaya
başlandı. Bu yönde alınan kararlar hükümet tarafından hemen hayata
geçirildi. Yabancı sermayenin ülkeye gelişi özendirildi, kamu
kurumlarının özelleştirilmesine çalışıldı, ihracat ve ithalat serbest bırakıldı,
tüketim mallarının ithaline izin verildi, bankaların tüketiciye kredi verme
olanakları artırıldı, özel televizyon kurma fırsatı verildi. Üretemeyen
Türkiye, bir anda tüketimin merkezi haline geldi. İnsanlar çarşı, sokak ve
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bulvarlarda asılı duran reklam panolarından geçemez olmuş, özel
televizyon kanalları tüketimin propagandasını yapmaya başlamışlardı.
Şaşalı, lüks ve tüketime dayanan yaşam tarzlarıyla modern Türkiye’nin
gösterişçi kesimi olarak yazılı ve görsel medyada, paparazzi
programlarında ve magazin haberlerinde görünmeye başladılar. Özal’ın
tüketimi öne çıkaran politikaları, ülkede bir süre sonra etkisini göstermeye
başladı. Örneğin, yabancı banka şubeleri ve hipermarketler ardı ardına
açılmaya başlıyor, kredi kartı kullanımı yaygınlaşıyor, renkli televizyonun
ithaliyle de tüketimi özendiren reklam bombardımanı yaşanıyor ve en
önemlisi halk, o güne kadar bilmediği yeni bir yaşam tarzına -taksitli
yaşam- alışıyordu. Yabancı sermayenin önündeki bariyerlerin
kaldırılmasıyla da birçok yabancı şirket ülkeye akın etmeye başladı.
Dünyaca ünlü oteller (Hilton, Sheraton vb.), mağaza zincirleri (Carrefoure,
İkea vb.), Restoranlar (McDonalds, Burger King vb.), Bankalar (Citibank,
HSBC, ING Bank vb. faizsiz katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt
Türk vb.), Amerikan tarzı eğitim veren özel ve kamu üniversiteleri de
(Bilkent vb.) kurulmaya başlandı (Duman, 2014: 174-176).
1980’lerde Türkiye’de yaşanan esas değişim belki de günlük yaşamın
kendisiydi. Zira insanların evleri, mobilyaları, giysileri, arabaları, eğlence
biçimleri ve tüketim alışkanlıkları değişmeye başladı. Liberal ekonomi,
adeta pandoranın kutusunu açmıştı. İşadamları ve yeni elit sınıf başta
olmak üzere maddi olanakları iyi olanlar yurtdışına gitmeye, uçakla
seyahat etmeye, yabancı ülkelerde yatırım yapmaya ve lüks tüketimde
bulunmaya başladılar. Vitrinlere takın gözler, insanları sürekli tüketmeye
sevk etti. Günlük geçimlerini bile zor yapanlar, aşırı tüketimleriyle dikkat
çektiler. Kıt kanaat geçinenler, bir süre sonra nasıl zengin olurumun
hesabını ve kısa yoldan köşe dönme planlarını yapmaya başladılar.
Üretmeden tüketme felsefesi o kadar yaygınlaştı ki, ülkede bir süre sonra
hayali ihracattan yolsuzluğa, kamu ihalelerine fesat karıştırmaktan adam
kayırmaya varıncaya kadar toplumun büyük bir kesiminde ahlaki yozlaşma
baş gösterdi (Duman, 2014: 177).
1980’ler çerçevesini baskının, yasağın, devlet şiddetinin çizdiği bir
dönemdi. 80’lerin ilk yarısına darbenin, baskının, şiddetin; ikinci yarısına
görece özgürleşmenin, daha modern, daha sivil bir iktidarın damgasını
vurduğu söylenebilir. Kadınlar kendilerine ait bir dil geliştirmeyi en çok
80’lerde denediler, ama kadınlık denen bölge de en çok bu dönemde bir
söz siyasetinin kuşatması altına girdi, keşfedilip adlandırılmaya çalışıldı,
yeni bir alan olarak kodlandı. Türkiye’de ilk kez bu dönemde Kemalist
yüksek kültürün dışında bir aşağı kültür patlaması yaşandı, ama kitlelerin
umut ve özlemleri de ilk kez bu kadar yoğun bir biçimde kültür
endüstrisinin nüfuz alanına girdi. Özgürlüklerin en çok kısıtlandığı
dönemdi 80’ler, ama insanlar kendilerini belki de ilk kez bu kadar serbest
hissedebildiler; kurumların dışında olmanın serbestliğini, tüketme
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özgürlüğünü, kendilerini bu dünyaya teslim etmenin hazzını tattılar. Teni
ve iştahı keşfettiler, ama cinsellik denen bölge de ilk kez bu kadar önem
kazandı, bir bakıma günlük hayatın kendisi kültürelleşti, öte yandan da
kültür denen alan özerkliğini ve otoritesini ilk kez bu kadar kesin biçimde
kaybetti (Gürbilek, 2011: 13-15).
1980’li yıllarda tüketim toplumuna dönüşmeye başlayan Türk toplumu
1990’lı yıllarda daha fazla tüketme eğilimi olan, daha sonraki yıllardan
itibaren ise tüketim kültürü ile iç içe yaşamlar süren bireylerden oluşmaya
başlamıştır. Ardından bugüne dek olan süreçte tüketim, geniş kitlelerce
benimsenerek Türk toplumu tam anlamıyla bir tüketim toplumuna
dönüşmüştür. Bugün de Türk toplumunda bireyler tüketim toplumunun
normlarına uygun hareket etmektedirler (Topay & Erdem, 2019: 176).
Türkiye’de İslami Muhafazakâr Modernleşme ve Tüketim
Günümüz Türkiye’sinde İslami muhafazakârlar kendi modernleşme
projelerini oluşturmakta ve bu projeler, Kemalist modernleşmenin reddi
üzerine dayanmakta ve İslami ve muhafazakâr kimliğin modernleşmeye
bir engel teşkil etmediğini ileri süren özellikleri içermektedir. İslami
muhafazakâr modernleşmenin, modernliğin farklı bir formu olduğu ve Batı
modernliğine bir alternatif oluşturduğunu ileri süren yaklaşımlar
bulunmaktadır (Bkz. Gülalp, 2003; Göle, 2011). İslami muhafazakâr
modernleşme, Batılılaşma konusunda Kemalist modernleşmeden farklı
olduğunu vurgulasa da, gelinen noktada bir Batılılaşma projesine
dönüşmüş durumdadır. Özellikle tüketim olgusu dikkate alındığında,
İslami muhafazakâr modernleşmenin Kemalist modernleşmeden daha
fazla Türkiye’yi tüketim toplumu ve kültürüne dönüştürdüğünü söylemek
mümkündür. Tüketim, İslami muhafazakâr aktörlerin modernlik
projelerinin temelini oluşturmaktadır. Öyle ki Türkiye, günümüz İslami
muhafazakâr iktidar döneminde, daha önce hiç olmadığı kadar Batılı ve
tüketime dayalı bir örgütlenme içerisine dâhil olmuştur.
İslami muhafazakârlığın iktidar olduğu günümüz Türkiye’si tüketimin
kültürelleştiği, kitleselleştiği ve küreselleştiği bir dönemdedir. Bu dönem,
Türkiye’de üretimin merkeziliğini giderek yitirdiği, buna karşın tüketimin
merkezi toplumsal değerlere dönüştüğü bir dönemdir. Bu dönemde tüketim
giderek artan oranda Türkiye’de toplumsal yaşamın temelini oluşturmakta,
geniş toplumsal kesimlerin yaşam biçimine dönüşmekte, siyaset, medya ve
reklamlar aracılığıyla daha fazla öne çıkarılmaktadır. Tüketim mekânları
kentlerin ve gündelik yaşamın biricik unsuruna dönüşmekte ve zaman
nosyonu tüketim aracılığıyla manipüle edilmektedir. Tüketime dayalı ilişki
ve etkileşim süreçleri, Türkiye’de toplumsal eşitsizliğin artmasına ve
yoksulluğun daha çok görünür hale gelmesine sebebiyet vermektedir.
Türkiye giderek küreselleşmekte ve küresel tüketimin haz ve faydacılığını,
zevk ve arzularını, lüks ve gösterişçiliğini toplumsalın temeline
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yerleştirmektedir. Toplumsal yaşamın örgütlendiği mekânlar küresel
tüketimin göstergeleri ve sembolleri tarafından kolonize edilmiş
durumdadır. Geçmişle kıyaslandığında Türkiye, daha önce hiç olmadığı
kadar tüketimci kapitalizmin ve tüketici kültürünün egemenliği altındadır.
İnsan ve toplum yaşamı serbest piyasa ekonomisinin tahakkümü altına
alınmış ve piyasa koşulları içerisinde tüketim, toplumu terbiye etmenin en
önemli silahlarından biri olmuştur. Toplumun üretim yerine tüketimi
kendisine ahlak edinmesi ve tüketim kültürü çerçevesinde yaşam
tarzlarının küreselleşmesi, günümüz Türkiye’sinde tüketimin görünürlüğü
açısından merkezi bir yer tutmaktadır. 21. yüzyılda Türkiye’nin toplumsal,
ekonomik, siyasal ve kültürel temelde dönüşümünün bir sonucu olarak
tüketime dayalı bir şekilde yeni bir insan ve yeni bir toplum profili ortaya
çıkmıştır.
Türkiye’nin tüketim toplumuna dönüşmesi, esasında Türkiye’nin
içinden geçtiği dönemin toplumsal şartlarının bir ürünüdür. Türkiye, yeni
yüzyılın başlarında, İslami muhafazakârların iktidarı deneyimledikleri bir
dönemin ruhunu taşımakta ve yansıtmaktadır. Bir taraftan neo-liberal
kapitalizme dayalı ekonomi politikalarının, diğer taraftan da İslami
muhafazakâr kültür anlayışının sentezlenmeye çalışıldığı bu iktidar
döneminde Türkiye, geçmişin üretim toplumunun aksine günümüzün
tüketim toplumunun temel varsayımları, argümanları ve araçları üzerinden
örgütlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, bir taraftan Türkiye’nin yeni siyasal
iklimi ve iktidar kültürü, piyasaya mutlak bir itaat beslerken ve piyasanın
her şeye kadir olduğuna ilişkin sarsılmaz bir inanç taşırken, diğer yandan
da dini kültür ve geleneğe dayalı kültürel kimliğini inşa etmenin arayışı
içerisinde olmuştur. İçerdiği ilkeler, kurallar ve değerler açısından
bakıldığında, birbiriyle örtüşmeyen iki farklı anlayış bu dönemde çeşitli
müştereklikler temelinde bir birliktelik oluşturmuştur.
İslami muhafazakârlar, tüketimi salt bir araç olarak görmelerinin yanı
sıra onu toplumsal değerler sisteminin merkezine yerleştirmiş ve toplumu
bu yeni değerler ekseninde dönüştürmüştür. Bu şu anlama gelmektedir:
İslami muhafazakâr aktörler, tüketim aracılığıyla kitleler üzerinde bir
hegemonya kurmanın yanı sıra tüketim kültürünü dini kültür ve geleneğin
yerine ikame etmişlerdir. Tüketim kültürünün vazettiği değerler, İslami ve
muhafazakâr kültürün yerini almış ve toplumun genelinde hüküm sürmeye
başlamıştır. Böyle bir yapıda, toplumu İslamileştirmek ve
muhafazakârlaştırmak, esasında toplumu daha fazla tüketime bağımlı hale
getirmek, daha çok tüketim mekânı oluşturmak ve daha çok tüketici yaşam
tarzını satın almak anlamına gelmektedir. Bunu şu şekilde
kavramsallaştırmak mümkündür: tüketim toplumunun ve kültürünün
değerlerinin içinde bulundukları toplumda kabul edilmelerinin en önemli
yolu, o toplumdaki yaygın dinsel ve kültürel kimliğe eklemlenmeleridir.
Türkiye’de İslami muhafazakâr kimliğe eklemlenen ve İslami
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muhafazakârların iktidarına koşut olarak iktidar haline gelen tüketim
olgusu, toplumun geniş kesimlerine hükmetmekte ve toplumdaki temel
değerlerin belirleyicisi haline gelmektedir. Tüketimin iktidarda olduğu bir
toplumda üretim hiç kuşku yok ki muhalefeti temsil etmektedir. Muhalif
kimliği sembolize eden üretim, tüketim tarafından aşağılanmakta,
dışlanmakta ve değersizleştirilmektedir. Türkiye’de tüketimin iktidar
odağı haline dönüşmesi, üretimi tahtından etmiş, üretimi toplumun
değerler hiyerarşisinde en alta sürüklemiş ve tüketimi kutsallaştırmış,
fetişleştirmiş ve toplumsal değerler silsilesinde en üst konuma taşımıştır.
Tüketim kavramını tanımlarken genellikle ve çoğunlukla bireylerin
tükettiği nesneler akla gelmektedir ve bu nesnelerin bireylere sağladığı
fayda, zevk, arzu, lüks, gösteriş, kimlik, statü, sınıf, sembol, gösterge, imaj
vb. düşünülmektedir (Bkz. Bocock, 2009; Baudrillard, 2013; Featherstone,
2013; Odabaşı, 2014; Duman, 2014). Ancak tüketim bir kez insan ve
toplum yaşamına nüfuz ettiğinde, salt nesneleri değil, ama aynı zamanda
insan ve toplumu oluşturan değerleri, normları, kuralları da tüketmektedir.
Günümüz Türkiye’sinde İslami muhafazakâr toplum kesimlerinin ve
siyasal aktörlerinin yaşadıkları ana problem ve temel sosyolojik çelişki,
iktidara taşıdıkları tüketimi salt nesneler dünyasıyla sınırlı görmeleri, insan
ve toplum faktörünü dışarıda tuttuklarını düşünmeleridir. Diğer bir
ifadeyle, tüketime ne kadar angaje olunursa olunsun, tüketimin İslami ve
muhafazakâr kimlikleri çok fazla etkilemediği, İslami ve muhafazakâr
kimliğin kendisini tüketimci kapitalizme karşı koruduğu anlayışı söz
konusu çelişkiye işaret etmektedir. Hâlbuki nesneler dünyasında yer alan
insan ve toplum yaşamı söz konusu tüketim ideolojisinden nasibini
almaktadır. Bu nedenle, İslami muhafazakâr kimliğin içerdiği anlamlar ve
değerler tüketimden doğrudan etkilenmektedir ve tüketim söz konusu
kimliğin merkezi anlam üreticisi konumundadır. İslami muhafazakar
iktidarın tüketimci kapitalizmi palazlandıran, kışkırtan ve empoze eden
medyası, gazeteleri, dergileri vb. bulunmaktadır. Örneğin İslami
muhafazakâr moda dergisi olan Âlâ dergisi, İslami muhafazakâr kimliğin
tüketimci kapitalizmle işbirliğinin en uç örneklerinden birini
oluşturmaktadır. Bu dergi İslami muhafazakârların modernlik
imgelemlerini temsil etmekte ve güzellik, beğeni, kültür, moda, sağlık,
kadın-erkek ilişkilerini yeni gösterge ve semboller ışığında yeniden
üretmektedirler. Emre Safa Apaydın’a göre, Âlâ dergisi, moda, sağlık,
güzellik-bakım, iş hayatı, aile, çocuk bakımı, ünlülerle röportajlar,
reklamlar ve söylemi ile kadınları tüketime yönelten popüler kadın
dergilerinden biridir. Ala’yı diğer popüler kadın dergilerinden ayıran en
önemli özellik moda ve tüketimi İslami bir tarzla birleştirerek sunmasıdır
(Apaydın, 2013: 38).
İslami muhafazakâr modernlik, tüketim olgusunu kendi modernlik
projelerinin meşruiyet çerçevesini oluşturmada kullanılışlı bir yol olarak
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görmektedir. Tüketim, İslami muhafazakârların modernliğe nüfuz etmek,
onu dönüştürmek ve yeniden inşa etmenin temel araçlarındandır. Birer
tüketici olarak modernliğe kök salmak, küresel kültüre eklemlenmek ve
yeni tüketim kalıpları oluşturmak, İslami muhafazakâr aktörlerin
modernlik deneyimlerini oluşturmaktadır. Bu deneyimlerin inşası
kuşkusuz gerilimli, çelişkili ve çatışmacı bir yapıya sahiptir. Gerilimin,
çelişkinin ve çatışmanın yaşandığı temel nirengi noktası kimlik
merkezlidir. Kendisini İslami olarak tanımlayanların tüketimci
kapitalizmle bütünleşmesi ya da kendisini muhafazakâr olarak
konumlandıranların geleneği, ahlakı, toplumsal bütünleşme ve
hiyerarşileri bir kenara bırakıp, kapitalist, bireyci ve seküler tonları ağır
basan tüketim kültürüne bağımlı hale gelmesi, toplumsal yaşamda
gerilimlerin, çelişkilerin ve çatışmaların serimlenmesini salık vermektedir.
Diğer bir ifadeyle, İslamiyet’in özünde çalışmak, üretmek, alın teri
dökmek, hakkaniyetli bölüşmek, tasarrufta bulunmak, savurganlıktan,
israftan ve kötüye kullanmaktan kaçınmak gibi temel değerler ve ilkeler
yer alırken, günümüz Türkiye’sinde İslami muhafazakâr aktörler
İslamiyet’in sözü edilen ilke ve değerlerinden giderek uzaklaşmış ve
tüketimci kapitalizmin, küresel kitle kültürünün ve piyasanın bir parçasına
dönüşmüşlerdir. Bu dönüşüm, İslami muhafazakâr kimliğinin toplumsal
dayanaklarının bütünüyle dönüşmüş olduğunu, sözü edilen kimliğin İslami
ve muhafazakâr ilke ve değerler yerine yeni dünyanın ilke ve değerleriyle
bütünleştiğini, söz konusu ilke ve değerleri benimsediğini göstermektedir.
İslami muhafazakâr aktörlerin Batılılaşma konusunda durdukları yer,
geçmişle kıyaslandığında oldukça farklıdır. Başlangıçta modernleşme
karşıtı bir ideoloji olarak ortaya çıkan, bu anlamda Batılılaşmanın
toplumsal ve kültürel sahaları çökerttiğini vurgulayan, Müslümanların Batı
karşısında geri kalmasının nedenlerini yine Müslümanların ataletine,
Müslümanların hakiki Müslümanlıktan uzaklaşmalarına bağlayan ve
çözümü İslam’ın ilk dönemine, asr-ı saadete geri dönmekle, dini kültür ve
geleneklere sıkı sıkıya bağlanmakta bulan görüş (Bkz. Tunaya, 1962; Kara,
1986) İslami muhafazakârlığın modernleşme karşısındaki muhalif damarı
temsil ettiği göstermektedir. Ancak İslami muhafazakârların içinde
bulundukları muhalif çizgiden çıkıp bugün iktidara gelmesiyle birlikte,
Batılılaşmaya eklemlenme çabaları içerisinde oldukları gözlemlenmiştir.
Diğer bir ifadeyle, İslami muhafazakârlar, eleştirdikleri ve reddettikleri her
ne varsa bugün onları inşa etmenin çabası içerisindedirler. Dün
eleştirdikleri ve reddettiklerine bugün sıkı sıkıya bağlı olan İslami
muhafazakârlar, Türkiye’nin Batılılaşması serüveninde zirveyi temsil eder
hale gelmişlerdir. Batıyı eleştirerek ve onun değerlerini, ilkelerini ve
zihniyet biçimini eleştirerek kendi kimliğini inşa eden İslami
muhafazakârlar, bugün o değerleri, ilkeleri ve zihniyet biçimini
benimseyerek yeni bir kimlik inşa etmektedirler ve bu kimlik hiç kuşkusuz
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Batılı bir kimliktir. Batılılaşma en ileri düzeyde İslami muhafazakâr
aktörler ve toplum kesimleri tarafından benimsenmiştir.
İslami muhafazakârların modernleşme deneyimleri, Kemalist
modernleşmeden temelde farklılıklar gösterse de, gelinen noktada her iki
modernleşme projesinin ortaya
koyduğu
sonuçlar
birbirini
hatırlatmaktadır. İslami muhafazakâr aktörler Kemalist modernleşmeyi
tipik bir Batılılaşma projesi olarak nitelendirmektedir, ancak kendi
modernleşme
projeleri
de
günümüz
gelişmeleri
ışığında
değerlendirildiğinde bir Batılılaşma projesine dönüşmüş durumdadır.
Kemalist modernleşmeyle kıyaslandığında İslami muhafazakâr
modernleşmenin daha Batıcı olduğunu söylemek eksik ve yanlış
olmayacaktır. Kemalist modernleşme tüketimin yanı sıra üretimi daha
fazla vurgularken, İslami muhafazakâr modernleşme bütünüyle tüketimi
vurgulamakta, buna karşın üretimi arka plana itmektedir. Bu açıdan
bakıldığında tüketim, İslami muhafazakâr modernleşmenin adeta mihenk
taşına dönüşmüş durumdadır. Nitekim Batı’nın sahip olduğu değer, ilke ve
zihniyetin başında tüketim gelmektedir ve tüketim İslami muhafazakârlar
tarafından kimliğin inşasında temel kilometre taşını oluşturmuştur.
Müslüman toplumda tüketim gündelik yaşamın bir parçasına dönüşmüş,
Müslümanlar Batı’nın tüketim kültürüne hapsolmuş, tüketimin dayattığı
ideolojiyi içselleştirmiş ve tüketim aracılığıyla Batılılaşma süreci daha
fazla hız kazanmıştır. Müslümanlar kendi tarihlerini, kültürlerini,
geleneklerini, değerlerini, dinlerini, kısacası kendi kimliklerini bir tarafta
bırakarak tüketim kültürünün yüce nesnesi haline dönüşmüş, tüketimci
kapitalizmi kendilerine yeni bir kıble olarak belirlemiş ve bu anlamda
tüketime adeta iman eder hale gelmişlerdir. Türkiye’de gelinen noktada,
kendi tarihine, kültürüne, geleneklerine, değerlerine, dinlerine
yabancılaşmış bir Müslüman kimliği inşa edilmiş durumdadır ve bu
kimliği inşa edenler, bizatihi İslami muhafazakâr aktörlerdir. İslami
muhafazakâr aktörler, iktidar ilişkileri bağlamında toplumu Batılı ilke,
değer ve zihniyet kalıplarına dönüştürmüş ve bu dönüşüm, Müslüman
kimliğini içi boşaltılmış bir kimlik haline getirmiştir. İçi boşaltılan kimlik,
Batı’nın kapitalist ideolojisine göre yeniden doldurulmuş ve tüketim
ideolojisi söz konusu kimliğin içinde en fazla yeri kaplamıştır. Bu anlamda
Türkiye’nin Müslümanları esasında aşırı Batılılaşmış birer tüketicidirler.
İslami muhafazakâr aktörlerin neo-liberal kapitalist ekonomiye
eklemledikleri Türkiye’de söz konusu ekonominin toplumsal izdüşümleri
çok yönlü sonuçlar ortaya koymuştur. Yeni Türkiye’de İslami
muhafazakârların ekonomi politikaları ve tüketime dayalı örgütlenme
biçimleri, sosyal dayanışmanın yok olması sonucunu doğurmuştur. Sosyal
dayanışmanın yerine bireycilik toplumsal ilişki ve etkileşim sahasında
belirleyici hale gelmiş, bu durum toplumdaki kolektivist duyguların,
düşüncelerin ve eylemlerin ortadan kalmasına neden olmuştur. Bu
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anlamda, İslami muhafazakâr aktörlerin tüketimci kapitalizmi, sadece
nesneleri değil, aynı zamanda sosyal dayanışma gibi Türkiye’de toplumun
en güçlü damarlarından birini de tüketmiştir. Sosyal dayanışmanın köklü
bir geçmişe sahip olduğu Anadolu coğrafyasında, dayanışma ruhu
üzerinden nice devletler kurulmuş, cihan İmparatorluğu inşa edilmiş,
bağımsızlık mücadelesi verilmiştir. Bu dayanışma ruhu üzerinden
yüzyıllardır muhafaza edilen bir kardeşlik hukuku ve ahlakı
oluşturulmuştur. Başka coğrafyalarda yaşayanlardan farklı olarak
Anadolu’da dayanışma bir şey değil, her şeydir. Ancak bu dayanışma ruhu
günümüz Türkiye’sinde bir Batılılaşma/Küreselleşme ideolojisi olan
tüketime kurban verilmiş durumdadır. Sosyal dayanışmanın tüketime
kurban edilmesinin en yıkıcı sonucu, sahip olduğumuz sosyal dayanışmayı
hunharca tüketip, daha sonra o dayanışmanın bir daha oluşması,
canlanması ve yeniden üretimi için sayısız kaynak ayırmak zorunda
kalışımızdır. Diğer bir ifadeyle, bize ait olanı tüketip atıyoruz, daha sonra
onu tekrar elde edebilmek için para, bütçe, kaynak ayırıyoruz. Çünkü sahip
olduğumuz dayanışma ruhunu tüketerek yok ettiğimiz için, ona yeniden
sahip olmanın da bedelini yaşıyoruz. İslami muhafazakârlığın modernlik
deneyiminin somut yansımalarından biri de bu dayanışma ruhunun giderek
tüketilmesidir.
Sosyal dayanışmanın yanı sıra geleneksel kültürün araçsallaştırılması
günümüz Türkiye’sinde İslami muhafazakâr ekonominin toplumsal
izdüşümlerinden bir diğerini oluşturmuştur. Özellikle tüketimi özendiren,
kışkırtan ve empoze eden reklamlar, tüketilmesini istedikleri ürünleri,
toplumun geleneksel kültür imgelerine başvurarak satmaya çalışmaktadır.
Bu durum geleneksel kültürün reklamlar vasıtasıyla araçsallaştırılmasına,
dolayısıyla da tüketilmesine neden olmuştur. Reklamların pek çoğunda
geleneksel kadın figürleri, geleneksel giyim kuşamlar ve yine geleneksel
diller aracılığıyla ürünler tanıtılmakta ve bu anlamda Anadolu’daki
geleneksel kültür araçsallaştırılmaktadır. Bu aynı zamanda kültürün
metalaşması olarak da düşünülebilir. Piyasada her türlü kültür imgesinin
para karşılığında bir değeri olduğu, söz konusu kültür imgelemlerinin
alınıp satılabilen bir meta olarak görüldüğü kültürün metalaşmasında,
normal şartlarda satılması pek mümkün görünmeyen ürünler geleneksel
kültür etiketi altında kitlelere pazarlanmaktadır.
İslami muhafazakâr aktörlerin tüketime dayalı ekonomi politikalarının
önemli sonuçlarından biri de, üretime dayalı çalışma anlayışının
değersizleştirilmesi olmuştur. Üretimin teşvik edilmesi, üretime dayalı
çalışma düzeninin oluşturulması ve üretimin dini kültür ve gelenek
açısından elzem olduğu yönündeki düşünceler ve öneriler günümüz
Türkiye’sinde yer etmiş olan tüketim toplumunda değersiz olarak
görülmektedir. Değersiz olduğu kadar gereksiz olarak da düşünülen üretim
anlayışı, bugünün Türkiye’sinde tarih dışı bir yaklaşım olarak
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görülmektedir. Cengiz Yanıklar’ın da vurguladığı gibi, bireysel kimlik her
zamankinden daha az düzeyde iş, çalışma ve kariyerle ilişkilendirilirken
yaşam tarzı ve tüketimle daha fazla özdeşleştirilmektedir. Üretim
toplumundan tüketim toplumuna geçiş aynı zamanda çalışma etiğinin
öneminin azalmasıyla ve tüketimin yükselişiyle ilişkilendirilmiştir
(Yanıklar, 2018: 239). Türkiye’de insanlar çalışmadan, üretmeden, alın teri
dökmeden kazanmayı, ilerlemeyi, yükselmeyi ve itibar görmeyi
hedeflemektedir. Bu hedef toplumda yerleşik hale gelmiş ve bireyler bu
anlayışı kendileri için bir yaşam tarzına dönüştürmüştür. Üretimin insan ve
toplum hayatı açısından gerekliliğini vurgulayanlar, ya çağın gerisinde
kalmış olarak tanımlanmaktadır ya da toplumdan dışlanmaktadır. Bu
anlamda, İslami muhafazakârların tüketimci kapitalizmi, üretime dayalı
çalışma anlayışını da tüketmiştir.
Türkiye’de İslami muhafazakâr aktörlerin tüketimci kapitalizme dayalı
ekonomi politikaları, toplumdaki zihniyet biçiminin dönüşmesine
sebebiyet vermiştir. Türkiye’de toplum, üreten toplumdan tüketen topluma
doğru bir dönüşüm yaşadığı gibi, esasında yetinen toplumdan tüketen
topluma doğru (Bkz. Odabaşı, 2013) bir dönüşüm yaşamıştır. Bu dönüşüm
kanaatkârlığın yerini sınırsız tüketim alışkanlığına bırakması sonucunu
ortaya çıkarmıştır. Kıt kaynaklarla geçinmek, mevcut kaynaklarla hane
ekonomisini idare etmek, kaynakların kısıtlılığına rağmen biriktirmek,
artırmak, elde olanı yetirmek, Türkiye’nin geçmişten gelen iktisat
ahlakının temelini oluştururken, bu ahlak günümüz Türkiye’sinde büyük
oranda kalkmış, yerini sınırsız tüketime bırakmıştır. Türkiye’nin İslami
muhafazakâr aktörler tarafından tüketime dayalı ekonomiye eklemlenmesi
süreci, bireyleri kanaatkârlıktan uzaklaştırıp tüketim kültürüne
hapsetmiştir. Gülnihal Topay ve Ramazan Erdem’e göre, değişen tüketim
anlayışı ve tüketim kültürünün hâkimiyeti ile Türk toplumunda daha
önceleri hâkim olan tutumluluk anlayışı yerini tüketim anlayışına
bırakmıştır (Topay & Erdem, 2019: 176). İnsanlar kaynakların kıt değil,
sınırsız olduğu düşüncesindedirler, mevcut kaynakların hanenin idare
edilemeyeceğini vurgulamaktadırlar, biriktirmek yerine sürekli tüketmeye
çalışmaktadırlar, artırmak ya da yetirmek gibi dertlerden uzaklaşıp anlık
tüketmeye meyletmektedirler. Bu bağlamda toplum, yetinen toplum yerine
tüketen topluma, bireyler de kanaatkârlık yerine sınırsız tüketime
dönüşmüştür.
İslami muhafazakâr iktidarın neo-liberal kapitalist ekonomi
politikalarının somut yansımalarından bir başkası da, emek temelli iktisat
ahlakının yok edilmesi sonucu olmuştur. Emek temelli iktisat ahlakı, bütün
toplumlarda, kültürlerde, medeniyetlerde, dinlerde, ekonomilerde,
politikalarda, insanın kendi emeğiyle üretime katıldığı, alın teri dökerek
bir ürün ortaya koyduğu ve daha da önemlisi bu çalışma ahlakının bir
sonucu olarak ücretini hakkıyla kazandığı bir toplumsal bir edimdir.
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Dominigue Meda’ya göre, emek, toplumsal mekanizmanın merkezindedir,
toplumun tercih ettiği aygıttır: emek hem dönüştürücü insan çabasıdır, hem
de bu çabanın değerinin ne olduğunu –yani bunun ne kadar parayla ya da
diğer hangi ürünle mübadele edilebileceğini- bilimsel olarak gösteren ölçü
aygıtıdır. Emek, merkezi toplumsal ilişkidir; çünkü bolluğun sürmesini
sağlayan somut araçtır, daima bir başka insana dönük bir çabadır ve
özellikle toplumsal alışveriş ve ilişkilerin genel ölçüsüdür. Her şeyin
fiyatını emek belirler, toplumsal düzenin dokunulmazlığının garantisi odur
(Meda, 2012: 89). Ancak emek modern kapitalist iktidar tarafından
sömürülen, parayla satın alınabilen ve düşük ücretlerle daha fazla işçi
çalıştırarak elde edilen yüce bir metadır. Emeği değersizleştiren de onun
metalaşmasıdır. Kapitalizmin yeni tarihsel bir formu olan neo-liberal
kapitalizmle bütünleşmiş bir Türkiye’de, kitleler emek süreçlerinden
geçmek yerine emeksiz bir şekilde kazanç elde etmekte, kısa yoldan
zenginleşmekte ve sınırsız bir tüketim zincirinin halkalarından birine
dönüşmektedir. Türkiye’de emeksiz zenginleşme anlayışı topluma hızla
yayılmakta ve bireylerin emek sarf etmeden amaçlarına kolayca
ulaşabilecekleri vurgulanmaktadır. Nitekim bu anlayış, Türkiye’de emek
temelli iktisat ahlakının tüketilmesine yol açmıştır.
Türkiye’de İslami muhafazakârların tüketime dayalı ekonomileri,
beraberinde tüketime dayalı yoksullaşmanın artması sonucunu da ortaya
çıkarmıştır. Tüketime dayalı yoksulluk, işsiz kalmak, çalışamamak ya da
üretememek değil, daha ziyade tüketememektir. Tüketim etkinliği
yoksulluktan çıkış anlamını taşımaktadır. Tüketim bir tür zenginleşme,
sınıf atlama, lüks ve gösterişçilik anlamlarını içermektedir. Bu anlamda,
küresel tüketim kültürü içerisinde bireyler, tüketemedikleri ölçüde yoksul
kalmaktadırlar. Türkiye’de İslami muhafazakârların tüketime dayalı
kapitalistleşme anlayışı, tüketime dayalı zenginleşmeyi, lüks ve gösterişe
dayalı yaşam tarzlarını ortaya çıkardığı gibi, tüketime erişemeyen ve bu
anlamda yoksullaşan toplum kesimlerini daha fazla görünür kılmıştır.
Günümüz Türkiye’sinde kalkınmanın ve zenginleşmenin yolunun
tüketim olduğunu varsayımından hareketle kentler yeni tüketim
mekânlarıyla dolup taşmakta, bireyler daha fazla tüketime
yönlendirilmekte ve tüketicilerin sürekli tüketmeleri yönünde gerekli
ortam oluşturulmaktadır. Türkiye’de İslami muhafazakâr aktörlerin
tüketime dayalı ekonomi politikaları, benmerkezci, egoist, konformist,
narsist ve hedonist bir bireyciliğin yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur.
Bu yeni bireyin temel özelliği, tüketim kültürüne angaje olmuş, tüketimi
kendisine rehber edinmiş, zamanının büyük bir kısmını tüketime dayalı
mekanlarda (Bkz. Urry, 2015) geçiren, kesintisiz bir tüketim etkinliği
içerisinde olan ve daha da önemlisi tüketimi salt bireyci bir mantık
çerçevesinde düzenleyen, tüketimi çıkarlarına hizmet eden ve yalnızca
kendisi için tüketen bir anlayışı üretmiştir. Bu anlayışı kısaca tüketim

394

hastalığı ya da tüketim bağımlılığı olarak da tanımlamak mümkündür.
Fahri Atasoy’a göre, insanlar artık kalıcı bağlılıklardan, sağlam
kimliklerden, kendine özgülüklerden uzaklaşmakta ve gittikçe karşımıza
kendi karakteristiğinden kopmuş, kimliği silinmiş bireyler çıkmaktadır.
Tüketim toplumu için önemli olan arzu edilir olanın anında tüketilmesi,
ihtiyaçtan çok tatmin isteği ve umudu, sürekli heyecan ve asla sönmeyen
coşkunluk, pazarın ve reklamın çekiciliği, tüketim mallarının geçiciliği ve
yok edilmesi esastır (Atasoy, 2005: 164). Günümüz Türkiye’sinde
toplumun geniş kesimlerinin tüketici eğilimleri ve talepleri göz önüne
alındığında, tüketici birey tipinin gündelik yaşamımızın her alanına nüfuz
ettiği görülmektedir. Bu yeni bireyin temel yanılsaması, daha çok tüketerek
var olma ve mutlu kalmadır. Salt kendi çıkarlarının, arzularının,
zevklerinin, ihtiraslarının, hazlarının ve lüks ve gösterişçiliğinin peşinden
koşan bu yeni birey, Türkiye’de tüketimci kapitalizmin sonucudur.
Türkiye’de İslami muhafazakârların tüketimci kapitalizme dayalı
ekonomilerinin ürettiği söz konusu yeni birey tipinin asıl önemli özelliği,
tarihten, kültürden, dinden, gelenekten, hafızadan, kısacası kendi
kimliğinden bihaber yaşıyor olmasıdır.
Sonuç
Tüketim, bireyden topluma, özelden kamusal yaşama, Doğu’dan
Batı’ya, kırdan kente, çocuktan yaşlıya, gençten yetişkine, ilkokul
mezunundan üniversite mezununa, Müslüman’dan Yahudi ve Hıristiyan’a,
Türk’ten Alman’a, Arap’tan Amerikalıya kadar uzanan geniş bir yelpazede
kimsenin kayıtsız kalamayacağı, bu anlamda gündelik yaşamımızın
öbeğinde yer etmiş bir sosyolojik olgudur. Bu yönüyle tüketim aynı
zamanda küresel bir olgudur. Hepimiz tüketim toplumu ve kültürü
içerisinde yaşamlarımızı şekillendiriyor, tüketim aracığıyla bir kimlik,
statü, prestij, sınıf, sembol, gösterge ve imaj oluşturuyoruz. Tüketerek
oluşturduklarımız, tüketimin yeniden üretimine işaret etmektedir. Hemen
her şeyi tüketiyoruz; mekânları, markaları, zamanı, nesneleri, kültürleri,
kimlikleri, değerleri, ilişkileri tüketiyoruz. Bu haliyle tüketim hayatımızın
vazgeçilmez unsuru haline gelmiş durumdadır.
Tüketim, Batılı toplumların kültürel örüntüleri arasında yer almaktadır.
Batı’da tüketimin yukarıda bahsedilen hemen her hali yaşanır ve görünür
hale gelirken, Batılı olmayan deneyimler, üretimi yaşamın merkezi
yerleştirmişlerdir. Batı dışı toplumlar, üretmeyi, çalışmayı, emeği,
tasarrufu, savurganlığa ve israfa karşı olmayı, alın teri kurumadan hakkını
teslim etmeyi, bir hırka bir lokma geleneğini, lüks, gösteriş ve şatafattan
uzak durmayı, sosyal dayanışmayı vb. toplumsal ahlakın temeline
yerleştirmiştir. Ancak Batı dışı toplumlar, yaklaşık iki yüzyıllık
Batılılaşma süreçleriyle birlikte sözü edilen ahlaki norm, değer ve kuralları
tüketmeye başlamışlar, tüketim vasıtasıyla Batılı değerlere angaje olmuşlar
ve kendi kimliklerine yabancılaşmışlardır. Kendi değerlerine sıkı sıkıya

395

bağlı kalmak yerine, Batılı değerlerin bir parçası haline gelmiş ve
Batılılaşmayı bir siyaset ve kültür pusulası olarak görmüşlerdir.
Batı dışı toplumlar içerisinde yer alan Türkiye, Batılılaşma deneyimini
Osmanlı’nın son döneminden başlayarak günümüze kadar sürdürmüştür.
Türkiye’nin Batılılaşma deneyimi farklı biçimlerde ve değişik
muhtevalarda analiz edilebilir ancak bu çalışmada söz konusu deneyim bir
tüketim ideolojisine işaret edecek şekilde ele alınmıştır. Bir Batılılaşma
ideolojisi olarak tüketim, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Batılı
kültürlerin, ideolojilerin ve bir bütün olarak zihniyet biçimini temsil
etmiştir. Hatta Osmanlı’nın son döneminde, II. Meşrutiyet döneminde
ortaya çıkan fikir hareketlerine bakıldığında, Batıcılık akımının olduğu
görülmektedir. Söz konusu akım, İmparatorluğu ve devleti ayakta tutacak
reçetenin sosyal dünyanın bütünüyle Batılı bir biçimde yeniden
yapılandırılmasını öngörmüştür. Osmanlı’da Batılılaşma süreçleri devleti
kurtarma ve koruma refleksiyle geliştirilmiş, bu bağlamda devlet
kurumlarını Batılılaştırmak yönetici seçkin sınıfının ana yönelimini
oluşturmuştur. Ancak Batılılaşma süreçleri Osmanlı’nın son döneminde
özellikle bürokraside tüketime, lüks ve gösterişe dönüşmüş ve
İmparatorluğun çöküşü hız kazanmıştır.
Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte, Batılılaşma devletin yanı sıra
topluma da nüfuz etmeye başlamış, bu anlamda devrimsel nitelikteki
dönüşümle birlikte Batılı yaşam biçimi toplumun gündelik yaşamına nüfuz
etmeye başlamıştır. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yapılan reformlara
bakıldığında, özünde hem kanun ve kuralları hem de kültürü, kimliği,
gündelik yaşamı Batılı bir şekilde dönüştürmenin amaçlandığı
görülmektedir. Sözü edilen reformlar Batılılaşmanın yaygınlaşmasına,
genişlemesine ve hızlanmasına yol açtığı kadar, tüketim kültürü için de
zemin hazırlamıştır. Giyim kuşamdan balolara, lüks eşyalardan alafranga
yaşama kadar hemen alanda Batı imgesinin kendisini göstermiştir.
Kemalist modernleşme, üretimin yanında tüketimi de ön plana çıkarmış,
Türkiye’nin Batılı bir ülke, toplumun da Batı tipi bir toplum olması
yolunda önemli gelişmeler ortaya koymuştur.
1980’li yıllarla birlikte Türkiye, tipik bir tüketim toplumu ve kültürü
olma yolunda önemli bir adımlar gerçekleştirmiştir. 24 Ocak kararlarıyla
başlayan yeni süreç, Türkiye’de neo-liberal ekonominin kurumsallaşmaya
başladığı ve bu bağlamda Türkiye’nin piyasa toplumuna dönüştürüldüğü
bir dönemi göstermiştir. Yabancı sermayenin gelmesinden kamu
kurumlarının özelleştirilmesine, ihracat ve ithalatın serbest
bırakılmasından tüketim mallarının ithaline izin verilmesine, tüketicilerin
banka kredileriyle buluşmalarından özel televizyonların mantar gibi
çoğalmasına kadar çok sayıda yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin sözü edilen
dönüşümünü anlamada önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte lüks
ve gösterişçi tüketimi özendiren medya programları ve magazin
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haberlerinden banka ve hipermarketlere, kredi kartlarından reklamlara
kadar tüketim araçları Türkiye’de yer edinmeye başlamış ve toplumu
tüketim ekseninde dönüştürmenin araçları olmuşlardır. Ekonomi
sahasındaki dönüşümü, kuşkusuz toplumsal ve kültürel sahada da
dönüşüme yol açmıştır. Evler, arabalar, giysiler, mobilyalar Batılı bir şekle
dönüşmüş, insanlar her ne pahasına olursa olsun tüketimden geri
kalmamaya çalışmışlardır. Vitrinde yaşamak, tüketime dayalı yaşamın
mihenk taşı halini almıştır. Söz konusu ekonomik, toplumsal ve kültürel
dönüşüm, 1980’li ve 1990’lı yıllar boyunca devam etmiştir.
2000’li yıllarla birlikte Türkiye’de yeni bir dönem başlamış, bu dönem
önceki dönemlerden farklı olarak Türkiye’nin 1980’lerden başlayan neoliberal küreselleşmesinin zirveye çıktığı bir dönem olmuştur. İslami
muhafazakâr aktörlerin iktidar olduğu günümüzde Türkiye’nin tüketime
dayalı bir değişim yaşadığı ve bunun da farklı sosyolojik sonuçlar ortaya
koyduğu gözlenmiştir. İslami muhafazakâr iktidarın toplumu tüketimci
kapitalizme doğru dönüştürmesinin bir sonucu olarak toplumsal ve kültürel
alanlar da dönüşmüştür. Diğer bir ifadeyle, tüketim salt nesnelerin tüketimi
değil, toplumsal ve kültürel değerlerin, normların ve kuralların
tüketilmesini de içermektedir. Bu bakımdan günümüz Türkiye’sinin
tüketime dayalı yaşadığı değişim, sosyolojik yansımalarını ekonomik,
toplumsal ve kültürel sahalarda göstermiştir. Tüketime dayalı değişim
Türkiye’nin toplumsal ve kültürel sahasında, sosyal dayanışmanın yok
olması, geleneksel kültürün araçsallaştırılması, üretime dayalı çalışma
anlayışının değersizleştirilmesi, kanaatkârlığın yerini sınırsız tüketime
bırakması, emek temelli iktisat ahlakının çökmesi, tüketime dayalı
yoksullaşmanın artması ve benmerkezci, egoist, konformist, narsist ve
hedonist bireyciliğin yaygınlaşması gibi sonuçları doğurmuştur. Ortaya
çıkan sonuçlar, Türkiye’de tüketime dayalı değişimin farklı sosyolojik
yansımalarını göstermiştir.
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ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNDEN SONRA İÇ SİYASETTE
CEPHELEŞMELER VE İNÖNÜ’NÜN AÇILIM POLİTİKASI
Confrontations in Domestic Politics and Opening Policy of Inönü After
The Atatürk's Death
ALİ ÇİFTÇİ
Giriş
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Atatürk’ün ölümü Dünya
siyasetinin kaos içinde olduğu bir döneme denk gelmişti. Avrupa’da
Almanya ve İtalya’nın başını çektiği devletler milliyetçi söylemler ve
otoriter yönetimleriyle giderek saldırgan dış politikalara yönelmekteydi.
Bu ülkeler, Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan barış antlaşmalarında
haksızlığa uğradıklarını dillendirerek bu antlaşmalara itirazla bunları tekrar
masaya yatırmayı istiyordu. Adı geçen ülkeler mevcut söylem ve
uygulamalarıyla barış için tehdit oluşturmaya başlamışlardı. Birinci Dünya
Savaşı sonrası dönemde Avrupanın genelinde revaçta olan güçlü lider,
otoriter yönetim olgusu Türkiye’yi de etkilemiştir. Türkiye, Dünyadaki
gelişmelerin tamamen dışında değildi.
Genç bir cumhuriyet olan Türkiye’nin yöneticileri, toplumsal-kültürel
devrimlerle yeni bir ulus inşa etme yolunda çabalarken geniş halk
kesimleri yoksulluk içinde yaşıyor ve ekonomik sorunlarla boğuşuyordu.
Bu koşullarda Avrupa’da giderek yükselen yayılmacı ve saldırgan
söylemler diğer ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de endişelendirmeye
başlamıştı. Giderek bir savaşa dönüşeceği anlaşılan gelişmelere
bakıldığında Atatürk sonrasında ülke içi siyasal birliğin sağlanması
ülkenin dışarıya karşı güçlü olabilmesi için önem taşımaktaydı. Türkiye
her ne kadar tek parti rejimi ile yönetiliyor olsa da yine de aynı parti içinde
farklı grupların varlığı bilinmektedir. Bu nedenle de Atatürk sonrasında iç
siyasi birliğin sağlanması bir yönüyle parti bütünlüğünün korunmasıyla da
doğrudan ilişkiliydi.
Atatürk’ten sonra Cumhurbaşkanlığına İkinci Adam ve Milli Şef olarak
ünlenen İsmet İnönü seçilmiştir. Ancak İnönü’nün liderlik karizması,
iktidar partisi CHP içinde bütünlüğü sağlamaya yetecek kadar güçlü
değildi. Bu durum İsmet İnönü’nün partide birlik ve bütünlüğü sağlamak
için yeni bir strateji geliştirmesine sebep olmuştur. İnönü, bir yandan
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Atatürk’ün sağlığında onun en yakın çalışma arkadaşlarından önemli bazı
isimleri saf dışı bırakırken diğer yandan Atatürk’ün siyaset dışında
bıraktığı bir çok önemli ismi CHP’de siyasete davet ederek iç siyasette yeni
dengeler kurmaya çalışmıştır.
Bu çalışmada İnönü’nün izlediği siyasetin anlamı ele alınmaya
çalışılacaktır. Bu yapılırken uluslararası ortamın Türkiye’nin iç siyasetine
etkileri, Türk siyasal hayatında sıkça görülen hizipleşmelerin o dönem
CHP’sindeki görünümü ve İnönü’nün politikasına yansımaları,
Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki küskünlerin siyasal hayata dönüşleri
birlikte değerlendirilecektir. Küskünlerin tamamı siyasetçi değildir.
İçlerinde gazeteciler, yazarlar, aydınlar da vardır. Bilindiği gibi İnönü,
İkinci Dünya Savaşı yıllarında ülkenin savaş diplomasisini doğrudan
sorumluluk alarak bizzat kendisi yürütmüş ve Türkiye’yi İkinci Dünya
Savaşı’na sokmama başarısını göstermiştir. Ülke içinde milli birlik
sağlama politikasının bunda muhtemelen büyük bir etkisi bulunmaktadır.
Bu durumu Yakup Kadri şu sözlerle değerlendirmektedir:
“…Yıl 1939’du. İkinci Dünya Savaşı patlamak üzereydi. İsmet
Paşa, İngiltere ve Fransa ile ittifak akdettiğimiz günden beri, artık
kıtalar arası bir siyaset gütmesi gereken bir devletin başkanı idi.
Bunun için, her zamandan ziyade o günlerde iç politika
dırıltılarından sıyrılmaya, tam mânasıyla millî birliğe dayanmaya
ihtiyacı vardı.” (Kaaraosmanoğlu, 1984: 168)
2-İsmet İnönü’nün Siyasette Önemli Bazı İsimleri Etkisizleştirme
Politikası
İnönü, Eylül 1937’ye kadar Atatürk döneminin Başbakanlığını
yapmıştır. CHP tek parti iktidarının hüküm sürdüğü bu dönemde az
sayıdaki bağımsız milletvekili sayılmazsa TBMM de bu partinin
kontrolündeydi. Ancak ülkede temel siyasal kararların alınışında fiilen
Atatürk’ün ve yakın çevresindeki az sayıdaki kişinin etkili olduğu
bilinmektedir. Mutad Zevat, Malum Zevat veya Çankaya Çevresi de
denilen bu kişiler sürekli Atatürk’ün yakınında bulunan kimselerdi.
Bunların bazıları Şükrü Kaya, Salih Bozok, Nuri Conker, Fuat Bulca, Kılıç
Ali, Tevfik Rüştü Aras, Hasan Rıza Soyak, Mahmut Soydan, Falih Rıfkı
Atay, Cevat Abbas Gürer’dir.
Atatürk’ün ölümünden sonra, partinin Meclis grubuna ve bürokrasiye
hakim olan İnönü’nün adı ordunun da desteğini alınca Cumhurbaşkanı
adayları arasında öne geçmiş ve 11 Kasım 1938’de kolayca cumhurbaşkanı
seçilmiştir. Kaynaklarda genellikle İnönü’nün oybirliği ile Cumhurbaşkanı
seçildiği belirtilmekle birlikte eski Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterlerinden Yusuf Hikmet Bayur sonraki yıllarda TBMM’deki
seçimde oyunu İnönü’ye değil Celal Bayar’a verdiğini, tutanakların
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sonradan değiştirildiğini açıklamıştır (İnan, 2011: 371). Dönemin ünlü
Vakit gazetesi sahibi ve yazarı Asım Us da Hatıra Notları’nda
cumhurbaşkanlığı seçiminde Celal Bayar’a verilen o oyun Bayar’ın
kendisi tarafından verildiğinin sanıldığını ama sonradan bunun Manisa
mebusu Hikmet Bayur tarafından verildiğinin anlaşıldığını kaydetmektedir
(Us, 2012: 278-279). Bilindiği gibi Yusuf Hikmet Bayur, Sultan 2.
Abdülhamit’in
sadrazamlarından Kıbrıslı Mehmet Kâmil Paşanın
torunudur. Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğini
yapanlardandır. Kendisi katı bir İnönü muhalifi olup onun görüşlerini ve
politikalarını ağır bir şekilde eleştirmesiyle bilinmektedir. İnönü’nün
tasfiye ve yeni kadro kurma girişimine karşı çıkmıştır. Bayur, İnönü’nün
Cumhurbaşkanlığı döneminde dini özgürlüklerin önünün açılmasını da
yadırgamıştır (İnan, 2011: 387). Yusuf Hikmet Bayur, İnönü zamanında
Kemalizmin darbe yediğini düşünmektedir (İnan, 2011: 350). Bayur’un,
İnönü’nün cumhurbaşkanlığına oy vermemesi bu nedenle anlaşılabilir.
Bu arada gazeteci Asım Us’un başka kaynaklarda rastlanmayan zayıf
bazı iddialarına burada değinmek gerekir. Us’un iddiasına göre Atatürk,
kendisinden sonra İsmet İnönü’yü Reisicumhurluk makamına namzet
olarak hazırlıyordu. Hatta, Us’a göre 29 Ekim 1923’te kendisinin
Reisicumhur seçildiği oylamada Atatürk oyunu İsmet Paşaya vermişti (Us,
2012: 278-279). Bir başka anlatısında Us, aynı iddiayı Atatürk’ün eski
arkadaşlarından Erzincan mebusu Aziz Samih’in tanıklığına
dayandırmaktadır. Buna göre Aziz Samih Asım Us’a, İnönü Başvekillikten
alındıktan sonraki bir tarihte Atatürk’ün sofrada bulundukları bir sırada
İnönü’yü kastederek ‘ben onu hâli hayatımda cumhurreisi yapacağım’
dediğini söylemiştir (Us, 2012: 267). Gazeteci Asım Us, Atatürk’ün
Nutuk’ta İnönü’nün kendisinden sonra ikinci şef olduğunu sarahaten
gösterdiği iddiasında da bulunmaktadır. Us, bunu söylerken muhtemelen
Nutuk’ta İnönü’ye atfedilen olumlu değerlendirme ve övgülerden hareket
etmektedir. İnönü’nün Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü Aras özelinde siyasette
yaptığı tasfiye hareketini doğru bulan ve savunan (Us, 2012: 281) Asım
Us’un hatıra notlarının bir çok yerinde tekrarladığı İnönü’nün
Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bu değerlendirme ve yorumlarını,
Cumhurbaşkanı İnönü tarafından siyasal hayatta etkisiz bırakılan
Atatürk’ün yakın çalışma arkadaşları ve onların çevresinden gelen
eleştirilere İnönü’cü bir refleks ve bir karşılık olarak değerlendirmek
mümkündür. Aşağıda da değinileceği gibi Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterlerinden Hasan Rıza Soyak da tam tersi bir refleksle
Atatürk’ün kendisine yaptığı bir sözlü vasiyetle İnönü’nün halkın
sempatisini kazanamadığı için Cumhurbaşkanlığına seçilemeyeceğini
belirtmiş, Fevzi Çakmak’ın seçilmesini istemiştir.
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3-İnönü’nün Millî Şefliği
Atatürk’ün ölümünden sonra 26 Aralık 1938’de toplanan CHP 1.
Olağanüstü Kurultayı’nca Atatürk partinin kurucusu ve Ebedi Şef olarak
ilan edilirken İsmet İnönü Değişmez Genel Başkan olarak kabul edilmiştir
(Yetkin, 2017: 96; Gülek, 2015: 25). Olağanüstü Kurultay’da Parti
tüzüğünün 2., 3. ve 4. maddeleri değiştirilerek İnönü’ye bu sıfat verilmiş,
Encümen gerekçesinde de Milli Şef ifadesi kullanılmıştır (Ekinci, 1997:
129). Dünya savaşının ufukta görüldüğü bu tarihlerde Türkiye’de basın ve
kamuoyu ülke yönetimindeki bu siyasal kararı desteklemiştir. İnönü’nün
Değişmez Genel Başkanlığı 1946 yılına kadar sürmüştür. İkinci Dünya
Savaşı sonrası yeni Dünya düzeninde yerini almaya çalışan Türkiye’de çok
partili hayata geçilirken CHP de bazı önemli değişikliklere gitme ihtiyacı
hissetmiştir. 10 Mayıs 1946’da toplanan CHP’nin Olağanüstü
Kurultayı’nda alınan kararlardan birisi de yaklaşık 8 yıldır sürdürülen Milli
Şeflikten vazgeçilmesidir. Yeni döneme uygun demokratikleşme
adımlarından birisi olarak Kurultay’da, Partide Değişmez Genel Başkanlık
uygulamasından vazgeçilerek Genel Başkanın seçimle oraya gelmesi ilkesi
kabul edilmiştir (Ekinci, 1997: 313). Bundan böyle CHP Genel Başkanı
partili milletvekilleri arasından dört yıllık süre için seçilecektir (Bila, 1987:
158).
Partide İnönü’nün Değişmez Genel Başkanlığının kaldırılması
kendisinin bu yöndeki konuşması üzerine gerçekleşmiştir. Dönemsel
koşullara göre politik adımlarını ayarlamada mahir bir siyasetçi olan
İnönü, 1938’de Dünyadaki siyasal gelişmelere paralel olarak güçlü liderlik
anlamı taşıyan Milli Şefliği kabul ederken bu defa savaş sonrası genel
demokratikleşme ortamına uygun davranarak bunun kaldırılması isteğinde
bulunmuştur. İnönü, Kurultay konuşmasında bir büyük partinin
çalışmasında birinci derecede etkili olan adamın parti tarafından
değiştirilme imkanının esas kaide olarak kabul edilmesinde gelecek için iyi
bir güvence gördüğünü ifade etmiştir (Bila, 1987: 157).

Millî Şef İsmet İnönü
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Şef ve Şeflik Sistemi nedir? Şefin, toplumu oluşturan bireylerde dağınık
halde bulunan kanaatleri birleştirdiğine inanılır. Şef, kendisinde milleti
temsil eden kişidir. Şef kendisinde devleti temsil eden kişidir. Şef
kendisinde partiyi temsil eden kişidir. Şef hem partiyi, hem milleti, hem
devleti temsil eder. Şef millete yol gösterir, hedef gösterir, emir verir. Şef
halkın elinden tutar. Millet “şef”te temsil edilir. Şef, milletin herşeyidir.
Millet adeta şefin varlığında yok olur. Herkese doğruyu gösterici bu
niteliklerinden dolayı Şef sorumsuzdur. Şeflik sisteminin normal bir
demokrasideki Devlet Başkanından farkını ve Türkiye’de neden şeflik
sisteminin benimsendiğini Şevket Süreyya Aydemir çok güzel
açıklamaktadır. Şeflik sisteminin otoriter bir rejim biçimi olduğunu ifade
eden Aydemir’e göre, normal bir demokraside Devlet Başkanının görev ve
hizmet sınırlarını kanunlar ve şekiller çizer. Böyle bir Devlet Başkanı ise
bir millî kahraman ve bir millî şef olamaz. Ancak kanunların ve şekillerin
emrinde bir cumhurbaşkanı olur. Oysa inkılap geçirmiş Türkiye gibi bir
ülkede inkılap henüz son sözünü de söylememiş ise orada halâ
Kahramanlar Devri sona ermemiş demektir. Bu nedenle orada millî şef
sadece bir reisicumhur değil aynı zamanda bir önderdir. “Tek Adam”la
başlayan böyle bir önderlik anlayışı, inkılapları devam ettirmek görevi ve
sorumluluğu ile karşı karşıya olan “İkinci Adam”la sürdürülür (Aydemir,
1985: 49).
1930’lu ve 1040’lı yıllarda Almanya, İtalya, İspanya gibi bazı Avrupa
ülkelerinde varolan otoriter ve totaliter rejimlerde de lider kültünün öne
çıkarıldığı bilinmektedir. Türkiye’nin siyasi rejimi dönemin şartlarından
ve bu ülkelerdeki uygulamalardan etkilenmiştir. Örneğin şeflik sisteminin
Almanya’daki Nasyonal Sosyalizmle olan ilişkisi ve “şef” kavramının
“führer” kavramı ile olan yakınlığı bilinmektedir (Vatandaş, 2015: 256).
Zira Türkiye’de 1936-1939 yılları arasında uygulama bulan parti-devlet
bütünleşmesinin de 1933’te Almanya’da kabul edilen Parti ve Devlet
Birliği Kanunu’ndan esinlendiği söylenebilir.
İnönü’nün 1938’de Millî Şef ve Değişmez Genel Başkan seçilmesi
gücünü hayli arttırmıştır. Bu güç onun, Atatürk’ün partideki bazı yakın
arkadaşlarını tasfiye etmesini kolaylaştırmıştır. Diğer yandan da tasfiye
hareketiyle partideki gücünü pekiştirmiştir. Atatürk sonrasında İnönü’nün
hükümette yaptığı değişiklikleri Karpat partinin sağ kanadının hükümeti
kontrol altın alması olarak değerlendirmektedir (Karpat, 2017: 161).
Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise İnönü’nün tasfiye hareketini eleştirmekle
birlikte bunun iç politikada bir barış denemesi olarak görülebileceğini,
Atatürk’ten sonra sarsılma ihtimali olan devlet otoritesinin ancak böyle
korunabileceğini kabul etmektedir (Karaosmanoğlu, 1984: 167).
Karaosmanoğlu, İnönü’nün tasfiye hareketini değerlendirirken bunların bir
kısmının İnönü’ye cephe almalarından dolayı kişisel çekişmelerden
kaynaklandığını, bir kısmının ise Meclis tartışmalarında ve gazete
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yazılarında muhalefeti sert şekilde eleştirmelerinden meydana geldiğini
ileri sürmektedir. Kişisel sebeplerle tasfiye edilenler arasında Şükrü Kaya,
Tevfik Rüştü Aras sayılabilir. Çünkü bu isimler, İnönü Hükümetinde
bakan olmalarına rağmen ondan ziyade Atatürk’ten emir almaktaydılar.
Ayrıca
İnönü’nün
Başbakanlıktan
alındıktan
sonra
olası
cumhurbaşkanlığını önlemek için çeşitli planlar yapmışlardı. Aras, İnönü
Başbakanlıktan alındıktan sonra ona cumhurbaşkanlığı yolunu kapamanın
çaresini ABD Büyükelçiliği göreviyle ülkeden uzaklaştırmakta bulmuştu.
Büyükelçi olunca milletvekilliğinden ayrılacak olan İnönü, Anayasaya
göre cumhurbaşkanı adayı da olamayacaktı. Aras bu planı uygulamaya
çalışmış ama başaramamıştır (Aras, 2010: 188; Koçak, 2015: 121). Şükrü
Kaya’nın planı ise Meclis seçimlerini yenileyerek hem yeni oluşacak
Mecliste İnönü muhaliflerinin çoğunluğu oluşturmasını sağlamak hem de
İnönü’nün tekrar Meclis’e seçilmesini önlemek şeklindeydi (Koçak, 2015:
123). Bu plan da yürümedi.
Atatürk’ün ölümünden Bayar’ın istifası ve Refik Saydam’ın Başbakan
oluşuna kadar olan dönemi “Geçiş Dönemi” olarak adlandıran Koçak bu
dönemde uzlaşmacı tutum ve saldırgan-suçlayıcı bir tutum olmak üzere iki
ana eğilimden söz etmektedir. İlki, eski muhaliflerin siyasete dahil edildiği
siyasal yakınlaşmayı ifade eden barışçı, uzlaşmacı çabalarda somutlaşırken
diğeri İnönü’nün Başbakanlıktan alınışından sonraki yönetimle
hesaplaşma, ondan hesap sorma eğiliminde somutlaşmaktadır. Koçak’a
göre birincisi ile eş zamanlı yürütülen ikinci eğilimde suçlama, hesap
sorma dürtüleri ön plandadır (Koçak, 2002: 165). Hesap sorulanların çoğu
Atatürk döneminde Bayar Hükümeti’nde bakan yapılan kimseler ve
onların icraatıdır. Saydam’ın Başbakan olmasıyla geçiş dönemi sona ermiş
ve CHP’li önemli bir ismin nitelemesiyle “İnönü’nün mürüvvet siyaseti”
(Uran, 1959: 348) dediği dönem başlamıştır.
4-Cepheleşme Belirtileri
Atatürk’ün ölümüyle iyice ortaya çıkan Atatürkçüler-İnönücüler
şeklindeki cepheleşme konusu dönemin bir çok tanığının ortak gözlemidir.
Atatürk’ün 1935 seçimlerinde TBMM’ye seçilmesini sağladığı ilk kadın
milletvekillerinden Fakihe Öymen, tek parti devri olmasına rağmen
Atatürk devrindeki toleransı İnönü devrinde bulmanın mümkün olmadığını
ifade etmektedir. Öymen de Hikmet Bayur’la aynı şeyi ifade etmekte ve
İnönü’nün Atatürk’ün izinden gitmediğini, Atatürk zamanında ortaya
atılan bir çok meselenin İnönü devrinde ikinci planda kaldığını ileri
sürmektedir (İnan, 2011: 422-423). Fakihe Öymen’in bununla neyi
kastettiği ileriki satırlarda “…kusurumuz, laikliği memlekette
yayamadık…” ifadelerinden anlaşılmaktadır (İnan, 2011: 434).
Cepheleşmenin kimi gözlemcilerine göre cepheleşme öyle bir noktaya
varmıştır ki kimin kiminle görüşüp görüşmeyeceğinin dahi sorun olduğu
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bir dönem yaşanmıştır. Bu gözlemcilerden birisi, Fakihe Öymen’in eşi
Edip Öymen’dir. Edip Öymen, bazı mebus arkadaşlarının kendisine, eşi
Fakihe Hanımın Atatürk’e yakınlığından dolayı Afet İnan Hanım’la
görüşmemesini önerdiğini kaydetmektedir. Edip Öymen tespitlerini biraz
daha sertleştirerek “…kim Atatürk’e yakınsa o İsmet Paşa’nın düşmanı”
ifadelerini kullanmaktadır (İnan, 2011: 425, 428).
Söz konusu edilen cepheleşmede İnönü’nün en çok şikayet konusu olan
bir tavrı da Atatürk’ün ölümü münasebetiyle TBMM’de yaptığı ilk
konuşmanın bir çok kişi tarafından çok yetersiz bulunması hakkındadır.
Bunlardan birisi Yusuf Hikmet Bayur’dur. Arı İnan’ın kendisiyle yaptığı
söyleşide İnönü’nün Cumhurbaşkanı seçildikten sonra TBMM’de Atatürk
hakkında yaptığı konuşmanın herkesçe yetersiz bulunduğunu, bunun
üzerine sonradan gazetelerde çıkan yazının hazırlandığını ifade etmektedir.
Afet İnan’ın oğlu Arı İnan da bu gözlemi desteklemektedir (İnan, 2011:
372, 424).
5-Tasfiye Edilenler
İnönü’nün Atatürk sonrasında safdışı bıraktığı Çankaya Çevresi’ndeki
siyasetçilerin başında, Atatürk’ün hastalığı sırasında başlayan
Cumhurbaşkanlığı tartışmalarında adaylar arasında kendisine rakip olarak
adı geçen Şükrü Kaya gelmektedir. Her ne kadar Kaya’nın özel kalem
müdürlüğünü yapmış olan Nejat Saner Şükrü Kaya’nın Atatürk’ten sonra
cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünmediği gibi İnönü’ye engel
çıkarmayı da düşünmediğini ve onun cumhurbaşkanlığına destekçi
olduğunu (Solak, 2013: 289) söylese de Kaya’nın İnönü’nün
cumhurbaşkanlığını istemediği ve onun rakibi olduğu çok açıktır. 11
Kasım 1938’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Meclise geç gelmek
suretiyle İnönü’ye oy ver(e)mediği anlaşılmaktadır (Solak, 2013: 304).
Şükrü Kaya, İnönü’nün başbakanlığı döneminde 1927-1938 yılları
arasında
İçişleri
Bakanlığı
yapmıştır.
İçişleri
Bakanlığının
modernizasyonu, modern belediyecilik, mülki yönetimin geliştirilmesi,
mübadele-iskân, toprak reformu konuları onun üzerinde yoğunlaştığı
önemli icraattandır. Şükrü Kaya, Halkevlerinin kurulmasında ve
faaliyetlerinde, laiklik ilkesinin Anayasaya girmesinde de etkili olmuştur.
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Atatürk’ün İçişleri Bakanı Şükrü Kaya
Şükrü Kaya, 1930 yılındaki yerel seçimler sırasında İçişleri Bakanı
olduğu için seçimde SCF aleyhine yolsuzluk yapılmasından sorumlu
tutulmuştur. 1930’lu yıllarda Karabekir başta olmak üzere eski siyasal
muhalifleri, dini kişiliği ile bilinen Said Nursi de dahil çok kişiyi polise o
takip ettirmiştir. 1930 yılında Menemen’de başgösteren ayaklanma
sırasında Atatürk’ün Menemen’in yakılması isteğinde bulunduğu, onu bu
istekten Şükrü Kaya’nın vazgeçirdiği kaydedilmektedir (Solak, 2013: 6869). Şükrü Kaya bir masondu. Çok sayıda ve çeşitli derneklerin kendilerini
feshederek CHP’ye katıldıkları 1930’dan sonraki yıllarda mason
derneklerinin hala kapanmamış olmasına Hükümet içinden itiraz sesleri
yükselince Kaya önce bu kuruluşlara arka çıkmış ama Atatürk’ün mason
kuruluşlarının kapatılması isteğine direnmemiş ve 1935’te kapatılmalarını
sağlamıştır (Solak, 2013: 282, 284). 1936 yılında başlatılan parti-devlet
bütünleşmesinde İçişleri Bakanı olduğu için partinin Genel Sekreteri
olmuştur.
Mutad Zevat’tan olup İnönü’nün etkisiz bıraktığı isimlerden bir diğeri
Tevfik Rüştü Aras’tır. Bu da Atatürk’ün 1925-1938 yılları arasında
Dışişleri Bakanlığı’nı yapmıştır. Atatürk dönemi dış politikasının
yürütülmesinde, özellikle bölgesel barış çabaları kurulması ve SSCB ile iyi
ilişkilerin korunmasında önemli bir isimdir. Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü
Aras’ın Hükümette tutulmasının İnönü’ye rağmen Atatürk tarafından
sağlandığı bilinmektedir. İnönü, dış politikada kendisinin değil Atatürk’ün
yönlendirmesine göre hareket etmesinden dolayı Tevfik Rüştü Aras’ı
sevmezmiş (İnan, 2011: 382).
Atatürk’ün ölümüyle Cumhurbaşkanı seçilen İnönü, Bayar’ın yeni
kabinesinde diğer bakanları korurken Şükrü Kaya ile Tevfik Rüştü Aras’ın
yer almasına engel oldu. Aras, 1939'da sürgün sayılabilecek şekilde Londra
Büyükelçiliğine atandı (Aras, 2010: 153). Aras, 1966 yılına ait bir
yazısında, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmemesi başarısını
Atatürk’ün çizdiği yoldan gidilmesi ve yerleşmiş Hariciye politikasına
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bağlarken İnönü’nün bundaki payını azaltmak ister gibi görünmektedir
(Aras, 2010: 149, 153-154). Ayrıca Aras Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı
sırasında izlediği politikayı doğru bulmamakta, Atatürk’ün tarafsızlık
anlayışına aykırı görmektedir. İngiltere ile yapılan ittifakın gereğini,
faydasını ve kimlere karşı olduğunu sorgulayan Aras, Balkan Antantı’nın
önemine değinerek Savaşın başlarında Türkiye diğer Balkan ülkeleriyle
birlikte bu anlaşmayı ve Sadabat Paktı’nı canlı tutsaydı, Balkan Birliği’ni
canlı tutsaydı savaş Balkanlara sıçramazdı ve savaş sonunda Türkiye ve
Müttefikleri 1945 yılında Dünyanın 3. Büyük gücü olurdu diye
düşünmektedir (Aras, 2010: 195, 192).
İnönü’nün Cumhurbaşkanlığında girilen ilk seçimler olan 26 Mart 1939
milletvekili genel seçimlerinde birçok önemli ismin tekrar milletvekili
seçilmesine parti yönetimince izin verilmedi (Ahmad, 2011: 89). Bunlar
arasında Atatürk zamanının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza
Soyak, Şükrü Kaya, Atatürk’ün Selanik’li çalışma arkadaşlarından Fuat
Bulca, yine Atatürk’ün doktoru Ömer Neşet İrdelp, Kılıç Ali, Recep Zühtü
Soyak da vardır (Yeni Sabah, 25.03.1939; Koçak, 2002: 167). Hasan Rıza
Soyak’ın İnönü tarafından tasfiyesi, onun Atatürk’ten bir “sözlü vasiyet”
iddiasıyla ilgili olabilir. Soyak’ın vasiyet iddiasına göre Atatürk ölmeden
önce H. R. Soyak’a sözlü bir vasiyette bulunarak cumhurbaşkanlığı için
İnönü isminin uygun olduğunu, ancak halkın sempatisini kazanamadığı
için onun seçilmesinin kolay olmayacağını ifade etmiş ve bundan dolayı
yasal bir yol bulunarak Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak’ın aday
gösterilmesini istemiştir (Soyak, 2014: 717). Hasan Rıza Soyak bu sözlü
vasiyeti daha Atatürk ölmeden önce Başvekil Celal Bayar’a aktarmıştır.
Bayar, Soyak’ın bu aktarımından sonra Atatürk’le defalarca görüştüğü
halde Atatürk ona böyle bir şey söylememiştir (Solak, 2013: 292). Bu
durum, H. R. Soyak’ın İnönü’nün adaylığını önleme amaçlı hareket ettiğini
göstermektedir.
Kılıç Ali de Kurtuluş Savaşı’ndan beri Atatürk’ün yakınında bulunmuş,
İstiklal Mahkemesi’nde görev yapmış birisiydi. Atatürk’ün ölümü anında
yanında bulunan az sayıdaki isimden birisidir.
6-İnönü’nün Açılım Politikası-Atatürk
İsimlerinin Siyasete Taşınması

Döneminin

Muhalif

Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Kurtuluş Savaşı kadroları arasında
görülen bazı görüş ayrılıklarının ve kişisel çekişmelerin siyasi ayrışmalara
da yol açtığı ve Cumhuriyet Halk Fırkası’na muhalif Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası’nın (TCF) böylece ortaya çıktğı bilinmektedir.
TCF’nin en önemli iki ismi Genel Başkan Kazım Karabekir ile Rauf
Orbay’dır. Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Paşanın en yakınındaki bu
iki isim 1926 yılında Atatürk’ yönelik İzmir Suikast Girişimi’nden dolayı
İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmışlardı. Haziran 1925’te tedavi
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maksadıyla yurtdışına çıkmış olan Rauf Orbay İstiklal Mahkemesi’nce
gıyabında 10 yıl sürgün cezasına çarptırılmış, 1935’e kadar ülkeye
dönmemiştir (Orbay, 1993: 196, 239). Karabekir ise beraat ettikten sonra
1927’den itibaren siyaset dışında kalmış, milletvekili seçilmemiş ve
menkubiyete itilmiştir. Hatta evinde inziva hayatı yaşayan Karabekir,
Atatürk’ün ölümüne kadar baskı altında yaşamış, polisçe takip edilmiştir.
Polis takibine ilişkin raporları eklediği bir kitabında Karabekir, kendisini
takip edenlere çocuklarının ve komşularının karga, baykuş adını
taktıklarını kaydetmektedir (Karabekir, 1995: 117-119). Karabekir’in,
Milli Mücadele fikrini ilk önce kendisinin ortaya attığını ve bu fikri
Mustafa Kemal Paşaya da aktardığını açıkladığı 1933 tarihli İstiklal
Harbimizin Esasları kitabından dolayı köşkü basılmış, kitabı toplatılıp
yakılmıştır (Karabekir, 1995: 111-116; Yeşilyurt, 2005: 296). Atatürk’ün
Nutuk’ta TCF Programını en hain dimağların mahsulü olarak kötülediği,
Karabekir ve Rauf Beyi mürtecilere ümit ve kuvvet vermekle suçladığı
bilinmektedir (Atatürk, 1989: 1186, 1188).
İnönü Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra Karabekir’in 31 Aralık
1938’de yapılan ara seçimle milletvekili seçilerek TBMM’ye girmesini,
CHP’ye dönmesini sağlamıştır (Yeni Sabah, 01.01.1939; Cumhuriyet,
01.01.1939). Karabekir, 9 Ocak 1939 Pazartesi tarihli günlüğünde
Meclis’te yemin ettiğini ve iyi alkışlandığını kaydetmektedir (Karabekir,
2009: 1081). Bilindiği gibi Atatürk, İnönü ile olduğu gibi Karabekir’le de
dargın olarak hayata gözlerini yummuştur. İnönü, 1946 seçimlerinden
sonra da Karabekir’in TBMM Başkanı, Cihad Baban’ın deyimiyle
protokolde devletin iki numaralı vatandaşı seçilmesini sağlamıştır (Baban,
2009: 289). Rauf Orbay da 22 Ekim 1939’da Kastamonu’daki ara seçimde
CHP’den milletvekili seçilmiştir (Orbay, 1993: 250).

İnönü’nün siyasal hayata tekrar taşıdığı eski muhaliflerden Kazım
Karabekir TBMM Başkanı iken.
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Atatürk’ün ölümünden 3 yıl önce Türkiye’ye dönen Rauf Bey de Ali
Fuat Cebesoy’un aracılık yapmasına karşın Atatürk’le görüşememiştir.
Rauf Orbay, hatıralarında Türkiye’ye dönüşünde kendisine CHP’den
milletvekili seçilme teklifi yapıldığını, kendisi bunu kabul etmediğini ifade
etmektedir. O bağımsız seçilmek istemektedir. Her ne kadar 1933 yılında
çıkarılan Af Kanunu ile affedilmiş olsa da İstiklal Mahkemesi’nin 1926’da
hakkında vermiş olduğu mahkumiyet kararının kaldırılıp düzeltilmesini
istediği için CHP milletvekilliğini kabul etmediği anlaşılmaktadır. 1939
yılına gelindiğinde ise İnönü, Orbay’ın isteğini bir ölçüde yerine
getirdikten sonra onun milletvekili olarak CHP’ye dönmesini sağlamıştır
(Orbay, 1993: 250).

Eski Başvekillerden Rauf Orbay
İnönü’nün Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle kurmaya çalıştığı yeni
siyasal kadroda önem verdiği bir isim de Refik Saydam’dır. Atatürk’le
beraber 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru’nda bulunanlardan olan
Saydam’ın, kongreler döneminde kendisine aktif görev verilmemesinden
dolayı
Atatürk’e
kırgın
olduğu
söylenir
(http://www.biyografya.com/biyografi/11858 (21.05.2019). Sonraki
yıllarda İnönü Hükümetlerinde yer alan ve CHP içindeki hizipleşmede
İnönü’ye yakınlığı ile bilinen Refik Saydam 1925 yılından bu yana
sürdürdüğü Sağlık Bakanlığını 1937 yılı Eylül ayında İnönü ile kader
birliği içinde bırakarak Hükümetten ayrılmıştır. Atatürk’ün ölümünden
sonra yenilenen Bayar Hükümetinde İnönü’nün isteği ile Dahiliye Vekili
olan Saydam, parti-devlet bütünlüğü uygulamasından dolayı doğal olarak
CHP’nin Genel Sekreteri de yapılmış oluyordu. Kısa süre sonra da
Bayar’ın yerine Başbakanlık makamına getirilmiştir. Saydam, yine
İnönü’ye olan bu yakınlığı sayesinde Atatürk’ün ölümünden sonra CHP
Genel Başkan Vekilliğine getirilmiştir (Koçak, 2002: 165, 166). Devlet
dairelerinden Atatürk tablolarının indirilip İnönü posterlerinin asılması,
paralara İnönü klişesinin basılması, İnönü’lü posta pulları basılması
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Saydam Hükümetinin ilk icraatı arasında sayılmaktadır. Atatürk’ün özel
kalem müdürlüğü ve Genel Sekreterliğini de yapmış olan Hasan Rıza
Soyak, İnönü’nün Başbakanlıktan azledilişinden sonra Atatürk’ün İnönü
ile birlikte Refik Saydam’a da tahsisat bağlattığından ve samimi ilgi
gösterdiğinden bahisle Saydam’ın Başbakan olduktan sonra Atatürk’ün
hatırasına karşı vefasızlık göstererek teessüre yol açtığını ve kendisini
küçülttüğünü ifade ederken bu icraatı kastetmektedir (Soyak, 2014: 675676).

1939-1942 Yılları Arasının Başbakanı Refik Saydam
Hüseyin Cahit Yalçın da İnönü’nün Atatürk sonrasında paye verdiği,
itibarı iade edilerek milletvekili seçilmesini sağladığı isimlerdendir
(Ahmad, 2011: 89). Bilindiği gibi eski İttihatçılardan olan ve Cumhuriyetin
ilk yıllarında bazı muhalif yazıları ve davranışlarıyla dikkat çeken Hüseyin
Cahit, Atatürk zamanında birkaç defa İstiklal Mahkemesi’nde
yargılanmıştır (Baban, 2009: 288). Onun cumhuriyetin ilanı üzerine 31
Ekim 1923’te Tanin’de “Yaşasın Cumhuriyet” başlığı ile yazdığı eleştirel
yazısı ünlüdür. Bu yazısında kendisinin cumhuriyetçi olduğunu belirtiyor
ve Milli Mücadelenin kazanılmasıyla zaten fiilen cumhuriyet yönetimi
bulunduğunu ifade ediyordu. Bu nedenle top atışlarıyla cumhuriyet ilanı
kutlamalarını gereksiz görüyordu. Hüseyin Cahit, söz konusu yazısında
asıl olanın cumhuriyetin gereklerine uygun düzgün yönetim olduğunu
kaydediyordu. Ancak Yalçın’ın ilk yargılanması bu yazısından dolayı değil
yine 1923 yılında kısa bir süre sonra yaşanacak olan Gazeteciler Davası
dolayısıyladır. İngiltere’de yaşayan iki Hintli Müslüman kanaat önderinin
halifeliğin önemi ve bunun korunması hakkındaki görüşlerini Başvekile
iletmek üzere yazdıkları mektupların İnönü’nün eline geçmeden önce
Tanin’de ve diğer bazı gazetelerde yayımlanması üzerine Ankara’dan
İstanbul’a İstiklal Mahkemesi gönderilmiş ve aralarında Hüseyin Cahit’in
de bulunduğu bazı gazeteciler yargılanmış ve beraat etmişlerdir. Yalçın,
1925’te ve 1926’da iki defa daha İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmıştır.
1925 yılındaki yargılanması Şeyh Sait Ayaklanması sırasındaki bir
yazısından dolayıdır. TCF’nin İstanbul Merkez Şubesinin 12 Nisan’da
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polisçe aranmasını “Dün Gece Terakkiperver Fırka basıldı” şeklinde
haberleştirince tutuklanmış, yargılanmış ve sürgün cezasına çarptırılmıştır.
Cezasını Çorum’da çektiği sırada 1926’da yaşanan Atatürk’e İzmir Suikast
Girişimi soruşturmasından dolayı da İstiklal Mahkemesi’nde yargılanmış
ve bundan beraat etmiştir. Bütün bu yaşadıklarından sonra o da itibardan
düşmüştü. 1926’dan sonra siyasi konularla pek ilgilenmemiştir. Hüseyin
Cahit Yalçın liberal düşünceli bir gazeteci ve aydındı. Onun özelliği, yanlış
ve haksız olduğunu düşündüğü uygulamaları kim yaparsa yapsın
eleştirmek ve karşı koymaktı. Bunu yaparken de gazeteciliğin gereğini
yaptığını düşünüyor ve başına bir iş gelmesinden çekinmiyordu.

İnönü Cumhurbaşkanı olduktan sonra 31 Aralık 1938 tarihinde
düzenlenen ara seçimde Hüseyin Cahit Yalçın da CHP’den Çankırı
milletvekili seçilerek Meclise girmiştir. Kendisi 1954 yılına kadar
milletvekilliği yapmıştır. Hüseyin Cahit’in yönettiği Tanin gazetesinin çok
partili döneme geçilirken 3 Aralık 1945 tarihinde attığı “Kalkın Ey Ehli
Vatan” manşeti çok tartışılmıştır. Ülkesini seven insanların komünistlere
karşı mücadeleye çağırıldığı bu manşet altındaki yazının CHP’li milliyetçi
gençleri tahrik ettiği ve 4 Aralık 1945 tarihinde tek parti yönetimine
muhalefet eden sol eğilimli TAN gazetesinin matbaasına baskın
düzenlenmesine sebep olduğu ileri sürülmüştür. Gergin olan TürkiyeSovyetler Birliği ilişkilerinin görüşmelerle düzeltilmesi görüşünü savunan
Zekeriya Sertel-Sabiha Sertel ikilisinin etkili yazılar yazdığı TAN sol
çizgide yayın yapmakla birlikte demokrasi cephesinin görüşlerini de
yansıtmaktaydı. Demokrasi yanlılarıyla solcuların işbirliği CHP tek parti
iktidarının tepkisini çekmekte gecikmedi ve komünist akımların
güçlenmesine karşı vatanseverlik duyguları işlenmeye başladı. Tam bu
günlerde Tanin’in bu manşeti, TAN matbaasının basılmasına ve ağır bir
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tahribat verilmesine yol açmıştır. Bu baskının ve sonrasında yaşanan
olayların CHP yönetimince yürütülen tertipli bir operasyon olduğu iddia
edilmiştir. Bu tür olaylarla sol ve demokrat muhalefete gözdağı verilmiş
oluyordu.

Faik Ahmet Barutçu, Milli Mücadele yıllarında Trabzon’da İstikbal
gazetesini çıkararak başyazarı olduğu (Keskin, 2014: 193) bu gazete ile
Milli Mücadeleye destek vermiştir. Ancak İstikbal, Mustafa Kemal
yönetimindeki Ankara’ya karşı İttihatçı lider Enver Paşa ve arkadaşlarının
Türkiye’de tekrar yönetimi ele almaları yönünde yayınlar yapmıştır
(Sarıhan, 1993: 58). Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
Başkanı Hacı Ahmet Beyin oğlu olan Faik Ahmet, daha sonra TCF’nin
Trabzon teşkilatlanmasında görev almıştır. Faik Ahmet Barutçu’nun
İstikbal gazetesi 1925 yılında Takrir-i Sükun Kanunu ile kapatılan
gazeteler arasındadır.
İnönü’nün Atatürk’ün ölümünden sonra TBMM’ye dahil ettikleri
arasında o da bulunmaktadır (Ağaoğlu, 2011: 20). Barutçu kısa zamanda
CHP’nin sayılı isimleri arasına girdi. 1950’lerde DP’nin iktdar yıllarında
kararlı bir şekilde CHP sözcülüğü yaptı.
İnönü’nün yeni dönem politikaları içinde, 1930 yılındaki SCF
denemesinden başarısızlıkla çıkan Ali Fethi Okyar da önemlidir. SCF
denemesinden sonra Londra Büyükelçiliği ile yurtdışında görevlendirilen
Okyar da 31 Aralık 1938 tarihli ara seçimde Bolu milletvekili seçilerek
tekrar CHP’ye dönmüştür. Müstakil milletvekili olarak bir süredir
TBMM’de bulunan Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy da CHP üyeliğine
kabul edilmişlerdir (Koçak, 2002: 165).
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Ali İhsan Sabis de İnönü’nün kırgınlarla barışma politikasında yerini
almış bir isimdir. Bilindiği gibi Ali İhsan (Sabis) Paşa, askerlikte İsmet
Paşadan kıdemli olduğu halde araya Malta sürgünü macerasının girmesi
yüzünden Malta’dan kaçarak Milli Mücadele’ye katıldığında Batı
Cephesi’nde İsmet Paşanın emrinde görevlendirilmesini sorun yapmıştı.
Sorunlar devam edip büyüyünce Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, onu
görevinden almış ve Ali İhsan Paşa Divan-ı Harb’e sevkedilmişti. Atatürk
bu konuyu Nutuk’ta ele alırken Ali İhsan Sabis’i ordunun disiplin ve genel
yönetimini çıkmaza sokmakla eleştirmektedir (Atatürk, 1989: 888). İnönü,
Cumhurbaşkanı olduktan sonra kırgınlarla barışma amaçlı 4 Mart
1939’daki Çay Partisi’ne Osmanlı sadrazamlarından Salih Paşa ve Cafer
Tayyar Eğilmez Paşa, Dr. Adnan Adıvar gibi isimlerle birlikte Ali İhsan
Sabis’i de davet etmiştir (Yetkin, 2017: 49).
Yine burada belirtmek gerekir ki Atatürk’ün ölümünden birkaç ay önce,
29 Haziran 1938’de çıkarılan Af Kanunu ile 150’liklerin affedilmiş olması
ve kendilerine ülkeye dönme imkanı tanınması siyasi rejimde bazı
yumuşama ve uzlaşma emarelerini gösteriyordu.
7-Açılım Politikasına Çay Partisi İle Devam
İnönü, Cumhurbaşkanlığına seçilişinden birkaç ay sonra eski
kırgınlıkları gidermek, yeni bir başlangıç yapmak adına simgesel bazı
şeyler de yapmıştır. Mürüvvet siyasetine uygun bir örnek olarak eski
küskünlerin gönlünü alma amaçlı 4 Mart 1939’da Dolmabahçe Sarayı’nda
düzenlenen geniş katılımlı Çay Partisi gösterilebilir (Akşam, 05.03.1939).
Gazetelerin haberlerine göre 2 bine yakın davetli Çay Partisi’ne
katılmıştır. Vekiller, mebuslar, askerî erkan, şehir meclisi üyeleri; valilik,
belediye, üniversite, basın temsilcileri, yüksek memurlar, mümtaz
şahsiyetler partiye eşleriyle birlikte katılmışlardır. İnönü, misafirlerini eşi
Mevhibe İnönü ile birlikte karşılamış ve ağırlamıştır. Çok sayıdaki
katılımcılar arasında, CHP ile ilişkileri o sırada düzelme yolunda bulunan
eski Başvekillerden ve eski küskün Rauf Orbay da bulunmaktadır (Akşam,
05.03.1939, 1, 7).
İnönü tarafından yeni yönetimle eski muhaliflerin uzlaşmasını
amaçlayan bütün bu politikalara Cemil Koçak ‘Barış Politikası’ adını
vermektedir (Koçak, 2002: 165).
8-İnönü’nün Açılım Ya Da Mürüvvet Siyasetinin Sebepleri Nasıl
Açıklanabilir?



Bu arada, Yetkin de dahil bir çok kaynak değinilen çay partisinin tarihini yanlış
bir şekilde 24 Mart 1939 olarak vermektedir.
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İnönü’nün devletin başına geçtikten sonra bir kısmı kişisel sebeplere
dayalı bir kısmı ise görüş ayrılıklarına dayalı kadro tasfiyesi ve kadrolaşma
hareketinin ilk göze çarpan sebebi dış siyasi gelişmelerdir. İnönü,
Avrupa’da artan gerginlik ve yaklaşan savaş tehlikesine karşı Türkiye’nin
ülke olarak Dünya siyasetinde daha güçlü bir konumda bulunmasını
istiyordu. Gerilen uluslararası ilişkiler ortamında milli birliği güçlendirme
ihtiyacı buradan doğmuştu. Bu nedenle Cumhuriyetin ilk yıllarında rejimle
ters düşmüş ama hala hayatta bulunan potansiyel muhalifleri sistemin içine
çekmiştir. Bu bir güç birliği hareketidir. İnönü, bunu “…Atatürk’ün
ölünüden sonra ilk iş olarak dâhilde emniyet tesisinin lâzım olduğunu
gördüm. Eski muhaliflerin teskini, mümkünse kazanılması, kıymetli bir
şey idi…” şeklinde ifade etmektedir (Koçak, 2015: 174). İnönü’nün
politikası, gelecek dönemde kendisine sorun çıkarabilecek olan isimleri
dışlarken Atatürk zamanında dışlanmış bazı isimleri kazanarak kendisine
güç katma amaçlı olarak görülebilir.
Kazım Karabekir ve Rauf Beylerin siyaset dışında ve menkup kalmaları
durumunda 1924 yılında olduğu gibi muhalif bir siyasi hareket
başlatmaları ihtimali her zaman vardı. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi
ve sosyo-ekonomik bakımdan bunalmış kitlelerin bu harekete
meyletmeleri durumunda ülke içinde siyasi bir ayrışma, belirsizlik ortaya
çıkabilirdi. İnönü büyük ihtimalle bunları düşünmüş olmalıdır. Savaş
yıllarında hızlı ve milli bütünlük içinde karar alma gereği ortadaydı. Ayrıca
milli meselelerde tecrübeli siyaset ve devlet adamlarının bir arada olması
yönetime destek sağlamaktadır. Kazım Karabekir’in 2. Dünya Savaşı
sırasında savaş politikası ile ilgili duruşu ve Savaş’ın son yıllarında
SSCB’nin Türkiye’den toprak talebine karşı TBMM’de yaptığı etkileyici
konuşmalar İnönü’nün toparlayıcı tavrının faydasını göstermiştir.
Karabekir, 20 Aralık 1945 tarihinde TBMM’de bu konuda şu sözleri
söylemiştir:
“...Ben burada şunu da cihana belirtmek istiyorum: Kars
yaylasına hakim olmak demek, Anadoluyu istilâ etmek için pusuya
yatmak demektir. Kars yaylasına hakim olmak demek, Dicle ve
Fırat’ın boyunca, Akdeniz ve Basra körfezine inen yolların
tepesine hakim olmak demektir. Kars yaylası oralara inecek büyük
seli tutacak biricik seddir. Boğazlar; hakikaten milletimizin
boğazıdır. Oraya el saldırtmayız. Fakat şunu da bilmelidir ki; Kars
yaylası da millî bel kemiğimizdir. Kırdırırsak yine mahvoluruz...
(TBMM Zabıt Ceridesi, C. 20: 258-259).
İnönü’nün güç birliği siyasetinin bir başka muhtemel sebebi kendi
konumuyla ilgili olabilir. Kendisi, Kazım Karabekir, Rauf Orbay gibi eski
muhaliflerin muhtemel rakipliğini önleme düşüncesiyle hareket etmiştir.
Her ikisi de güçlü birer siyasal figür olan Karabekir ve Rauf Bey,
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İnönü’nün yeni yönetimindeki CHP’ye muhalif bir siyasi parti kurmuş
olsalardı İnönü’yü zorlayabilirlerdi. İnönü bundan endişe ve kuşku duymuş
olmalıdır (Koçak, 2002: 165). Kitleleri kolayca etkileyebilecek olan bu
Kurtuluş Savaşı aktörleri siyasal dengeleri değiştirmekte zorlanmazdı.
Kaldı ki, 1930 yılındaki SCF denemesinde İnönü, halkın kısa sürede bu
partiye nasıl kaydığını bizzat gözlemlemiştir. İnönü bu tecrübesine
dayanarak 1938 sonunda, iktidarını yok edecek benzer bir gelişmeyi
önceden önlemek istemiş olmalıdır. Hüseyin Cahit Yalçın gerçi bir
siyasetçi değildi. Ancak kendisi, basın dünyasında gözünü budaktan
sakınmayan, kalemi çok kuvvetli ve etkili bir gazeteci olarak biliniyordu.
Onun CHP’ye transfer edilmesi de anlamsız değildir. Yalçın’ın, yazılarıyla
yapacağı muhalefet küçümsenmemelidir.
İnönü’nün kendisinin eski küskünlerle barışma politikasını ülkede bir
huzur arayışı ve uzlaşma çabasının sonucu olarak gördüğü anlaşılmaktadır.
Günlük defterlerine eski muhaliflerle barışma politikasını “dahili
politikada huzur ve uzlaşma”, “dahili politikada ciddi bir uzlaşmaya
teşebbüs ettim” ifadeleriyle not düşmüştür (İnönü, 2008: 257).
Atatürk zamanındaki bir çok önemli isimle çatışma yaşayan İnönü,
onlarla uyumlu bir ekip kuramayacağını, ilişkilerinin iyi yürümeyeceğini
biliyordu. Dolayısıyla siyasetin tepesinde onlardan boşalttığı yeri yeni
isimlerle doldurmalı ve kendisine yeni bir çevre edinmeliydi. Onun, güç
birliği, uzlaşma politikası, barış politikası veya mürüvvet siyaseti şeklinde
nitelendirilen politikalarını anlamaya çalışırken bu husus da göz ardı
edilmemelidir. Uzun yıllar kimisi yurt içinde, kimisi yurt dışında itibardan
düşmüş bir halde yaşayan eski muhaliflerin elinden tutarak onlara belli
makamlar ve imkanlar sunuyordu. Böylece bir yandan da sunduğu makam
ve imkanlarla yeni bir çevre ediniyordu. Dolayısıyla, Atatürk döneminde
büyük sıkıntılar yaşayan bu kişiler bir anlamda onun sağladığı fırsatlardan
dolayı kendisine minnettar olacaklar, İnönü ise iktidarını sağlama almış
olarak kendisini daha güçlü hissedecekti.
İnönü, Atatürk’le eski muhalifler arasındaki ilişkilerin bozuk olmasını
genellikle hissî sebeplerle, kişisel sebeplerle açıklama eğilimindedir. Bu
nedenle de Atatürk sonrasında yeni bir dönem başlarken şahsiyattan
kaynaklandığını düşündüğü bu sorunu çözmeyi kendisine bir görev olarak
addetmiştir.
Açılım politikası şeklinde gündeme gelen İnönü’nün uzlaşma
girişimleri Atatürk devrinin bir çok ünlü ismi tarafından eleştirilmiş ve
sanki bir ihanet gibi sunulmuştur. Bunların bir kısmının ideolojik
ayrılıktan, siyasal çizgi farklılaşmasından ziyade Atatürk devrinin maddisosyal-entelektüel imkanlarından fazlasıyla yararlandırılan kimseler
olduğu görülmektedir. İnönü’nün haksız yere zenginleşmelerinden dolayı
şikayetçi olduğu Türkiye İş Bankası çevresindeki kimi siyasetçi, gazeteci,
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girişimci tipler İnönü devrinde aradıklarını bulamadıkları için İnönü’yü
hedef tahtasına koymuşlardır.
İnönü’nün açılım politikalarına çıkarları kesildiği için değil de fikrî ve
siyasi olarak karşı çıkanların pek akıllıca hareket etmedikleri, dar ve
duygusal davrandıkları söylenebilir. Çünkü Atatürk’ün ölümü üzerine
İnönü’nün izlediği politika aslında bir toparlanma politikasıdır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan dargınlık ve kırgınlıklarla yaşanan bir
dağılmanın olduğu açık ve ortadaydı. Burada devlet ve millet hayatı
bakımından İnönü’nün akıllıca hareket ederek bir ölçüde bu dağılmaya son
vermek istediği görülmektedir. İnönü’nün, kendi icraatlarına veya yeni
rejime muhalefet etme potansiyeli olan çok sayıda ve çok farklı eski
muhalifi, sadece onlara bir takım mevkiler ve imkanlar vererek sistemin
içine çekmekle hem kendisi adına hem yeni rejim adına başarılı bir siyaset
güttüğü söylenmelidir.
Sonuç
Kurucu liderlerin ölümü her ülkede önemli siyasal gelişmelere yol
açmaktadır. Kurulan yeni düzenin ayakta kalıp kalmayacağı, aynı şekilde
yoluna devam edip etmeyeceği tartışma konusu olmaktadır. Bunun
anlaşılabilir bir sebebi, kurucu liderin rakibi, muhalifi ya da düşmanı olan
aktörlerin hala hayatta bulunma ihtimali ve tekrar harekete geçme riskidir.
Hele hele sistemin tam olarak oturmadığı bir dönemde bir kurucu liderin
ölümü düzenin sahiplerinde birçok endişeye yol açabilmektedir.
Türkiye’de Atatürk’ün ölümü iç politikaya dönük olarak bazı
tartışmaları gündeme getirmekle birlikte esas endişe ve tartışma kaynağı
dış politika ve uluslararası ilişkilerle ilgili olmuştur. Atatürk, kurucu lider
olarak sağlığında muhaliflerinin çoğunu etkisizleştirmişti. Kurtuluş
Savaşı’nın önemli asker ve sivil isimlerinin çoğu Atatürk döneminde
siyasetten dışlanmış ve etkisiz hale getirilmişlerdi. Osmanlı Devleti’nin
son döneminden beri örgütlü olan İttihat ve Terakkili siyasetçiler ise 1926
İzmir Suikast Girişimi’nden sonra ortadan kaldırılmışlardı. Ancak 1938
yılında önemli siyasal figürlerden bazıları hala hayattaydı. Kazım
Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy gibi Atatürk’ün sağlığında ona
karşı muhalefete geçmiş olan isimler, Hüseyin Cahit Yalçın gibi etkili
yazarlar İnönü için rakip olabilecek kişilerdi. Bunların İnönü için önemsiz
rakipler olduğu söylenemez. İnönü, Atatürk’ün ölümünden sonra partide
kendisiyle uyumlu çalışmayacağını düşündüğü bazı isimleri dışlarken
siyaseten pasif konumdaki potansiyel rakiplerini partisine alarak onları
kontrol altına almayı başarmıştır.
Ancak İnönü’nün açılım politikası iç siyasette muhtemel rakiplerini
etksizleştirme amacından daha fazla uluslararası ortamdaki gelişmelerle
ilgilidir. Bir savaşın eşiğinde bulunulan Dünyada İnönü, hem kurucu lider
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dönemindeki küskünleri, başında kendisinin bulunduğu tek parti
yönetimine dahil ederek onların muhtemel siyasal muhalefetlerini önlemiş
hem de dış Dünyaya karşı birlik mesajı vermiştir. İnönü’nün mürüvvet
siyaseti olarak da nitelenmiş olan açılım politikası sonuç olarak Atatürk’ün
kurduğu rejimin sağlam temellere oturmasını sağlamıştır.
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XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA MA’MURATÜ’L-AZİZ,
DİYARBEKİR VE BİTLİS VİLAYETLERİNDE KÜRT-ERMENİ
İLİŞKİLERİ*
Kurdish-Armenian Relations in the Provinces of Ma'muratü'l-Aziz,
Diyarbekir and Bitlis in the Second Half of the Nineteenth Century
Melek SARI GÜVEN

Giriş
XIX. yüzyıl itibariyle tüm dünyada yayılmakta olan milliyetçilik akımı,
Osmanlı Devleti’ni de etkilemiştir. Osmanlı bünyesinde yaşayan milletler
kendi milli devletlerini kurmak için faaliyetlere başlamışlardır. XIX.
yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde Yunanistan ve Sırbistan
bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Ermenilerin kendi devletlerini kurmak
amacıyla başlattıkları resmi girişimler ise 93 Harbi’ni takip eden süreçte
başlamıştır. 1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlının yenilmesi
Ermeniler için bir fırsat olmuş ve Rusya ile iletişime geçmelerinin sebebini
teşkil etmiştir. Öncelikle, Ermeni Patriği Varjabedyan, Rus Çarından
Rusların Doğu’da işgal etmiş oldukları toprakları geri vermesini istemiştir.
Bunu takiben Ayastefanos’taki Rus karargâhına giderek Grandük Nikola
ile görüşmüştür. Bu görüşmede: Ruslar tarafından Doğu Anadolu’nun
ilhakını istemiş, bu isteği yerine getirilmezse bölgeye özerklik verilmesini
talep etmiştir. Ayrıca, bölgede Ermeniler yararına ıslahatlar yapılmasını
istemiş ve bu isteği yerine getirilene kadar bölgeden geri çekilmemelerini
talep etmiştir (Babacan, 2001:134).
Ermenilerin Rusya ile ilişkileri Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında
imzalanan antlaşmalar sonrasında daha hızlı bir şekilde ilerlemiştir.
Özellikle Berlin Antlaşması sonrasında alınan kararlar Ermenileri, kendi
devletlerini kurmak ve bağımsızlıklarını ilan etmek konularında
cesaretlendirmiştir. Çünkü 61. madde gereği Ermeniler, Kürtlerin ve
Çerkeslerin yapacağı saldırılara karşı korunacak ve emniyetleri
sağlanacaktı. Antlaşma maddelerinden birinde böyle bir kararın yer almış
olması Ermenilerin, Kürtler ve Çerkeslerle 1878 yılı öncesinde de
sorunlarının olduğunu göstermektedir (Kırca, 2017: 26).
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Ermeniler ve Kürtlere dair kısa bir değerlendirme yapacak olursak:
Ermenilerin ve Kürtlerin Osmanlı İmparatorluğu içinde oluşturduğu
toplumsal yapı incelenirken ilk göze çapan ayrım Ermenilerin
Gayrimüslim gruba, Kürtlerin ise Müslüman gruba dâhil olduğu olmuştur.
Ermeniler din olarak Hıristiyanlığı mezhep olarak da büyük bir oranda
Gregoryenliği benimsemişlerdir. Bununla birlikte Katolik ve Protestan
Ermeniler de vardır. Osmanlı Devleti içinde konuştukları dil Türkçe
olmakla birlikte kendi asli unsurlarını oluşturan öğeler dil ve din yani
Ermenice ve Hıristiyanlıktır. Kürtlerin de asli unsurlarını oluşturan iki
olgu dil ve dindir. Ancak dil Ermenilerdeki gibi homojen bir yapıya sahip
değildir. Kürtçede kuzey lehçesi denilen Kurmanci, güney lehçesi denilen
Sorani gibi lehçeler vardır. Kürtlerde dilde olduğu gibi dinde de farklı
mezheplere inanış vardır. Ermenilerle kıyaslandığında Kürtler dinleri ve
dilleri itibariyle heterojen bir yapıya sahiptirler. Kürtler arasında da
Ermenilerde olduğu gibi asli unsur dil ve din olsa da Kürtler aynı
mezhepten değildirler ve aynı dili konuşmazlar. Böyle bir durumda ise
Kürtlerin etnik birliği için din de dil de birleştirici bir faktör olmamıştır
(Güven, 2017: 345).
Ermenilerin, 1878 yılı sonrasındaki faaliyetleri hem Avrupa
devletlerinin dikkatini çekerek yardım istemek hem de Avrupa
devletlerinin Osmanlıya baskı yapmasını sağlamak adına gelişmiştir.
Büyük güçlerin de desteğiyle, Osmanlının Doğu Anadolu vilayetlerinde
reform yapılmasını öngören Berlin Antlaşması’nın 61. maddesini kabul
etmek zorunda kalması Ermeni ulusçuluğu hareketinin yükselişinin bir
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bunu izleyen süreçte, 1885 yılında
Van’da Armenakan adlı siyasi bir komite kurulmuş bunu yurt dışında
kurulan yeni siyasi oluşumlar izlemiştir (Minassian, 1995, s.163-168).
Ermenilerin 1878 yılından önce de çeşitli faaliyetleri olmuştur. Buna
örnek olarak, 17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın başları arasındaki
dönemde, Ermeni milliyetçiliğinin ve özerk Ermenistan fikrinin ilk
ideologu olarak bilinen İsrael Ori’nin faaliyetlerini verebiliriz. Ori,
Ermenilerin özgürleşmesini etkin diplomatik faaliyetlere ve Hıristiyan
devletlerin askeri gücünden yararlanmaya bağlamaktadır. Ori, Ermenileri,
inançsızların hükümranlığından kurtarmak için, önce Batı Avrupa’dan
daha sonra Çar I. Petro’dan silahlı kuvvet talep eder (Perinçek, 2006: 31).
Boryan’ın ifadesiyle “...dış güçlere bel bağlayan bu politika, Ermeni
milliyetçiliğinin
gelişimine
damgasını
vuracaktır.”
Ermeni
milliyetçiliğinin bir diğer savunucusu ise 1870-1880 yıllarında etkili
çalışmalarda bulunmuş olan Grigori Artsruni’dir. Artsruni, Tiflis’te
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yayınladığı Mşak gazetesinin başyazısında, Ermenileri Osmanlı
İmparatorluğu’na karşı özgürlük için ayaklanmaya çağırır ancak bir sonuç
alamaz (Perinçek, 2006: 32-33). Artsruni’den başka Ermeni
ayaklanmalarına öncülük eden ve bu faaliyetleri öven diğer bazı yazarlar
Raffi, Papazyan ve Patkanyan gibi isimlerdir. Özellikle Raffi, Ermeni
milliyetçiliğinin istikrarlı bir kuramcısı ve propagandacısı olarak
bilinmektedir (Karinyan, 2006: 36).
XIX. yüzyılın son on yılı içinde Ermenilerin Zeytun, Sasun, Bitlis, Muş,
Van, Erzurum gibi merkezlerde eylemlerde bulundukları görülmektedir.
Örneğin,
1780-1857 yılları arasında Zeytun’da yirmiye yakın isyan
meydana gelmiştir. Bu iki tarih arasında gerçekleşen isyanların karakteri
1857’den sonra yani XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçekleşen
isyanlardan farklıdır. İlk dönem isyanlarındaki genel karakter Zeytun
İşhanların’dan kaynaklanmaktaydı. Bu işhanlar, vergileri fazla buluyor ve
vergi toplanma usulünü bahane ediyor ve bu nedenle de devlete vergilerini
vermekten kaçınıyorlardı. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, bu
isyanlar dış tahriklerin de etkisiyle rejim aleyhtarlığına dönüşecektir. Aynı
zamanda, bölgedeki otorite boşluğu da isyanların ortaya çıkmasında
tetikleyici bir rol üstleniyordu (Karaca, 2001: 18; İlter, 1998: 97).
Belirtilen isyanlardan başka bölgede yaşana diğer bir sorun da
Ermenilerin Kürtlerle olan ilişkileridir. Özellikle I. Dünya Savaşı öncesi
dönemde Ermeniler ve Kürtler arasında arazi meselesi, mera ve köy
davaları, eşkıyalık faaliyetleri gasp, öldürme ve yaralama olayları
görülmekteydi. Ermeniler bölgede meydana gelen olayları basın yayın
organları yardımıyla Kürtler tarafından Ermenilere sistemli bir şekilde
katliam yapılıyormuş gibi göstermişlerdir. Ermeni Patrikhanesinin de
desteğiyle hükümete, asılsız ve abartılı şikâyetlerde bulunmuşlardır
(Kırca, 2017: 24). Kentlerde zengin ve köklü aileler ve aydınlar, köylerde
ise aşiretler yerel güç unsurları olarak XIX. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı
Devleti için birer sorun teşkil etmişlerdir. Osmanlı Devleti; aşiretleri, yerel
güçleri, kendi varlığını tehdit eden oluşumları denetimi altına alabileceği
merkezi bir yapı meydana getirememiştir. Tanzimat idaresi ile birlikte
böyle bir yapı oluşturmak adına yapılandırma çalışmalarına başlanmıştır.
XIX. yüzyılın ortalarına doğru Doğu Anadolu’da Ermeniler ile Kürtler
arasında toprağa sahip olmak için mücadelenin başladığı görülmüştür.
Bunun sebebi, Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılın ilk çeyreği itibariyle
göçebe Kürt aşiretlerini yerleşik hayata geçirmek için çaba göstermesidir.
Çünkü bu aşiretler yerleşik ahali için büyük bir sorun teşkil etmektedir.
Yerleşik hayata geçirmek için çaba sarf edilen aşiretler köy yağmalama,
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kervanlara saldırma, tüccarlara saldırma eylemlerinde bulunduklarından
bölgenin güvenliği tehdit altındaydı. Bu uygulama ile belirtilen tehlikeler
ortadan kaldırılacaktı. Fakat uygulanmak istenen iskân siyaseti Ermeniler
arasında huzursuzluk yaratmış; Kürt-Ermeni toprak anlaşmazlıkları baş
göstermeye başlamıştır. Ermeni kaynaklarından edinilen bilgilere göre iki
millet arasındaki toprak anlaşmazlıkları yüzyılın son çeyreğinde giderek
artmıştır. Bu dönemde yayınlanmakta olan Masis, Mşak, Artsvi
Vaspurakan ve Hayastan adlı Ermeni gazeteleri, en önemli sorunun
toprak uyuşmazlığı olduğunu belirtmektedir (Sertçelik, 2009:61-63).
Dönemin olaylarını aktaran Osmanlı arşiv belgeleri incelendiğinde;
Anadolu’nun doğusunda Kürt aşiretleri ile Ermeni halk arasında arazi,
mera, toprak kavgaları olduğu görülmektedir. Bu bilgilerden başka;
göçebe Kürt aşiretlerinin ahalinin tarlasına, hayvanına, merasına,
değirmenine zarar verdiği; Osmanlı’nın halktan bu konularla ilgili sık
sık şikâyetler aldığı ve bu baskınları önlemekte zaman zaman
zorlandığı konularında bilgiler mevcuttur. Konunun daha iyi
aktarılabilmesi adına Ma’muratü’l-Aziz, Diyarbekir ve Bitlis
Vilayetleri’ndaki olaylarla ilgili olarak Osmanlı belgelerine
dayanılarak örnekler vermekte fayda vardır. Bu belgelerden,
Ermenilerin ve Kürtlerin belirtilen bölgelerde çıkardıkları olaylar ve
sonrasında Ermenilerin Kürtleri suçlu gösterdiği ve hükümete şikâyetlerde
bulunduğu açıkça görülecektir. Bu örnekler üzerinden iki milletin XIX.
yüzyılın ikinci yarısında Doğu Anadolu’daki ilişkileri hakkında bir sonuç
çıkarmak mümkün olacaktır.
1-Ma’muratü’l-Aziz Vilayetinde Meydana Gelen Kürt-Ermeni
Olayları
Ma’muratü’l-Aziz Vilayeti; Ma’muratü’l-Aziz ve Malatya sancakları
olmak üzere iki sancak ve sancaklara bağlı kazalardan oluşmaktaydı.
Osmanlı Devleti genelinde olduğu gibi burada yaşayan Ermeniler de
tüccarlar ve esnaflar olarak iki grup halinde yaşamaktaydı. Şehir
merkezine uzak olan yerlerde oturmakta olan Ermeniler ise genellikle
tarım ve bahçecilik işi ile uğraşarak bu küçük topraklarda rençberlik
yaparak yaşamlarını sürdürmekteydi. Adıyaman ve çevre kazalarda
yaşayan bu Ermeniler, Ermeniceden daha çok Kürtçe ve Türkçe
konuşmaktaydı (Yörür, 2006:78, 79, 124).
Arşiv kayıtlarından alınan veriler incelendiğinde Ma’muratü’l-Aziz ve
Malatya sancaklarında iki millet arasında yaşanan adam öldürme,
yağmalama, baskın ve bu gibi olaylar yaşandığı görülmektedir. Göçebe
Kürt aşiretlerinin yaşadıkları bölgenin huzurunu bozduğuna ve sürekli
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eşkıyalık yaptığına dair 1890 yılına ait üç belgeyi ele alalım. Bu
belgelerden ilki Dersim Kürtlerinin ıslahı için gerekli tedbirlerin
alınmasını içermektedir. Çünkü burada yaşayan halk Dersim ekradından
gördüğü mezalim ve tadiyatdan dolayı canları ve malları konusunda endişe
içindedir (DH. MKT 1741/16, 23 Za 1307 H). Bu durumda, Dersim’deki
Kürtlerin burada yaşayan halkın canına ve malına olan saldırılarını
önlemek için, buradaki alay ve taburlara Harput Redif Taburu Dairesindeki
yeni efrattan sevk yapılması tedbir olarak düşünülmektedir (DH. MKT
1741/19, 23 Za 1307 H). Bundan başka, Bitlis ve Diyarbakır’da bazı küçük
aşiretlere bedava arazi verilerek iskân edilmeleri sağlandığında o
bölgedeki huzurun arttığı görüldüğünden diğer aşiretlerin de iskânının
sağlanmasının bir tür önlem olduğu görülmüştür (DH. MKT 1742/25, 27
Za 1307 H). Bu durumdan dört yıl sonra bir başka belgede Dersim’deki
Kürtlerin cehaletten dolayı devamlı eşkıyalık yaptığı ve bu Kürtlerin
eğitim yoluyla ıslah edilebileceği ve bu yüzden eğitim faaliyetlerine önem
verilmesinin gerektiği konusunun altı çizilmiştir (A. MKT. MHM.723/10,
27 M 1312 H). 1895 yılında Van’a bağlı Erciş ve civarındaki köylere
saldırıda buluna ve köylünün koyunlarını gasb eden bir grubun varlığından
bahsedilmiş ve durumla ilgili olarak Van Vilayeti bilgilendirilmiş ve
Dördüncü Ordu Müşirliğinden yardım istenmiştir (Y.A.HUS. 338/92, 14
Ca 1313 H).
1880 yılında, Harput vilayeti sınırları içinde bulunan Arapgir kazasının
Erguvan nahiyesinde yaşayan Kürt aşiretlerinden Deli Sülo Kabilesi, kaza
sınırları içindeki Hekimhan nahiyesi köylerine saldırmakta, ahalinin
mallarını çalmakta ve mallarını gasp etmekte olduğu görülmektedir. Çok
kalabalık olup seyyar olarak çadırlarda yaşayan bu aşiretler yaklaşık olarak
4-5 yıldır Harput vilayeti hududundaki ahaliye zarar vermektedirler. Ahali,
bu durumla ilgili şikâyetlerini Harput ve Sivas vilayetlerine bildirmiştir.
Bunun üzerine söz konusu aşiretlerin başka yere gönderilmeleri ve uygun
yerlere iskân ettirilmeleri gündeme gelmiştir (Şahin, 2007: 296).
8 Eylül 1880’de Sevir nahiyesi ve köylerinde hırsızlık ve adam
yaralama olayları olmuştur. Bu olayların sorumlularının Mermerikan
Aşiretine bağlı kimseler olduğu tespit edilmiştir. Bu bölge tüm kaza
halkının geçmek zorunda olduğu Divriği, Eğin ve Arapgir üzerinde
bulunmaktadır. Bu yüzden buralarda da eşkiyalar tarafından sık sık gelipgiden yolcuları gasp ve yaralama olaylarına rastlanmaktadır (Şahin, age:
297).
Bu Kürt aşiretlerinden başka devlete vergi, asker ve ağnam rüsumu
vermeyen, nüfusları belirsiz seyyar aşiretler vardır. Bahar mevsiminde
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Diyarbakır, Harput, Malatya ve sair yerlerden Divriği kazasının yaylak
arazilerinde çadır kurmakta ve 6 ay kadar vergi vermeden kaza içinde
yaşamakta, söz konusu yerlerin ziraat alanlarına zarar vermekte ve halkın
hayvanlarını çalmaktadırlar. Bu sebeple tüm Divriği halkı, bu Kürtlerin yaz
mevsiminde yaylaklara nakledilmemesi ve bu topluluğun köy şeklinde
iskân ettirilmesini isteyen bir istirham yazısı yazmıştır. Aynı şekilde
Gürün’de de birçok konar-göçer aşiret halkın canına ve malına zarar
vermektedir (Şahin, age: 298-299
Malatya Sancağına bağlı Akçadağ Kürtleri 1895 yılında, Darende
kazasına hücum ve tecavüz etmişler; Hıristiyanlara ait işyeri, ev ve çarşıyı
talan etmişlerdir. Yaklaşık üç yüz elli hane ve iki bin beş yüzden fazla
Ermeni’nin zarar gördüğü bu olaylardan sonra saldırıya katılanların bir
kısmı dağılmış bir kısmı ise İslam hanelerine saldırmaya başlamıştır.
Olaylar üç gün boyunca devam etmiş olduğundan halk aç ve perişan
kalmıştır. Bu durumda Sivas vilayetine telgraf çeken mahalli meclis idaresi
durumu aktarmış, iki bin beş yüzden fazla Ermeni’nin zor durumda
kaldığını ve onlara nasıl yardım edilmesi gerektiği konusunda bilgi istemiş
ve zahire yardımı yapılmasının gerekliliğini belirtmiştir (Y.A. HUS
339/31, 22 Ca 1313 H). Bununla birlikte Badegan ve Bekiran aşiretlerinin
Muş havalisinde bazı köylere hücumla katl ve gasba cüret ettiklerine dair
şikâyet tahkik edildiğinden; hadisenin Ermeniler tarafından çıkarılarak
Kürtlerin üzerine atıldığının anlaşıldığını ifade eden belgeler de vardır
(DH. MKT. 1768-14, 1890).
Bölgede yaşanan Kürt-Ermeni anlaşmazlığında tarla, sınır ve meralara
saldırı ve topraklara zarar verme konularında Kürtlerin faaliyetlerinin
Ermenilere göre daha fazla olduğu görülmektedir.
2- Diyarbekir Vilayetinde Meydana Gelen Kürt-Ermeni Olayları
Diyarbekir vilayeti, Süryani, Rum, Ermeni, Keldani, Yahudi, Yezidi,
Kıpti, Şemsi gibi farklı etnik yapılardaki grupları barındıran bir yerleşim
merkezidir (Yılmazçelik, 1995:31).
Osmanlı Vilâyât-ı Şarkiyyesi isimli eserinde Ali Emîri ziyaret ettiği
şehir olan Diyarbekir’de yaşanan olayları şu şekilde aktarıyor: “…İslam
ve Hıristiyan ahaliyi de pek neşesiz gördüm. Vaktiyle pek teklifsiz
görüştüğüm iki millet içindeki muhibbândan mahremâne bir surette
sebebini istifsâr eylediğimde Rusya’nın Vilâyât-ı Şarkiye hakkındaki
makâsıdı zaten malumunuzdur. Bu muhîtin sınûf-ı ahâlisi bu hususa pek
de ehemmiyet vermiyorlardı. Lâkin şimdi Avrupa’da taşnaksiyun ve
hınçakyan gibi bazı komiteler zuhûr ederek topladıkları külli mebâliğ ile

425

memleketimize fedâîler gönderiyorlar ve bazı kendini bilmezleri iğfâl
eyliyorlar. İslamlarla Hıristiyanlar arasına ilkâ-i tohum-ı fesâd ve
nifâk ediyorlar…” (Emiri, 2005:39-40).
Diyarbekir Vilayeti’nde de diğer vilayetlerde olduğu gibi
Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında bazı olaylar yaşanmıştır. 1879
yılındaki bir olayı Rassan’ın Layard’a gönderdiği bir rapordan kısa bir
alıntıyla özetleyelim: “Diyarbekir’de Hıristiyanların çektiği sıkıntılar ile
ilgili haberlerin abartıldığı, Kürt aşiret saldırılarının yönetimin zayıf
oluşundan kaynaklandığı, aynı saldırılara Müslümanların da maruz
kaldığı ancak Diyarbekir valisinin ve yetkililerin barışın temin
edilebilmesi için ciddi bir çaba sarf ettikleri görülmektedir” (Şimşir,
1986:111-112) şeklinde devam eden bu rapor bölgede dikkate değer bir
hareketlilik olduğunu ve bu durumun Avrupa’da da dikkatle gözlendiğini
ortaya koymaktadır.
1889 yılında Diyarbekir’in Hani nahiyesinde bazı kişilerin Ermeniler’e
zarar verdiğine dair haberler çıkmıştır. Ermeni Patrikliği bu konuyla ilgili
bir muhtıra düzenleyerek Diyarbekir Vilayetince konunun araştırılmasını
istemiştir (DH. MKT. 1625/58, 28 N 1306 H). Aradan beş ay geçmiş bu
kez de Bakaranlı Aşireti’nin Muş, Şıtak, Sason taraflarındaki halka zarar
verdiği ortaya çıkmıştır. Buralarda emniyet ve asayişin sağlanması adına
Ermeni Patrikhanesi gereğinin yapılmasını istemiştir (DH. MKT. 1662/72,
06 S 1307 H). 1889 yılında Diyarbakır’daki olaylarda zarar gören otuz altı
hane halkına hane başı biner kuruş yardım yapılması kararlaştırılmıştır
(DH. MKT.1601/52. 03 B 1306 H).16 Mart 1889 tarihli Dâhiliye Mektubi
Kalemine ait bir belgede Ermenilerin bulunduğu mahallerde güvenlik için
uygun jandarma ve polis bulundurulması konusunda karar alındığı
görülmektedir (DH. MKT. 1605/54. 14 B 1306 H).
1895 yılı Kasım ayında Diyarbekir Vilayetinden gelen bir
telgrafnameyle, Diyarbekir Vilayeti dâhilinde Palu kazasında hem yerli
Kürtlerden hem Dersim Kürtlerinden dolayı bazı şikâyetler olduğu
anlaşılmıştır. Bununla birlikte, Bitlis dâhilindeki Reşkütan ve Badigan
aşiretlerinin bazı karyelere taarruz ettiği ve Silvan kazası ile Çüngüş
kasabasını tehdit eden Kürt aşiretlerinin bertaraf edilmeye çalışıldığı
bildirilmektedir (Y. PRK. UM. 33/69, 22 Ca 1313 H).
3- Bitlis Vilayetinde Meydana Gelen Kürt-Ermeni Olayları
Bitlis, 1820 yılı itibariyle Muş vilayetine bağlı bir sancak
durumundadır. 1864 yılında ise Erzurum vilayeti bünyesine girmiştir. 1878
Türk-Rus savaşından sonra ise Bitlis vilayet merkezi haline gelmiştir. Muş,
Siirt, Çapakçur (Bingöl) sancakları da bu vilayete bağlanmıştır. Bitlis,
merkezle beraber 4 sancak, 19 kaza, 8 nahiye ve 2.088 köyden oluşan bir
vilayet haline gelmiştir (Serdar, 2018: 18-19). Dağlık bir bölgede bulunan
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Bitlis’in ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Köy halkının
büyük bir kesimi tarımla uğraşmakta ve hayvancılık yapmaktadır. XIX.
yüzyılda Bitlis’te ticari faaliyetlerin yeri oldukça az ve sınırlıdır. Bitlis ve
civarında pazar ve ticaret için değil ihtiyaca ve günlük tüketime yönelik
geleneksel ekonomik yapı egemendir (Yurt Ansiklopedisi, 1982: 1408).
Bitlis’te yaşayan etnik çeşitlilik içinde Kürtler ve Ermeniler
çoğunluktadır. Özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle bölgede
yaşayan bazı göçebe aşiretlerin bölge halkına ve ahalinin mallarına
saldırdığına dair veriler mevcuttur. Bu konuları çözüme kavuşturmak için
çeşitli önlemler alındığına dair bilgiler de mevcut durumun ciddiyetini
anlamamız açısından önemlidir.
1884 yılına ait bir salnamede o dönem Bitlis’indeki Kürtleri anlatan
satırlar şöyledir: “…Ekrâd taifesi ziraat etmek ve bazı mahallerde fidan
gars eylemek (fidan dikmek) ve biraz da hayvanat beslemekle
meşguldürler…”. Yine aynı salnamede, Kürtlerin ormandaki aluç, ardıç ve
pelit gibi ağaçları kesip merkeplerine yükleyerek şehir ve kasabalarda
yakacak olarak sattığı bilgisi mevcuttur (Salnâme-i Diyarbekir). Evliya
Çelebi eserinde, kırsalda yaşayan Kürtler için “çıplak ve güneşte kararmış”
anlamına gelen ekrâd-ı ‘uryân u biryân tabirini kullanmaktadır
(Bruinessen, 2003:385). Bitlis civarında bulunan Kürt köylerine yakın
civarda -Kulp, Sasun, Siyan- Ermeni köyleri de bulunmaktadır. Yaz
aylarında bu mevkilere Diyarbekir ve Silvan taraflarından yarı göçebe
halinde yaşayan aşiretlerden başta Bekiranlı ve Badikanlı aşiretleri olmak
üzere başka birçok Kürt aşiretleri gelir, yaylaklara yerleşirlerdi. Buralarda
arazinin dağlık olması ve Ermeni köylerinin birbirine yakın olması
sebebiyle Kürtler ile Ermeniler arasında hoşnutsuzluklar ve mera sorunları
meydana gelirdi. Ancak Ermeniler buradaki Kürt ağalarına vergi veriyor
olduklarından dolayı ilişkilerini iyi tutmak isterler ve olaylar sulh yoluyla
neticelenirdi (Mayevskiy, 1997: 213).
Kürt aşiretlerinin Ermeni köylerine zaman zaman saldırıda
bulunduklarına dair Osmanlı belgeleri mevcuttur. 1899 yılına ait bir
belgeden, Dersim, Kuzican ve Ovacık ekradının Erzincan civarındaki
Ermeni köylerine saldırdığı ve bu saldırıların önlenebilmesi için bölgedeki
bazı hassas bölgelere karakollar inşa edilerek buralara yeterli sayıda asker
ikame edilmesi gerektiği bilgisine ulaşabiliriz (A. MKT. MHM. 642/11, 11
Za 1316 H). Bu ve bunun gibi örneklere dair arşiv kayıtları bulunmaktadır.
Kürt aşiretlerinin XIX. yüzyıl boyunca Anadolunun doğusunda
giriştiği saldırı, yağma, gasp vakaları arka arkaya sıralandığında
çıkarılabilecek sonuç hem Ermenilerin hem Kürtlerin kendi çıkarları
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doğrultusunda hareket ettikleridir. Ermenilerin bağımsızlık çabalarına
karşılık Kürtlerin kendi içlerindeki sorunları her iki etnik unsuru da
bulundukları bölgede huzursuz etmiş; yıllarca sürecek olan çatışmalara,
huzursuzluklara ve mücadelelere sebep olmuştur. Ermenilerin, bölgede
gerçekleşen olayları sadece Patrikhaneye değil bölge gezisinde bulunan
konuklara şikâyet şeklinde bildirmesi Osmanlı Belgelerinde karşımıza
çıkan bilgilerdendir. Örneğin, 1890 yılında Rusya’nın Van konsolosunun
Erzurum, Muş Bitlis hattı üzerinden ülke ziyareti esnasında kendisine
Ermeniler tarafından Kürtleri şikâyet eden dilekçeler sunulmuştur. Bu
dilekçeler abartılı ve yanlı dilekçelerdir (Y.A.HUS. 240-55,1890 (M). Bir
ifadeye göre Bitlis, “…ilk Ermeni ayaklanmasının çıktığı yer, yine Ermeni
nüfusun en fazla yaşadığı Bitlis’tir. Uluslararası platformda Bitlis o denli
Osmanlı topraklarından ayrı bir bölge olarak kabul edilmeye başlanmıştır
ki 1907 İngiliz-Rus anlaşmasında şehir, Rusların nüfus bölgesi olarak
tanımlanmıştır.” (Selvi ve Cırık, 2014: 210).
Sonuç
Kürt-Ermeni ilişkileri XIX. yüzyıl boyunca sorunlu devam etmiştir.
Dönem dönem sorunların niteliği değişse de yüzyıl boyunca artarak devam
eden bir kötü ilişkiler zinciri mevcuttur. Bu durumu belirleyen olaylar
yıllara ve bölgeye göre çeşitlilik göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin
yürüttüğü dış politika bu ilişkilerde belirleyici rol oynamıştır. Bunun
yanında Osmanlı’yla yakın ilişki içinde olan devletler Ermenilere ve
Kürtlere destek vererek bu konuda belirleyici rol üstlenmişlerdir. Başta
Rusya olmak üzere İngiltere, Fransa ve Amerika Osmanlı Devleti içinde
yaşamakta olan Kürtler, Ermeniler ve diğer etnik gruplar üzerinden
Osmanlı’ya karşı bir politika yürütmüşlerdir. Sadece XIX. yüzyıla özgü
olmayıp daha öncesinden yürütülmeye başlanmış olan bu politika, Osmanlı
Devleti’nin hem iç hem de dış siyasetini derinden etkilemiş, bu bağlamda
Osmanlı içindeki etnik unsurlardan olan Kürtler ve Ermeniler farklı bir
oluşum içine girmişlerdir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa devletlerinin Avrupa’da ve
dünyada üstünlük mücadelesi içine girmesi oldukça zayıflamış olan
Osmanlı Devleti’nin karşısına Avusturya, Rusya ve Fransa’yı çıkarmıştır.
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da parçalanması sırasında Avusturya ve
Rusya Balkan topraklarının geniş bir kısmını topraklarına katmış; Rusya,
Balkan uluslarının Osmanlı’ya karşı verdiği bağımsızlık savaşını kendi
çıkarları adına yakından desteklemiştir. Bu destek sayesinde 1812 Bükreş
Barışı ile Sırbistan; 1829 Edirne Barışı ile Yunanistan bağımsızlık, Eflak
ve Boğdan muhtariyet kazanmış; aynı yıl Fransa Cezayir’i işgal etmiştir.
Bundan başka Rusya ve Fransa, Osmanlı sınırları içinde yaşamakta olan
çeşitli Hıristiyan toplulukları üzerinde himaye kurabilmek adına Osmanlı
Devleti’nin iç işlerine karışmaya başlamışlardır. Rusya, Ortodoksları
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kendi himayesine alma çalışmalarına başlamış; İngiltere ise özellikle
1880’lerden sonra Ermeniler, Kürtler ve Araplarla ilgilenerek onları
Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaya çalışmıştır.
Rusya, İngiltere ve Fransa’nın bu çabaları kısa süre içerisinde sonuç
vermiş ve imparatorluk içinde yaşayan tüm etnik gruplar Osmanlı Devleti
içinde faaliyetlerine başlamışlardır. Bu çalışmalar, misyonerlik
çalışmaları, komiteler ve basın yayın faaliyetleri ile yürüttükleri
propaganda faaliyetleri, Kürtlerin ve Ermenilerin, özellikle Ermenilerin
kullandığı araçlar olmuştur.
İncelenen arşiv belgeleri ışığında, Kürtlerin ve Ermenilerin Osmanlı
bünyesinde yaşadığı XIX. yüzyıl boyunca yoğun bir ilişki içinde olduğu
tesbit edilmiştir. Genelde mücadele, toprak kavgası ve kavgalarla dolu olan
Kürt-Ermeni ilişkileri sürecinde zaman zaman birlikte hareket etme
durumlarına da şahit olunmuştur. Kürtlerin ve Ermenilerin sosyal
yapılarının ve siyasi oluşumlarının birbirinden farklı olması her ikisinin de
sürekli bir işbirliği içinde bulunamaması sonucunu getirmiştir. XIX. yüzyıl
boyunca Ermeniler arasında yaygın bir siyasi bilinç varken Kürtler
arasında böyle bir bilinçlenme söz konusu değildir. Kürtlerin büyük
çoğunluğu kendilerini Osmanlının bir parçası olarak hissetmiş ve öyle
davranmıştır. Ermeniler ise, siyasi bir kimlik bilinciyle hareket etmeye
başlamışlar ve yüzyıl boyunca bu faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
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DİYARBEKİR EYALETİNDE SÜRSAT BEDELİ TAHSİLİ (1673,
1676-1712)
Serkan SARI
GİRİŞ
Osmanlı Devleti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin fethinden
sonra idari teşkilatlanmayı yaparken bölgenin coğrafi özelliklerini, siyasi
ve sosyal yapısını dikkate alarak bir teşkilatlanmaya gitmiştir. Osmanlı
idaresinin bölgede teşmil edildiği zaman yıllardır merkezi otoriteden uzak,
bir nevi muhtariyet içerisinde siyasi varlıklarını devam ettiren yerel güçler
bulunmaktaydı. Osmanlılardan önce yöreye hâkim olmuş olan Safeviler,
Akkoyunlular, Karakoyunlular ve onlardan öncekiler tam bir merkezi
otorite kurabilmiş değillerdi. Feodal hayatın tabii bir unsuru olarak çeşitli
kalelerde üstlenmiş bölge hâkimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu ele
geçiren büyük siyasi güçlerin tâbiyetini kabul ederek varlıklarını devam
ettirme imkânı bulmuşlardır. Dolayısıyla coğrafyanın sağladığı imkânları
en iyi şekilde kullanan ve sosyal yapı ile bütünleşmiş feodal güçleri
bölgeden söküp atmak ve merkezi otoriteyi tesis etmek kolay bir iş değildi
(Taş, 2003:5). Bu konuda rol oynayan en mühim şahsiyet İdris-i Bitlisi
olmuştur. Bitlisi, Çaldıran Zaferinden sonra bölgenin Osmanlı İdaresine
katılması için harekete geçerek, bölgedeki mahalli beylerin Osmanlı
hizmetine girmelerinde büyük rol oynamıştır.
Bölgenin idari
teşkilatlanması da onun tavsiyeleri istikametinde gerçekleşmiştir.
Çaldıran Zaferi sonrası Dulkadirli üzerine giden Yavuz bölgeye İdris-i
Bitlisi’yi göndermiştir. İdris-i Bitlisi’ye bölgedeki meseleleri halletmesi
için tuğralı fermanlar verilerek padişah adına tasarrufta bulunması
sağlanmıştır. Bitlisi bölgede Hasankeyf Emiri Melik Halil, Bitlis hâkimi
Şeref Han, Hizan hâkimi Emir Davud, Eğil hâkimi Kasım Bey, Sason
hâkimi Ali Bey başta olmak üzere yirmi beş kadar ileri gelen beyin
Osmanlı hizmetine girmesini sağlamıştır (Hoca Saadettin Efendi, 256257).
Bölgenin ilhakından sonra, Osmanlı Devleti bölgenin tahririni
başlatmış ve İdari statüsünü belirleme çalışmalarını sürdürmüştür. Bu
işlerin yapılabilmesi için yine İdris-i Bitlisi'ye müracaat edilerek bölge ile
ilgili tecrübelerinden faydalanılmak istenilmiştir. Bu sebeple, bölgenin
idari statüsünün tespiti işlerinin ve ilk temessüklerin İdris-i Bitlisi'
tarafından hazırlandığı bilinmektedir. İstanbul'daki merkezi otoritenin
tanıdığı imtiyazlar sayesinde Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun özel
statüsü, yâni mahallî karakteri ve padişah fermanlarıyla kendilerine yurtluk
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ve ocaklık yoluyla dirlik verilen beylerin hâkimiyeti Tanzimat devrine
kadar devam etmiştir (Kodaman, 1986:10).
Çalışmaya konu olan sürsat defterlerinde Diyarbakır Eyaleti içerisinde
bulunan hükümet sancaklar ve buralardan alınan sürsat bedelleri yer
almaktadır. Hükümet sancakları tasarruf eden beylerin, sancak dâhilinde
vergileri bizzat toplama hakkına sahip oldukları görülmektedir. Bu
imtiyazlı durumuna rağmen hükümet sancakları da sefer zamanında
kuvvetleriyle birlikte beylerbeyinin emrine girmek mecburiyetindedirler.
Askeri kuvvetleri aşiretlerinin büyüklüğüyle doğru orantılı idi. Kısaca bu
sancakların diğerlerinden ayrıldığı en mühim husus tahrir ve tımar
usulünün olmaması ve sancakbeyinin yetkilerinin daha geniş bulunmasıdır
(Kodaman, 1986:12).
Bahsedilen farklı uygulamalar yalnızca Diyarbekir Eyaletine mahsus
uygulamalar olmayıp Bosna, Anadolu, Diyarbekir, Van, Kars, Çıldır, Şam,
Rakka ve Bağdat’ta benzer durumlar görülmektedir.
Bahsedilen
sancakların, Van ve Diyarbekir Eyaletlerinde biraz daha fazla sayıda
olması, 1578 yılında başlayan ve uzun süre devam eden Osmanlı-İran
savaşları sebebiyledir. Hükümet ve yurtluk-ocaklık sancaklar, Osmanlı
Devleti'nin siyasi yönden hareketli olan hudut bölgelerinde
bulunmaktaydı. Bunun en önemli sebebi, bu bölgelerdeki yerli beylerin
nüfuzundan faydalanmak ve merkezi otoriteyi bir ölçüde bu beyler
vasıtasıyla korumak ve tesis etmekti (Kılıç, 1999:212).
Diyarbakır Eyaletinde sürsat bedeli talep edilen sancaklar içerisinde
hükümet idarelerinin de bulunduğu görülmektedir. Ordunun ihtiyacı olan
arpa, un, bal, saman, koyun, odun gibi sürsat zahirelerinin satın
alınmasında kolaylık gösterilmesi istenilmektedir. Bahsedilen özel statülü
idarelerin bulunduğu bölgelerde tımar sistemi uygulanmamaktadır. Sürsat
bedeli ise diğer sancaklarda bulunan muaf gruplar ve bu tür özel statülü
idarelerde muhatap kabul edilmişlerdir. Ordunun ihtiyacı olarak
kaydedilen sürsat zahirelerinin miktarı ve tutarı bahsedilen grupların
yaptıkları üretim miktarı hakkında da bilgi edinilmesini mümkün
kılmaktadır.
Bir harp mükellefiyeti olarak ortaya çıkan sürsat bedeli tahsil edilirken
ordunun sefer güzergâhına uzak bölgelerden nakdî olarak tahsil edilse de,
bahsedilen tutar o bölgenin karşılayabileceği sürsat zahiresi üzerinden
hesaplanmaktaydı. İncelenen sürsat kayıtları bölgede yapılan üretimle
ilgili bir fikir sahibi olunmasını da sağlamaktadır. Çalışmada 1673, 1676
ve 1712 senelerinde yapılan üç sürsat bedeli tahsilinde Diyarbakır Eyaleti
ile ilgili kayıtlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
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DİYARBEKİR EYALETİNDE SÜRSAT BEDELİ TAHSİLİ
Çalışmamızın ihtiva ettiği dönem XVII. Yüzyılın sonları Osmanlı’nın
eski gücünü kaybetmeye başladığı, yapılan savaşların uzamaya başladığı
ve bazı harplerde Osmanlının yenilgiler aldığı, sınırların genişlemesinin
yavaşladığı ve iç isyanların artmasıyla mali sorunların da giderek arttığı bir
dönem olarak dikkati çekmektedir. Osmanlı’nın, bu gidişatı kontrol altına
almak için bir takım ıslahatlara giriştiği de görülmektedir. İncelediğimiz
kayıtlar dan ilki 1673-1674 yıllarında, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
döneminde tutulmuş kayıtlardır. Köprülüler dönemi bahsedilen ıslahatlar
açısından önemli bir devri temsil etmektedir. Köprülüler devri denen
dönem, Köprülü Mehmed Paşanın sadrazamlığa getirilişiyle başlamıştır.
15 Eylül 1656 tarihinde sadaret mührünü alan Mehmed Paşa devlet
içerisinde asayişi temin ederek devlet otoritesinin sağlam bir şekilde
korunmasını sağlamıştır.(Duman, 2006:23) Devlet otoritesinin tesisi
öncelikli mesele haline gelmişti. Devlet otoritesindeki zafiyet neticesinde
valide sultanların, devlet adamlarının ve bürokrasi içerisinde
görebileceğimiz ağaların da olaylara müdahil olması meseleyi içinden
çıkılmaz bir hale getirmişti.(Ortaylı, 2009:78) Mehmed Paşa döneminde
yapılan düzenlemelerle bahsedilen problemler halledilmeye çalışılmıştır.
Söz konusu dönemde yapılan ıslahatlar, Mehmed Paşa’nın vefatından
sonra yerine getirilen oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa zamanında da
geliştirilerek devam ettirilecek ve önemli başarılar ortaya
konulacaktır.(Sayın, 2009; Aybicin, 2001)
Zaman içerisinde, bir harp mükellefiyeti olarak ortay çıkan sürsat
vergisi, harp zamanlarında ordunun ihtiyacı olan belirlenmiş malların
tekâlif-i harbiye suretiyle halktan alınması ile ilgili bir kavram olarak orta
çıkmıştır. Ordunun iaşe ihtiyacı için gerekli görülen malları temin etmek
maksadıyla ortaya çıkmış bir vergidir. Menzillerde ordunun ihtiyaç
duyacağı düşünülen zahirenin halktan alınması için merkez tarafından bir
fiyat belirlenmiş ve adına sürsat bedeli veya bedeliyesi denilmiştir.
Bahsedilen bedelin veya zahirenin, sürsat memuru denilen görevliler
tarafından, halktan tekâlif-i harbiye olarak tahsil edildiği
anlaşılmaktadır.(Pakalın, 1956:300) Sürsat vergisi bahsettiğimiz dönem
öncesinde de gördüğümüz bir harp mükellefiyetidir. Klasik uygulamada
sürsat, duruma göre aynî veya nakdî olarak tahsil edilmekteydi. Askeri
birliklerin hareketinden önce geçilecek menziller ve bu menzillere sürsatı
aynen getirip teslim etme mecburiyetinde olan kazalar önceden
belirlenirdi. Merkezce belirlenen erzak toplanarak, temin edilen hayvanlar
vasıtasıyla belirtilen menzillere ulaştırılarak nüzul emini ve ganem emini
gibi görevlilere teslim edilirdi. Ordunun geçeceği menzillere uzaklığı
nedeniyle sürsat bedelini nakdî olarak ödeyecek kazalarda da, gönderilen
tahsil memurları tarafından belirlenen sürsat nakdi olarak tahsil edilir ve
ordu hazinesine veya Hazine-i Âmire’ye teslim edilirdi. (Gökçe, 2000:364)
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Açıklamalardan anlaşılacağı üzere sürsat, hukuken sözleşmeye dayanan
bir yükümlülük olup; reayanın gerektiğinde belirlenen bir fiyat üzerinden
ordunun ihtiyacı olan yem, yiyecek maddesi ve yakacağı temin etmesidir.
Sürsat askeri birliklerin geçtiği yollar veya konakladığı menzillere yakın
bölgelerde aynî, uzak yerlerden ise nakdî olarak alınırdı. XVII. Yüzyılın
sonlarından itibaren ise bütün bölgelerden elde edilen ürün miktarıyla
orantılı bir şekilde nakdî olarak toplanmaya başlanılmıştır.(OAR,
2010:175)
Çalışmaya konu olan 1673/74 senesine ait ilk sürsat defterinde
belirlenen sürsat zahiresi arpa, un, koyun, sadeyağ, bal, saman ve odundan
oluşmaktadır. Bahsedilen dönemde Diyarbekir Eyaletinden sürsat bedeli
nakdi olarak istenilmiştir. Kayıtlarda geçen bedel tutarları bahsedilen
sürsat zahiresi üzerinden fiyatlandırılarak tespit edilmiştir. Sürsat zahiresi
için merkezce belirlenen fiyatlar devletin değişik eyaletlerine ve kazalarına
aynen uygulanmıştır. Diyarbekir Eyaleti ile ilgili 1673/74 tarihli sürsat
kayıtlarında odun ve saman için belirlenen miktarlar kaydedilmemiş
birleştirilerek kıymetleri kaydedilmiştir. Sürsat zahireleri için merkezce
belirlenen birim fiyatları tablo I de verilmiştir.
Tablo 1: Sürsat Zahireleri İçin Belirlenen Birim Fiyatları
Zahire Arpa
Un
Koyun Sade
Bal
Saman Odun
Yağ
Ölçü
Kile
Kile Re’es
Kıyye
Kıyye Kantar Araba
Fiyat
40
90
200
30
20
30
70
Kayıtlarda görülen sürsat zahirelerinden arpa ve unun kile ile ölçüldüğü
görülmektedir. Osmanlıda arpa ticaretinde kullanılan bir İstanbul kilesinin
22.25 kg olduğu hesaplanmıştır (Hinz, 1990: 51). Ordunun ihtiyaçları için
belirlenen zahirelerden olan revgân-ı sade ve balın ise kıyye ile ölçüldüğü
görülmektedir. Yağ ve bal için kullanılan kıyye XVI. ve XVII yüzyılda
dört yüz dirhemlik okkanın karşılığı olarak kullanılmış ve bu okkalar için
1259-1281 gr. olmak üzere iki değer verilmiştir (Kallek, 2007).
Sürsat zahiresi için belirlenen fiyatlar incelendiğinde dönemin
fiyatlarıyla tutarlı olduğu görülmektedir. Hatta belirlenen fiyatlar merkez
için piyasa fiyatlarına yakın bir tutar olmakla birlikte, devletin değişik
bölgelerinde de aynı fiyatlar üzerinden işlem yapılması bazı ürünlerin
belirli bölgelerde piyasa fiyatlarının üstünden alındığını göstermektedir
(Kütükoğlu, 1963). Bahsedilen uygulama ile sürsat bedeline muhatap
bölgelerde ortak bir fiyat politikası uygulanmıştır. Osmanlı Devletinin
fiyat politikalarındaki temel prensibi toplumun huzur ve refahını adalet
içerisinde sağlamak olmuştur. Mümkün olduğu kadar piyasada mal arzının
yüksek tutulması ve narh ve benzeri yöntemlerle de fiyatların ve kalitenin
istenilen seviyede olması sağlanmıştır. Bu nedenle de müdahaleci bir
yaklaşımı benimsemiştir (Genç, 2000:46). Bahsedilen anlamda sürsat
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uygulaması da etkili bir araç olarak kabul edilebilir. Ordunu ihtiyacı için
belirlenen malların büyük miktarlarda alınması ve fiyatın merkezce
belirlenmiş olması önemlidir. Ayrıca Tımar sistemi uygulanmayan veya
uygulanan bölgelerde muaf tutulan gruplarında sürsata muhatap kabul
edildikleri görülmektedir. Diyarbekir Eyaletine tabi kaydedilen hükümet
idarelerinin sürsat bedelleri tabloda verilmiştir. Eyalette bulunan diğer
kazalardan farlı olarak odun ve saman bahsedilen sancaklardan alınmamış
ve sürsat bedelleri hesaplanırken de bahsedilen iki zahire dikkate
alınmamıştır.
Tablo II: 1676 Tarihinde Diyarbekir Eyaletine Tabi Hükümetlerin Sürsat
Bedeli
Hükü
met

Tercil
Eğil
Hazo
Palu
Hazro
Lice
Akça
Kale1
Topla
m

Arpa

Un

Sade Yağ

Koyun

Bal
Topl
am

Kil
e
15
00
20
00
14
00
10
00
10
00
20
0
10
00
81
00

Kıy
met
600
00
800
00
560
00
400
00
400
00
800
0
400
00
324
000

Kil
e
20
0
20
0
50
17
5
17
5
20
0
50
10
50

Kıy
met
180
00
180
00
450
0
157
50
157
50
180
00
450
0
945
00

Re’
es
500
200
600
100
100
100
60
166
0

Kıy
met
100
000
400
00
120
000
200
00
200
00
200
00
120
00
332
000

Kıy
ye
150
200
500
80
80
100
100
121
0

Kıy
met
450
0
600
0
150
00
240
0
240
0
300
0
300
0
363
00

Kıy
ye
150

25

Kıy
met
300
0
200
0
450
0
186
0
186
0
100
0
500

736

147
20

100
225
93
93
50

1855
00
1460
00
2000
00
8001
0
8001
0
5000
0
6000
0
8015
20

Hükümet idarelerinden alınan sürsat bedeli incelendiğinde ağnam ve
arpa üzerinden fiyatlandırılan bedelin önemli bir yekûnu oluşturduğu
görülmektedir. Eyaletin diğer sancaklarında da durum farksızdır bu
anlamda veriler tutarlı görünmektedir. Eyalete tabi olarak kaydedilen yedi
hükümet idaresinin toplam 8.100 kile arpa bedeli olarak 324.000 kuruş ve
1.660 baş koyun için de 332.000 kuruş sürsat bedeli ödediği görülmektedir.
Eyalete tabi diğer sancaklarla karşılaştırıldığında üretim yoğunluğunun
hiçte azımsanmayacak durumda olduğu anlaşılmaktadır.

1

Nam-ı diğer Espi

436

Tablo III:1673 Senesi Diyarbekir Eyaleti Sürsat Bedeli
Kaza

Amid
Hani

Arpa

Kıy
met

Ki
le

Kıy
met

Re
’es

Kıy
met

500
0
400

200
000
160
00
120
00
240
00

50
0
10
0
50

450
00
900
0
450
0
900
0

40
0
50

800
00
100
00
100
00
200
00

240
00
200
00
400
0
120
00
180
00
320
00
320
00
200
00
120
00
400
00
160
00
400
00

10
0
10
0
50

10
0
50

20
0

900
0
900
0
450
0
450
0
900
0
900
0
900
0
900
0
450
0
135
00
450
0
180
00

600
00
400
00
400
00
400
00
120
000
320
00
280
00

25
0
20
0
20
0
20
0
40
0
20
0
15
0

225
00
180
00
180
00
180
00
360
00
180
00
135
00

300

Kulp

500

Mihrani

100

Siird

300

Çermik

450

Siverek

800

Ergani

800

Çüngüş

500

Atak

300

Hasank
eyf
Sincar

100
0
400

Musul-ı
Atik ve
Cedid
Harput

100
0

Pertek
Mardin
Nusaybi
n
Mazgirt

Koyun

Kil
e

Çapakç
ur
Berriye
cik
Telgura
n
Savur

Çemişg
ezek
Sağman

Un

600

600

150
0
100
0
100
0
100
0
300
0
800
700

10
0

50
10
0
10
0
10
0
10
0
50
15
0
50

50
10
0

Sade Yağ

Kı
yy
e
20
0
40

Kıy
met

Sa
ma
n
Od
un
Kıy
met

400
0
800

900
0
700

30

600

900

50

100
0

150
0

40

800

40

800

120
0
700

30

150
0
150
0
900

20

400

600

30

900

20

400

500

30

900

20

400

700

50

40

800

50
20

100
0
400

30

150
0
240
0
150
0
900

20

400

140
0
160
0
130
0
700

10
0
30

300
0
900

60
30

120
0
600

200
0
500

Kı
yy
e
20
0
50
50
10
0

Kıy
met
600
0
150
0
150
0
300
0

Bal

Topl
am

3440
00
3800
0
2950
0
5850
0

50

15
0

200
00
100
00
500
0
600
0
100
00
120
00
200
00
160
00
800
0
400
0
100
00
300
00

15
0

450
0

10
0

200
0

150
0

5650
0
4200
0
1540
0
2430
0
3900
0
5670
0
6600
0
4820
0
2650
0
9970
0
3250
0
9600
0

15
0
10
0
10
0
10
0
40
0
10
0
10
0

300
00
200
00
200
00
200
00
800
00
200
00
200
00

10
0
10
0
10
0
50

300
0
300
0
300
0
150
0
120
00
300
0
150
0

60
40

120
0
800

40

800

40

800

20
0
50

400
0
100
0
500

280
0
120
0
120
0
170
0
200
0
100
0
150
0

1195
00
8300
0
8300
0
8200
0
2540
00
7500
0
6500
0

25
30
50
60
10
0
80
40
20
50
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50

80
50

40
0
10
0
50

25

Meyya
fakirin
Kürdka
ni
Topla
m

15
00
40
0
23
95
0

600
00
160
00
958
000

10
0
50
36
50

900
0
450
0
328
500

10
0
30
25
35

200
00
600
0
507
000

10
0
30
21
10

30
00
90
0
63
30
0

10
0
20
13
55

20
00
40
0
27
10
0

10
00
60
0
59
40
0

950
00
284
00
195
770
0

Diyarbekir Eyaleti’nin 1673 tarihli sürsat bedeli toplamlarına
bakıldığında toplam bedelin önemli bir yekûnu arpa bedeli olarak alınan
meblağ oluşturmaktadır. Bahsedilen tarihte tutulan kayıtta eyaletin toplam
sürsat bedelinin %49’unu arpa bedeli olarak alınan vergi kalemi
oluşturmaktadır. Ordunun et ihtiyacını karşılamak için canlı hayvan olarak
alınan 2.535 baş koyun bedeli olarak alınan 507.000 kuruşluk tutar toplam
sürsat bedelinin %26’sını oluşturmaktadır. Eyaletin sürsat bedelini
oluşturan zahireler içerisinde olan un üzerinden belirlenen tutar toplam
bedelin %17’sini oluşturmaktadır. İstenilen sürsat bedelinin %3’ünün
Sadeyağ, %3’ünün odun ve Saman bedelinden %2’sinin de bal üzerinden
hesaplanan bedelden oluştuğu görülmektedir.
Grafik I: Diyarbakır Eyaleti 1673 Sürsat Bedeli toplamı

Sadeyağ
3%

Bal
2%

Saman ve Odun
3%

Koyun
26%

Arpa
49%

un
17%

İncelenen sürsat kayıtlarından ikincisi 1676 senesine ait bedelleri ihtiva
etmektedir. Diyarbekir Eyaletinin bahsedilen döneme ait sürsat bedelini
toplama işi 25 Mart 1676 (H. 10 Muharrem 1087) tarihinde Ebubekir Ağa
kefaleti ve beş yük akça peşinat ödemek kaydıyla Ahmed Ağa’ya
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verilmiştir. Defterde bahsedilen ağalarla ilgili farklı bir bilgi verilmemiştir.
Defterdeki genel uygulamalardan hareket edildiğinde devletin değişik
kademelerinde görev yapan ağalardan taşradaki tüccar ağalarına kadar
değişik kademelerde görevlilerin sürsat toplama görevi talep ettikleri
görülmektedir. Merkezi idare belirlenen bedelin eksiksiz toplanmasını
sağlamak için talip olanlardan kefil göstermelerini istemektedir. Belirlenen
Sürsat bedelinin bir kısmı veya bazen tamamı peşinat olarak
kaydedilmiştir. Osmanlının eskiden beri uygulaya geldiği iltizam
pratiğinin bir yansıması olarak görülebilecek bu uygulamada peşinatın
göreve talip olanlarca teklif edildiği anlaşılmaktadır. Defterde karşılaşılan
peşinatlarda herhangi bir oran bulunmadığı görülmüştür. Teklif edilen
peşinatın fazlalığı görev verilmesinde öncelik sağladığı anlaşılmaktadır.
Peşinatın
yanında
gösterilen
kefillerde
sürsat
memurunun
görevlendirilmesinde etkili yöntemlerden biri olarak dikkati çekçektedir
(Sarı, 2018).
Diyarbekir eyaletinin 1676 senesine ait sürsat bedelini tahsil ile
görevlendirilen Ahmed Ağanın beş yük akça peşinat ödediği
görülmektedir. Kayıtlarda karşımıza çıkan kavramalardan biri de “yük
akça” kavramıdır. Sürsasat bedeli hesaplanırken yani sürsat zahiresi için
belirlenen tutarlar kuruş üzerinden hesaplanmıştır. Defterde memurların
ödeyeceği peşinatlar ise kuruş ve akçe hesabı birlikte kullanılarak
yapılmıştır. XVI. Yüzyıl boyunca Osmanlı para düzeninin temel taşını
oluşturan gümüş akça, XVII. Yüzyılın sonlarında reel para olarak
dolaşımdan büyük oranda kaybolmuş ve yalnızca muhasebe servislerinin
muhasebe sikkesi olarak kullanılan bir değer birimi haline gelmiştir. XVII.
Yüzyıl sonlarında “guruş” olarak adlandırılan büyük gümüş sikkeler
basılmıştır (Özcan, 2005:250). Belgede geçen bir yük akçanın 100.000
akçaya tekabül ettiği görülmektedir. Yani Diyarbekir Eyaletinin sürsat
bedelini toplama görevi 500.000 akça peşinat ile Ahmed Ağaya verilmiştir.
Tablo IV:1676 Senesi Diyarbekir Eyaleti Sürsat Bedeli
Kaza

Amid
Hani
Çapakç
ur
Berriye
cik
Telgura
n

Arpa

Kil
e
49
00
40
0
20
0
40
0

Un

Kıy
met
196
000
160
00
800
0
160
00

Ki
le
50
0
10
0
50
80

Koyun

Kıy
met
450
00
900
0
450
0
760
0

Re
’es
40
0
50
50
50

Kıy
met
800
00
100
00
100
00
100
00
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Sade Yağ

Kı
yye
20
0
50
48
95

Kıy
met
600
0
150
0
144
0
285
0

Bal

Kı
yye
20
0
40

Kıy
met
400
0
800

Sam
an
Odu
n
Kıy
met
900
0
700

30

600

460

50

100
0

150
0

Topl
am

3440
00
3800
0
2500
0
3855
0

Savur
Kulp
Mihrani
Siird
Çermik
Siverek
Ergani
Çüngüş
Atak
Hasank
eyf
Sincar
Musul-ı
Atik ve
Cedid
Harput
Çemişg
ezek
Sağman
Pertek
Mardin
Nusayb
in
Mazgirt
Meyyaf
akirin
Kürdka
ni
Toplam

55
0
30
0
90
20
0
35
0
70
0
80
0
45
0
29
0
90
0
10
0
10
00
14
00
12
50
10
50
10
50
20
00
80
0
70
0
25
0
15
0
20
73
0

220
00
120
00
360
0
800
0
140
00
280
00
320
00
180
00
116
00
360
00
400
0
400
00

70

95

14
5
10

630
0
540
0
450
0
450
0
900
0
765
0
900
0
800
0
450
0
130
50
900

20
0

180
00

15
0

560
00
500
00
320
00
320
00
800
00
320
00
280
00
100
00
600

25
0
20
0
20
0
20
0
40
0
20
0
15
0
20

15
0
14
0
10
0
10
5
38
5
10
0
10
0
20

10

225
00
180
00
180
00
180
00
360
00
180
00
135
00
180
0
900

803
800

34
10

307
700

25
75

60
50
50
10
0
75
10
0
90
50

25
25
30
50
55
95
80
35
20
0
20

10

190
00
500
0
500
0
600
0
100
00
110
00
190
00
160
0
700
0
400
00
400
0
300
00

50

38

760
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40

800

300

30

150
0
150
0
900

20

400

600

30

900

20

400

200

30

900

20

400

700

50

30

800

50
20

100
0
400

30

150
0
240
0
150
0
900

20

400

105
0
160
0
100
0
600

10
0
10

300
0
300

60
15

120
0
300

175
0
500

15
0

450
0

10
0

200
0

150
0

300
00
280
00
200
00
211
00
770
00
200
00
200
00
400
0
200
0

10
0
70

60
20

120
0
400

40

800

40

800

20
0
50
25

400
0
100
0
500

10
0
15

200
0
300

230
0
110
0
120
0
170
0
100
0
100
0
150
0
700

10

300
0
210
0
300
0
150
0
120
00
300
0
150
0
150
0
300

500
700

19
90

597
00

13
05

263
00

50

80
50

10
0
50
40
0
10
0
50
50

500

341
00

5000
0
2500
0
1500
0
2000
0
3500
0
5000
0
6500
0
4500
0
2500
0
9500
0
1000
0
9600
0
1150
00
9990
0
8500
0
8500
0
2100
00
7500
0
6500
0
2000
0
1000
0
1737
550

Tahsil edilen sürsat bedelleri itibarıyla bakıldığında 1673 sürsatına göre
1676 senesinde tahsil edilen sürsat bedelinde bir düşüş olduğu
görülmektedir genel toplamlar açısından bakıldığında 1676 senesinde
sürsat bedeli toplamında %11’lik bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu
düşüşün nedeni arpa, un, saman ve odun bahasından kaynaklandığı
görülmektedir. Tarım ürünlerinden belirlenen sürsat bedelinde bir düşüş
söz konusu iken bal, sadeyağ ve koyun bedeli olarak alınan sürsat
zahiresinin miktarı küçük bir artışla 1673 senesi verilerine yakın
görünmektedir. Bölgede hayvancılığın yaygın olması nedeniyle bu
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alandan alınan sürsat bedeli değişmemiştir. 1676 senesinde bölgedeki
hükümet idarelerden de sürsat istenilmesi arpa, un, saman gibi tarımsal
faaliyetler sonucu elde edilen ürünlerin eyalet dâhilinde bulunan
pazarlardaki arz talep dengesini bozmamak için istenilen sürsat miktarında
azaltmaya gidildiği görülmektedir.

Grafik II: Diyarbakır Eyaleti 1673 Sürsat Bedeli toplamı
Bal
2%

Saman ve Odun
2%

sadeyağ
3%
Arpa
46%

Koyun
29%

Un
18%

Grafik incelendiğinde 1676 senesinde toplam sürsat bedeli içerisinde
bulunan sürsat zahirelerinin oranı 1673 senesindeki ile hemen hemen aynı
olduğu görülmektedir. Burada farklı olarak karşımıza çıkan durum
kazaların 1676 senesinde ödediği sürsat bedeli toplamında ortaya çıkan
%11’lik düşüştür.
Çalışmaya konu olan sürsat defterlerinden sonuncusu 1712 senesine ait
olup Prut Savaşı sonrasına aittir. Çalışılan defterde de sürsat bedelinin
Rumeli caniblerinde bulunan yakın kazalardan ayni olarak diğer
kazalardan ve Anadolu canibinde bulunan kazalardan ise nısfî oranda
nakdî olarak tahsil edilmesi istenmiştir. Sürsat bedelinin bahsedildiği
şekilde tahsil edilebilmesi için gerekli defterin tutulması 19 Temmuz
1711(3 Cemaziyülahir 1123) tarihinde bir ferman gönderilerek istenmiştir
(MAD, 4521:1). Bahsedilen tarihte Baltacı Mehmed Paşa komutasında
bulunan Osmanlı ordusu ise Tuna Nehri’ni geçerek son menzil olan Falçı
Geçidine ulaşmıştır (Yıldız, 2000:73).
Osmanlı Ordusu Rusları başarılı bir muhasara ile mağlup ederek 22
Temmuz 1711 tarihinde Prut Antlaşmasını imzalamıştır. 24 Temmuz 1711
(8 Cemaziyülahir1123) tarihinde sadrolan fermanda bir yıl sonra (H. 1124
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senesinde) yapılması planlanan sefer-i hümayunun masraflarının çok
olacağından bahisle Rumeli ve Anadolu caniplerinde olan vilayetler ve
kazalardan nısfî sürsat bedeli tahsil edilmesi istendiği görülmektedir
(MAD, 4521:2)
Rusların muhasaradan kurtulduktan sonra yapılan muahedeye riayet
etme hususunda yavaş davrandıkları görülmektedir. Anlaşma hükümlerine
göre Osmanlıya teslim edilmesi planlanan Azak Kalesi verilmediği gibi,
yıkılması planlanan kalelerin de yıkılmaması üzerine bölgeye gönderilen
kaptan paşa ve diğer tahkik memurlarının gönderdiği haberlerin de
anlaşmaya riayet edilmediği hususunda olması nedeniyle padişahın
huzurunda devlet erkânıyla yapılan görüşmede ilkbaharda Ruslara harp
ilanına karar verilmiştir. Bu durum eyaletlere bildirilerek hazırlık
yapılması emredilmekle birlikte padişah da Edirne’ye hareket etmiştir.
Vaziyetin ciddiyetini gören Rus rehinlerin, İngiliz ve Flemenk elçilerine
müracaatları üzerine Edirne’ye getirilerek görüşülmüş ve bunların
Moskova’ya gönderdikleri adamları aracılığıyla keyfiyet Çara
bildirilmiştir. Rusların bütün arazi ve mühimmatıyla birlikte Azak Kalesini
teslim etmeleri ve bahsedilen diğer kalelerle ilgili muahede hükümlerine
riayet etmeleri neticesinde 1712 Nisan ayı ortalarında seferden
vazgeçilmiştir (Uzunçarşılı, 1988:91).
Çalışmaya konu olan 1712 tarihli belgelerde yapılması planlanan seferi hümayunun masraflarının çok olduğundan sık sık bahsediliştir. Seferin
masraflarının çok olmasından bahsetmesine rağmen yarım sürsat bedeli
alınması istenilmiştir. Defterde belirlenen sürsat zahiresinin de sınırlı
tutulduğu görülmektedir. Bahsedilen defter icmal tutulmuş bir defterdir.
Ordunun sefer güzergâhında bulunan menzillere gönderilen ayni sürsat
zahiresi arpa, un, odun ve samandan oluşmaktadır. Hem yarım sürsat
istenmesi hem de sürsat zahiresinin az sayıda belirlenmesi sürsat
bedellerinin de düşük olmasına neden olmuştur. 25 Kasım 1712 tarihli bir
kayıtta, hicri 1124 senesinde mütememmim olan seferi hümayun için
fermanla Rumeli ve Anadolu caniplerinin sürsat defterinin oluşturulduğu
kaydedilmiştir. 1712/13 (H. 1124) senesi sürsat bedelinin aslı bu minval
üzere bağlanıp defterdar efendi tarafından sürsat verilmiştir ifadeleri yer
almaktadır (MAD, 4521:122). Defterde bulunan hükümlerden anlaşıldığı
üzere, 19 Temmuz 1711(H. 3 Cemaziyülahır 1123) tarihli fermanla 24
Temmuz’da başlayan sürecin 25 Kasım 1712 (H. 25 Şevval 1124) tarihinde
bitirildiği anlaşılmaktadır.
Belgelerde sürsat görevlilerinin halktan masraf veya harç adı altında
fazladan bir ödeme istememeleri için uyarıldıkları görülmektedir Sürsat
tahsili için görevlendirilenlerin masrafları için topladıkları sürsat bedeli
içerisinden bir tutar belirlenmiştir. Mübaşirlerin memur oldukları mal ve
bedelleri toplayıp hazine-i amireye teslim etmeleri ve masraflarının
karşılığı olarak topladıkları her bin kuruş için 12,5 kuruş almaları ve bunu
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da mahalline kaydetmeleri istenmiştir. Görevliler için bu ücret
belirlenirken fermanda eski uygulamalara da atıfta bulunulduğu
görülmektedir. Fermanda 1688/89 (H. 1100) senesinde bahsedilen
masraflar için toplanılan sürsat bedelinin her bin kuruşundan 12,5 kuruş
ödendiği ve bu tutarın 1697/98 (H. 1109) senesinde her bin kuruş için 25
kuruş olarak tespit edildiğinden bahsedilmiştir. Çalışılan defterde
görevlilerin masrafları için 1688/89 senesine kıyasla toplanılan her bin
akçalık sürsat bedeli için 12,5 kuruş alınması ve bu tutarın mahalline
kaydedilmesi istenilmiştir (MAD, 4521:2).
Diyarbekir Eyaleti için belirlenen sürsat bedelinin tahsili için 20
Haziran 1711 tarihli bir fermanla bizzat Eyaletin Beylerbeyi olan Ali
Paşa’nın görevlendirildiği görülmektedir MAD, 4521:.116) Diyarbekir
Valisine 20 Ağustos 1711 tarihinde gönderilen ikinci bir hükümde, sefer-i
hümayunun masrafları için sürsat istenildiği kaydedilmiştir. Aynı
hükümde “reaya fukarasının hallerine merhameten” sürsat bedelinin
tamamı yerine yarısının alınacağı bildirilmiştir. Buradaki yarım sürsat
talebi, Diyarbekir Eyaletine mahsus bir uygulama olmayıp, 1712 senesinde
sürsata muhatap kabul edilen bütün eyaletlerden aynı oranda talep
edilmiştir (MAD, 4521:112).
Diyarbekir Valisine 20 Ağustos 1711 tarihinde gönderilen hükümde
“taht-ı hükümeti” altında bulunan eyaletin “kadılıklarından, şekaki ve
aşiretlerinden belirlenen bedellerin alınarak, merkezden görevlendirilen
sarayın kapıcı başlarından Kaleli Mehmed Ağa ile gönderilmesi
istenmiştir. Ayrıca hükümde, sürsat bedeli tahsili sırasında “haraç-ı
mahkeme, avarız, mübaşiriyye, kolcu akçesi, tezkire, duyun masrafı ve sair
bir bahane ile” defterde belirlenen sürsat bedelinin üstüne bir akçe dahi
eklenmemesi istenilmiştir(MAD, 4521:112). Burada belirlenen bedelin
toplanması sırasında çıkacak masraflar için bahsedilen adlarla herhangi bir
harç alınmaması istenilmiştir. Defterde bu masraflar için toplanan her bin
kuruş için 12,5 kuruşun alınması emredilmiştir.
Defterde Eyalete tabi olarak kaydedilen kazalardan istenilen sürsat
bedeline ek olarak eyalete tabi kaydedilen üç büyük aşiretinde bahsedilen
tarihte sürsata muhatap kabul edildikleri görülmektedir. Bu aşiretlere tabi
kolların değişik kazalara yayılmış olduğu da anlaşılmaktadır (Erpolat,
2009:63) Defterde eyalete tabi kaydedilen Şakaki, Kara Ulus ve
Türkmenan-ı Lek-i Ada Beğ aşiretleri ayrıca kaydedilmişlerdir.
Bahsedilen aşiretlerden Türkmenan-ı Lek aşiretine ait sürsat bedelinin
tahsili 3 Nisan 1712 tarihinde Kürt Osman Ağa’ya verildiği ve mahalline
kaydedildiği görülmektedir (MAD, 4521:120). Diğer aşiretlerin sürsat
bedelinin ise Ali Paşa tarafından tahsil edildiği anlaşılmaktadır. Eyaletten
istenilen sürsat bedelleri incelendiğinde bahsedilen aşiretlerin bütün
kazalardan daha fazla bir tutarda sürsata muhatap oldukları görülmektedir.
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Kayıtlar incelendiğinde bahsedilen tarihte Diyarbekir Eyaletinin sürsat
bedeli olarak 11.500 kuruş tuttuğu anlaşılmaktadır. Bu tutar içerisinde 143
kuruşu masraf olarak alınmış ve geriye bedel olarak 11.357 kuruş
kaydedilmiştir (MAD, 4521:119). Diyarbekir Valisi Ali Paşa’nın Anadolu
Valisi olarak görevlendirilmesi nedeniyle sürsat bedelinin tamamının
toplanamadığını görüyoruz. 12 Ocak 1717 tarihinde; Anadolu Valisi olan
Ali Paşa’ya gönderilen hükümde, 1712 senesi Diyarbekir sürsatının 3030
ve 3420 kuruş olarak iki taksitinin görevlendirilen kapıcı başı Mehmed
Ağa tarafından ödendiği kalan 4907 kuruş için 1716 senesinde zimmet
çıkarıldığı görülmektedir. Mehmed Ağa Diyarbekir sürsatının toplama
işinin beylerbeyine ait olduğunu kendisinin yalnızca kayıt işleri ile
görevlendirildiğini belge sunarak iddia etmiştir. Belgede, bahsedilen tutara
ek olarak Ali Paşanın da 3400 kuruş gönderdiği kalan meblağın yerinden
tahsili için voyvodanın görevlendirildiğini ve Ali Paşanın tahsil görevinin
ve Kapıcı başı Mehmed Ağanın da zimmetinin düşürüldüğü görülmektedir
(MAD, 4521:118).
Tablo V:1712 Senesi Diyarbekir Eyaleti Sürsat Bedeli
Kaza
Tutar
Amid
2127
Atak
134,5
Berriyecik Telguran
179,5
Çapakçur
134,5
Çemişgezek
900
Çermik
313,75
Çüngüş
358,25
Ergani
581,75
Hani
341
Harput
1030
Hasankeyf
448,25
Kara Ulus Cemaati
5000
Kulp
89,5
Kürdkani
90,5
Mardin
1848,75
Mazgirt
591
Meyyafakirin
165,25
Mihrani
134,25
Musul-ı Atik ve Cedid
860
Nusaybin
671,75
Pertek
772,75
Sağman
772,75
Savur
358,5
Siird
125,5
Sincar
90,5
Siverek
227,25
Şakaki Taifesi
5000
Türkmenan-ı Lek Cemaati 1500
Toplam
24846,75
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Ödenen
1023,5
67,25
89,75
67,25
450
156,875
179,125
290,875
180,5
515
224,125
2500
44,75
45,25
924,375
295,5
82,625
67,125
430
335,875
386,375
386,375
179,25
62,75
45,25
113,625
2500
750
12393,38

SONUÇ
Osmanlı Devletinde bir harp mükellefiyeti olarak karşımıza çıkan
sürsat bedeli avarız-ı divani içerisinde yer alan vergilerden birisi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Nüzul, iştira gibi diğer benzer vergilerden farklı
olarak meskûn olunan mahallin avarız hanesi miktarına göre muayyen
nispette tespit edilerek kaydedilmek yerine, sürsat bedelinin tespitinde,
sürsata muhatap olan kaza veya idari ünitenin avarız hanesi göz önünde
tutulmadan tevzi edilmekteydi. Burada dikkat edilen husus, belirlenen
miktarın yani bu miktarı oluşturacak sürsat zahiresinin toplanacağı
mahallin iktisadi yapısını zora sokmadan yapılması meselesiydi. Ordunun
ihtiyacı olarak belirlenen sürsat zahirenin kazlardan alınması piyasaya
sürülecek malların sıkıntıya girmesine neden olmamalıydı. Osmanlının
temel iktisadi yaklaşımı pazarlara bol miktarda mal girişi sağlayarak
istifçilik, karaborsacılık gibi istenilmeyen faaliyetlerin engellenmesi ve
fiyatların kontrol altında tutulması idi. Bu nedenle ordunun ihtiyacı olan
malların piyasadan alınması dikkatle yapılması gereken bir uygulama idi.
Merkezce belirlenen sürsat zahireleri için yine merkezce birim fiyatları
belirlenir ve uygulanırdı.
Harp zamanlarında ordunun ihtiyaç duyacağı zahirelerin belirlenen
menzillere eksiksiz depolanması ordunun yürütülmesi ve askeri
operasyonun başarısı için önemli bir faaliyet olarak dikkati çekmektedir.
Ancak ihtiyaç duyulan zahirelerin uzak bölgelerden planlanan menzillere
getirilmesi mümkün olmayacağından yakın bölgelerden ayni olarak
alınarak menzillere gönderildiği görülmektedir. Daha uzak bölgelerde ise
belirlenen fiyatlar üzerinden oluşturulan bedeller ordu hazinesine veya
Hazine-i Âmire’ye toplanılmıştır. Böylece yapılan harbin hem masrafları
hem de sağladığı ekonomik faydalar devletin değişik coğrafyalarına
yayılmıştır. Sürsat bedeli tahsili başlangıçta bahsedilen usul üzere harp
zamanlarında başvurulan bir yöntem iken, savaşların teknolojik
gelişmelerle birlikte uzayarak süreklilik arz etmesiyle birlikte XVII.
yüzyıldan itibaren süreklilik gösteren bir vergi haline geldiği
anlaşılmaktadır.
Çalışmamızda XVII. Yüzyılın sonu ve XVIII. Yüzyılın başında
yapılmış üç ayrı sürsat bedeli tahsili ile ilgili tutulan defterler esas alınarak
Diyarbekir Eyaletinin bahsedilen dönemde ödediği sürsat bedeli ortaya
konulmuştur. Çalışmaya konu olan sürsat bedeli tahsilinden ilki 1673,
ikincisi 1676 ve üçüncüsü de Osmanlının Prut savaşı sonrası yarım bedel
üzerinden aldığı 1712 sürsatlarından oluşmaktadır.
Diyarbekir Eyaletinin Osmanlı devletine dâhil olması Çaldıran Zaferi
sonrası bölgeye gönderilen İdris-i Bitlisi’nin faaliyetleri sonrasında
gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bölgenin idari teşkilatının ortaya çıkmasında
da Bitlisi’nin tecrübesinden faydalanılmıştır. Osmanlı tarafından bölgede
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daha önce hâkim olan devletlerin tecrübeleri ile bölgenin mevcut sosyal
yapısı da dikkate alınarak geleneksel Osmanlı sancaklarının yanında
yurtluk-ocaklık sancakların ve eyalete tabi hükümet idarelerinin ortaya
çıktığı görülmektedir. Çalışmada 1676 tarihinde uygulanan sürsat bedeli
tahsilinde eyalette bulunan hükümet sancakların da sürsata muhatap
oldukları görülmüştür. Bahsedilen hükümet idarelerinde tahrir
yapılmadığından bahsedilen bölgelerde yapılan tarımsal üretim hakkında
fikir edinmek mümkün olmamaktadır. Bu anlamda bölgeden talep edilen
sürsat zahirelerinin miktarı hükümet kabul edilen idarelerde yapılan üretim
hakkında fikir vermesi açısından önemli görülmektedir.
Diyarbakır Eyaletinden 1673 ve 1676 senesinde talep edilen sürsat
bedeli arpa, un, koyun, revgan-ı sade, bal, saman ve odun bedeli üzerinden
belirlenmiştir. 1673 senesi sürsat bedeli tahsilinde eyaletten toplamda
1.957.700 kuruş tutarında sürsat bedeli tahsil edilmişken 1676 senesinde
bu tutar 1.737.550 kuruşa düşürülmüştür. Eyalete tabi kazalardan istenen
sürsat bedeli 1676 senesinde azalmış görülmektedir. Ancak bu tutara
bahsedilen senede eyalete tabi kaydedilen yedi hükümet idarelerden alınan
801.520 kuruş eklendiğinde 1676 senesinde eyaletin toplam sürsat bedeli
tutarı 2.539.070 kuruş olarak hesaplanmıştır. 1712 senesine ait sürsat
bedelini oluşturan sürsat zahiresinin sayısının azaltıldığı ve yarısının tahsil
edilmesi istenilmiştir. Bahsedilen tarihte belirlenen sürsat zahiresi arpa, un,
odun ve samandan oluşmaktadır. 1712 senesinde sürsat beli olarak alınan
meblağın düşük olmasının nedeni bahsettiğimiz zahirenin daha az
tutulması ve yarısının alınmasıdır. 1712 sürsatında, kazaların yanında
kaydedilen Şakaki, Kara Ulus ve Türkmenan-ı Lek aşiretlerinin de sürsata
muhatap kabul edildikleri görülmektedir. Aşiretler tarafından ödenen
sürsat bedelinin kazalardan ödenenlerle karşılaştırıldığında ciddi bir fark
ortaya çıkmaktadır. Tablo V üzerinde görülen bu farklılık bölgede bulunan
aşiretlerin iktisadi açıdan güçlerini göstermesi açısından önemlidir.
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI
Complementary and Alternative Medicine Applications in Children with
Autısm Spectrum Disorders
Emine BEYAZ
Giriş
Nörogelişimsel bozukluklarda belirtiler hayatın ilk dönemlerinde,
sıklıkla da çocuk okula başlamadan önce görülmektedir. Bu bozukluklar
çocuğun çeşitli işlevlerinde aksamalara yol açan gelişimsel yetersizlikler
ile karakterizedir. Bu yetersizlikler, yönetici işlevlerin öğrenilmesi ve
kontrolündeki özgül bazı sınırlılıklardan, toplumsal becerilerin ya da
zekânın genel yetersizliğine kadar değişebilmektedir (APA, 2013).
Erken çocukluk döneminin nörogelişimsel bozukluklarından biri olan
otizm spektrum bozukluğu (OSB), belirtileri 36 aydan önce başlayan ve
erken çocukluk döneminde giderek artan sıklıkta görülen nörogelişimsel
bir psikiyatrik bozukluktur; sosyal iletişim ve etkileşimde sürekli
yetersizlik, sınırlı-yineleyici davranışlar ve ilgi alanları ile kendisini
gösterir. Ayrıca, toplumsal iletişim ve etkileşimde sürekli bir yetersizlik,
tekrar eden davranışlar ve sınırlı ilgi alanı bu tabloya eşlik etmektedir
(APA, 2013). OSB; iletişim ve sosyal etkileşim için gerekli kodlama,
duygusal işaretlerin işlenmesi gibi birçok alanda süreğen ve yineleyen
bozukluklarla karakterize, genetik temelli sağlıklı olmayan beyin
gelişiminin görüldüğü norogelişimsel bir hastalıktır (Ay ve Kılıç, 2019).
2. Otizm Tanımı
Otizm bedensel bazı engellerin varlığı ile tanımlanan, yaşam boyu
devam eden bilişsel gelişim bozukluğudur. Bu bozukluk, üç yaşa kadar
belirgin düzeyde iletişim ve etkileşim kurmada ciddi eksiklikler ve
yetersizlikler, sınırlı ve tekrarlayan davranışlar, takıntılar ve ilgiler vb.
semptomlar ile kendini gösterir (APA, 2013; Schmidt et all., 2011).
OSB’nun erken belirtileri sınırlı sosyal katılım, jest-mimiklerde ve
diğer iletişim alanlarında yetersizlik, etkinliklerde koordine olamama,
başkalarıyla etkileşime girmeme, karşısındaki kişinin gözüne bakmama
vb. hareketler görülmektedir (Landa, 2008). Bu belirtilerin yanı sıra; altı
ayı geçmesine rağmen diğer kişilere gülümsememek, dokuz ayı geçmesine
rağmen başkalarının ses ya da mimiklerine karşılık vermemek, bir yaşı
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geçmesine rağmen “agulamamak” parmakla bir şey göstermemek veya
“bay-bay” gibi jestler yapmamak, iki yaşı geçtiği halde iki sözcüklük basit
anlamlı cümlecikler kurmamak gibi dil ve iletişim alanlarında görülen
sınırlılıklar da OSB’nin erken belirtileri arasında yer almaktadır
Kanner’e göre otizmi olan çocuklar; ‘ben’ yerine ‘sen’ gibi kişi
zamirlerini ters kullanan, kendisine söylenen sözleri aynen tekrar etmek
anlamına gelen ve papağan konuşma da denilen ekolalisi olan, konuşmada
gecikme yaşayan, çok iyi bir hafıza belleğine sahip olan, kendisinin
başlattığı davranışları az olan, değişikliğe karşı duyarlı olan, daha çok
cansız nesne veya resimleri tercih eden bireylerdir (Darıca, Abidoğlu ve
Gümüşçü, 2011).
Otizm için en önemli risk oluşturan durumlar; ileri yaş anne veya baba,
düşük apgar skoru, düşük doğum ağırlığı, prematürite, baş çevresi
büyüklüğü, forseps ve vakum yardımlı doğum ve gebelikte nikotin
tüketimidir (Ümit, 2019).
3. Etyopatogenez
Etiyolojisi net aydınlatılamamakla birlikte her olgunun etkin tedavisi de
bulunmamaktadır. Prevalans artışının sebeplerini araştıran çalışmalarda
tanının daha bilinir ve görünür hale gelmesinin, çocuk psikiyatrisi
merkezleri gibi tanı koyucu birimlerin sayısının artması ve toplumun
hastalığı tanıyarak farkındalık oluşturulması ile lişkilendirilmektedir
(Mukaddes ve Dursun, 2018; Fuentes et all. 2012). Ayrıca bazı çevresel
etkenlerin de OSB sıklığında artış ile ilişkisi olduğu belirtilmektedir. Bu
nedenle otizm kalıtsallığı oldukça yüksek ancak belirli genetik nedenlerin
henüz %15’i tanımlanabilmiş, multifaktöryel poligenik gelişimsel bir
beyin hastalığıdır (Karakoç, 2018).
OSB’nun nedeni tam açıklanamamakla birlikte giderek artan prevalansı
sadece genetik faktörlerle açıklanamamakta, çevresel faktörlerin de
hastalığın oluşumunda etkili olduğu belirtilmektedir (Fujiwara et all.
2016). OSB etiyolojisinde rol oynayan mutasyon veya polimorfizmler
henüz tanımlanmamıştır (Essa et all. 2013). Bunun yanı sıra mitokondriyal
bozukluklar, maternal yaş, gebelik döneminde meydana gelen
enfeksiyonlar da OSB oluşumunda etkili olduğu düşünülen faktörler
arasındadır. Ancak hastalığın etiyolojisinde rol oynayan net bir genetik
veya çevresel mekanizma tam olarak tanımlanmamıştır. OSB’nda rol
oynayan çevresel faktörler ise başlıca tütün, alkol, pestisitler, endokrin
bozucular, hava kirliliği, ağır metaller, besin ögeleri olarak sıralanabilir
(Fujiwara et all. 2016). Mitokondriyal bozuklukların nörogelişimsel süreç
üzerindeki zararlı sonuçları nedeniyle mitokondriyal anormallikler ve
otizm arasında çeşitli olası bağlantılar öne sürülmüştür. Mitokondriyal
bozuklukların sıklıkla merkezi sinir sisteminde işlev bozukluğuna yol
açması, bunun da gelişimsel gerilemeye, öğrenme güçlüğüne ve çeşitli
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davranış bozukluklarına neden olması bu hipotezi güçlendirmektedir (Essa
et all. 2013). Günümüzdeki yaygın görüş, genetik (ağırlıklı olarak) ve
çevresel faktörlerin etkileşimi ile meydana gelen oksidatif stresin OSB
etiyolojisinde rol oynadığı yönündedir (Risch et all. 2014). Ayrıca;
gastrointestinal fonksiyonlarda bozukluk, otoimmünite vb. faktörlerin
hastalığın görülmesinden sorumlu olabileceği varsayılmaktadır (Bilgiç ve
Cöngöloğlu, 2009).
Otizm için ilişkilendirilen çevresel risk faktörleri;
 OSB’u olan kardeş
 Şizofreni benzeri psikotik özelliği olan ve duygu durum bozukluğu
olan ebeveyne sahip olma,
 40 yaş üstü anne veya baba,
 İleri dede yaşı (annenin babası),
 Konjenital anomalilerinin bulunması,
 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatışlar,
 Erkek cinsiyet,
 35 haftadan önce yapılan doğumlar,
 İntrauterin dönemde ilk 20 hafta boyunca düşük riski bulunması
 Büyükşehirde yaşama,
 Gebelikte yaşanan otoimmün olaylardır (Fuentes et.al. 2012; Karakoç
Demirkaya, 2018).
Folik asit ve D vitamini eksiklikleri, ayrıca intrauterin dönemde ultrason
maruziyetinin de OSB için risk taşıdığı gösterilmiş olup kanıtlanması için
geniş kapsamlı epidemiyolojik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
4. Klinik Özellikler
Temelde bir sosyal biliş sorunu olan OSB’nda, kişiler arası ilişkileri
oluşturan yapılar bozulmuştur. Bu tanıyı alan bireyler, zihinsel süreçler
anlamına gelen, bilmek, hayal etmek vb. sözcükleri kavrayıp
anlamlandırmada, empati kurabilmede, duyguları kontrol etmede, göz
göze temas kurmada, yüz tanıma ve yüzdeki emosyonu okumada
yetersizlikler yaşamaktadır (Mehrabian and Epstein, 1972). Otizmi olan
çocuklar bir uğraşıları olmadığında boş ve amaçsız kaldıklarından genelde
bağırma, sallanma ve saldırma türü davranışları gösterebilirler. Ayrıca bu
çocukların eğitimleri de kesintisiz devam etmek zorundadır (İçöz, 2019).
Otizmde asıl bilinmesi gereken, genel olarak birçok nöronal sistemin
etkilendiğidir. Sosyal bilişle ilgili sorunların ayrı olarak yorumlanması ise
zorluk oluşturmaktadır (Mehrabian and Epstein,1972).
OSB’u olan bireylerde uyku problemleri, yeme sorunları, kendine zarar
verme davranışı, öfke nöbetleri sık görülen atipik davranışlar arasındadır
(Aponte and Romanczyk, 2016). OSB’nda görülen temel yeme sorunları
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ise yemeği reddetme, yiyecek seçiciliği sonucunda besin öğelerinin
yetersizliği veya yemek/yemek zamanı ile ilgili alışılmadık davranışlardır.
Gıda seçiciliği genellikle gıdaların rengine, şekline, dokusuna veya
sıcaklığına dayanır. OSB’u olan çocuklarda nişasta içeren, aperatif ve
işlenmiş gıdalar için güçlü bir tüketim eğilimi gözlenirken; meyve, sebze
veya protein içeren besinleri reddetme de yaygın olarak görülmektedir.
İşlenmiş hazır gıdaların tüketimine bağlı olarak meydana gelen aşırı kalori
alımı da, OSB’u olan çocuklarda normal sağlıklı çocuklara göre obezite
prevalansını arttırmaktadır (Berding and Donovan, 2016). Bunlardan en
belirginlerinden yıllarca sadece patates kızartması yiyen otizmli bir
çocukta vitamin eksikliği nedeniyle ciddi sorunlar oluşmasıdır (Tanoue et
all. 2012).
OSB’u olan bireylerde yaygın olarak görülen bozulmuş yeme
davranışları çeşitli beslenme sorunlarına neden olabilmektedir. Besin öğesi
yetersizlikleri, obezite, GİS rahatsızlıkları bu bozukluklardan bazılarıdır
(Gürsoy ve Andaç Öztürk, 2019). Bu tanıyı alan çocuklarda başta
konstipasyon/diyare, gastrik reflü, gıda intoleransı olmak üzere GİS
yakınmaları sıktır (Coury et all. 2012). Beyin- bağırsak- mikrobiyota
ekseni göz önünde bulundurularak bağırsak mikrobiyotasının hem
OSB’nin temel belirtilerinde hem de GİS belirtilerinde oynadığı rol
araştırılmaya başlanmıştır (Ersöz Alan ve Gülerman, 2019).
5. Tedavi
OSB’nun tedavisi üzerine olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır (Bilgiç ve
Cöngöloğlu, 2009). Günümüzde otizmin temel klinik bulgularına ilişkin
etkin ilaç tedavisi bulunmamaktadır ve erken tanı ile otizme özel ve bireye
özgü sunulan yoğun eğitim programı mevcut en etkin tedavi biçimidir.
Eşlik eden ruhsal belirtileri giderme amacıyla psikofarmakolojik tedaviler
uygulanmaktadır. Çekirdek otizm belirtilerine yönelik oksitosin ve
vazopresin vb. hormonlar ve deneysel ilaç kullanımları (suramin) etkinlik
ve güvenirlik çalışmaları tamamlanamadığından tedavide etkin
kullanılamamaktadır (Mukaddes ve Dursun, 2018).
Otizm üzerine araştırmalar sıklıkla önlem, erken tanı ve yönlendirme
ile ilgilidir (Mukaddes ve Dursun, 2018). OSB tedavisinde en yaygın
yaklaşımlar davranışsal, eğitimsel ve farmakolojik müdahaleleri
içermektedir (Kaluzna, 2011).
6. Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları
OSB’nda etiyolojiyi esaslı bir tedavi yönteminin henüz bulunmaması
tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) uygulamalarını ön plana çıkarmaktadır
(Bilgiç ve Cöngöloğlu, 2009). OSB’u olan bireylerde TAT
uygulamalarının kullanımı batı ülkelerinde %92 düzeyindedir (Bilgiç ve
Cöngöloğlu, 2009; Harrington et all. 2006).

452

Bu tedavi yaklaşımları, günümüz modern tıp anlayışından ayrı olarak
bütünleştirilerek OSB’na yönelik tedavi biçimleri oluşturulmaktadır.
“Defeat Autism Now!” (DAN!) çatısı altında oluşturulmuş olan grubun
önerdiği tedavi şeması bu alternatif yaklaşımlar içinde en iyi
bilinenlerdendir. OSB’u olan çocukların aileleri ve bazı profesyonellerce
kurulmuş olan “The Autism Research Institute” ise otizmin nedenleri ve
tedavisi ile ilgili bilgilerin yayılmasını desteklemekte, bazı kongre ve
toplantılara sponsor olmakta ve DAN! Yaklaşımlarının uygulayıcıları ile
yakın bir ilişki kurmaktadır (Levy and Hyman 2005).
DAN protokolünde yer alan başlıca tedavi şunlardır:
 Vitamin, mineral, amino asit ve yağ asitleri ile yapılan besin

destekleri
 Glüten-kazein diyeti
 Gizli besin alerjilerinin araştırılması ve bu araştırmaların sonucuna

bağlı özel diyet
 Bağırsaklardaki bakterilerin probiyotik ürünlerle tedavisi
 Ağır metal atımı

Bu uygulamalardan vitamin ve mineral desteği dışındaki
uygulamaların henüz bilimsel dayanağı bulunmamaktadır. Rapor
edilen etkililik bulgularının çoğu, deneysel olmayan, ailelerin ya da
uzmanların subjektif görüşlerine dayanan çalışmalardır. Ayrıca,
otizmin tedavisine yönelik protokoller ülkemizde resmi olarak
onaylanmamıştır
(https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/tedaviyontemleri/#tedavi-protokolleri)
OSB’nda tamamlayıcı veya alternatif tedaviler genel olarak biyolojik
ve biyolojik olmayan uygulamalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Biyolojik
tedaviler, bazı vitamin ve minerallerin, omega-3 yağ asitlerinin, glüten
ve/veya kazeinden yoksun gıdaların tüketilmesi gibi görece belirgin riski
olmayan uygulamalardan, şelasyon tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi
immunoglobulinler, antifungaller, antiviraller, sekretin uygulamaları
aşılamaktan kaçınma gibi önemli riskler barındıran uygulamalara dek
uzanabilmektedir. Bu uygulamaların bazıları belirli bir teorik temele
dayandırılarak yapılırken, bazılarının net bir teorik çerçeve
oluşturulmaksızın kullanıldığı görülmektedir. Biyolojik olmayan
uygulamalar ise duyu bütünleme tedavisi, müzik terapisi, davranışsal
optometri ve kraniyosakral manipülasyon gibi yöntemleri kapsamaktadır
(Bilgiç ve Cöngöloğlu, 2009).
Batı ülkelerinde en sık başvurulan TAT uygulamalarının biyolojik
yöntemlere ilişkin diyete yönelik düzenlemeler olduğu, bunu
probiyotikler, antifungaller gibi bazı ajanların kullanımının izlediği, daha
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az olarak ise şelasyon tedavileri ve aşılamadan kaçınma gibi yöntemlerin
uygulandığı bilinmektedir (Harrington et all. 2006).
6.1. Şelasyon Tedavisi
Daha az başvurulan bir yöntem olmakla birlikte şelasyon tedavisi,
duyarlılığı yüksek ve ağır metalleri uzaklaştırma kapasitesi düşük olan
çocukların santral sinir sisteminde cıva, kurşun, alüminyum, arsenik,
kadmiyum vb. ağır metallerin biriktiği ve bu durumun nörotoksik etkilere
yol açarak OSB’na neden olduğu varsayımına dayanmaktadır. En fazla
sözü geçen ve OSB ile ilişkisi incelenen ağır metal cıva; kızamıkkabakulak-kızamıkçık (MMR) aşılarında da bulunmaktadır. Cıvanın
OSB’na neden olduğu hipotezine kanıt olarak, içeriğinde etil cıva bulunan
“thimerosal’’ içeren aşıların yaygın olarak kullanıldığı yıllarda OSB’nun
sıklığında artış bildirilmiş olması, aşılama sonrasında otistik belirtiler
göstermeye başladığı belirtilen olgu bildirimleri, otizmli çocuklarda
toplam vücut cıva yükünün fazla olduğunu ve civanın vücuttan atılımı için
gerekli olan sülfat ve indirgenmiş glutatyonun az olduğunu belirten bazı
çalışmalar gösterilmektedir (Geier et all. 2008).
Ayrıca cıva toksisitesinin otistik bulgulara benzer klinik özellikler
taşımasının da bu varsayımı desteklediği öne sürülmüştür. Cıva
toksisitesinin OSB’nda olduğu gibi benzer şekilde motor beceriler, dil ve
duyusal alanlar üzerine olumsuz etkilerinin olması, cıva toksisitesinin OSB
ortaya çıkmasında etken olduğu hipotezine bir kanıt olarak gösterilmiştir
(Bernard, 2001). Buna karşın, cıva toksisitesi ile OSB’nun temel belirtileri
incelendiğinde belirgin bir uyumun olmadığı görülmektedir. Cıva
toksisitesinin temel motor belirtisi ataksi ve dizartri iken OSB’nda
stereotipik hareketlerdir. Duyusal alan üzerine cıvanın en önemli etkisi
görme keskinliğinin azalması ve periferal nöropatidir. OSB’nda ise göz ile
ilgili bir bulgu yoktur. Ağrı duyarlılığında değişimler ve dokunma duyusu
ile ilgili aşırı duyarlılıklar olsa da bunlar periferik bir etkilenmeyi değil,
merkezi sinir sisteminde farklılıkları işaret etmektedir. Prenatal dönemde
ya da erken bebeklikte toksik dozda cıvaya maruz kalan hastalarda
mikrosefali görülmektedir. Buna karşın, OSB’u olan çocukların baş
çevresi ortalaması sağlıklı çocuklara göre daha büyüktür (Nelson and
Bauman 2003).
Nöropatolojik çalışmalar da cıva toksisitesi ile otizmin nöropatolojik
bulguları arasında önemli farklılıklar bulunmadığı gösterilmiştir (Nelson
and Bauman 2003). Diğer ağır metallerin vücutta birikimi ile OSB arasında
kurulan ilişki hakkında yeterli düzeyde bilgi bulunmamaktadır. Şelasyon
tedavileri ise otizmi olan çocuklarda ağır metallerin vücuttan
uzaklaştırılmasının iyileştirici etkisi olduğu düşüncesiyle kullanılmaktadır.
Şelasyon tedavisi, toksik ağır metallerin vücuttan bitkisel veya
kimyasal yollarla atılmasını hedeflemektedir. Bitkisel yollarla metal
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atımında genellikle kişniş gibi bazı bitkilerden yararlanılmaktadır.
Kimyasal yollarla metal atımında ise bazı ilaçlar kullanılmaktadır.
Bitkisel ve kimyasal metal atım uygulamalarının vücuttaki diğer
sistemleri etkileyiş mekanizması bilinmemektedir. Ancak, bu
uygulamalarla ölümlere kadar varan çok ciddi yan etkiler ortaya
çıkabilmektedir. Dolayısıyla, Amerikan Pediatristler Akademisi
(APA) gibi organizasyonlar bu tür tedavilerin çok gerekli olmadıkça
kullanımını önermemektedir.
Sonuç olarak, ağır metallerden arındırma tedavisi yalnızca ağır
metallerden etkilendiği kesin olarak kanıtlanan ve bu tedaviye uygun
özelliklere sahip olan (örneğin; böbrek, karaciğer ve kemik iliği
hastalığı olmayan) çocuklara önerilebilir. Otizmi olan çocukların
çoğunda ise böyle bir durumun varlığı saptanamamaktadır.
(https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/tedavi-yontemleri/#agirmetallerden-arindirma).
6.2. Hiperbarik Oksijen Tedavisi
Otizmi olan bireylerde bazı beyin bölgelerinde hipoperfüzyon
(Boddaert and Zilbovicious 2002; Zilbovicious et all. 2000),
noroinflamasyon (Pardo et all. 2005; Vargas et all. 2005) ve
gastrointestinal inflamasyon (Furlano et all. 2001) olabileceğine dair bazı
bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulara dayanarak hiperbarik oksijen
tedavisinin otizmde perfüzyonu arttırarak ve inflamasyonu azaltacağı iddia
edilmektedir (Rossignol, 2007). Bu tedavi yönteminde 1 atmosfer basıncın
üstünde %100 oksijen solunması hiperbarik oksijen tedavisi, 1 atmosfer
basıncının üstünde normal hava solunması ise hiperbarik tedavi olarak
adlandırılmakta ve her iki yöntemin de otizmli çocuklarda faydalı olduğu
öne sürmektedir (Rossignol et all. 2007; Rossignol et all. 2009).
Hiperbarik oksijen tedavisinin otistik bulgular üzerine faydalı olduğunu
bildiren acık uçlu çalışmaların yanı sıra bir kontrollü çalışma
bulunmaktadır (Rossignol et all. 2007; Chungpaibulpatana et all. 2008,
Rossignol et all. 2009). Bu kontrollü çalışma Rossignol et all. (2009)
tarafından yürütülmüş ve tedavi grubuna 1.3 atmosfer basıncında %24
oksijen, kontrol grubuna ise hiperbarik tedaviyi taklit eden en düşük basınç
olduğu belirtilen 1.03 atmosfer basıncında %21 oksijen toplam 4 hafta
boyunca 40 saati dolduracak şekilde verilmiştir. Çalışma sonucunda
hiperbarik tedavinin otistik belirtiler üzerine faydalı olduğu bildirilmiştir.
Ancak, bu çalışmanın önemli yöntemsel sorunları bulunmaktadır. Normal
atmosfer basıncında sadece oksijen yoğunluğunun biraz daha yükseltildiği
bir havanın solutulması çok daha ucuz ve portatif bir yöntem iken
böylesine pahalı ve zahmetli bir tedavinin uygulanmasının bilimsel bir
temeli bulunmamaktadır. Ayrıca, otizmde noroinflamasyon olduğu
destekleyen veriler son derece sınırlıdır (Bilgiç ve Cöngöloğlu, 2009). Bu
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sebeple hiperbarik tedavinin OSB’nda etkili olabileceği ile çizilen teorik
çerçevenin bilimsel olarak kabul edilmesi güçtür.
6.3. Glüten ve Kazeinden Yoksun Diyet
Glüten tahıllarda, kazein ise sütte bulunan proteinlerdir. Otizmi
olan çocukların bağırsaklarının aşırı geçirgen olduğu; bu nedenle
glüten ve kazein proteinlerinin sindirilemediği; bunun da beyinde
sinirsel uyarım etkisi yaptığı varsayılmaktadır. Bu diyette buğday
unu yerine pirinç unu, mısır unu gibi ürünler; süte alternatif olarak
ise
soya
sütü
gibi
ürünler
tercih
edilmektedir.
(https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/tedavi-yontemleri/#gluten).
Gluten ve kazein içeren gıdaların diyetten çıkarılması OSB’nda en sık
kullanılan TAT uygulamaları arasındadır (Harrington et all. 2006). Bu
yöntem, OSB’u olan bireylerde gluten ve kazein proteinin anormal
metabolizması nedeniyle oluşan bazı peptidlerin sistemik dolaşıma
geçerek endojen opioid gibi davrandığı, bunun da otistik belirtilerin
(basmakalıp ve ritüel davranışlar, perseverasyon, hiperaktivite, konuşma
ve dil gecikmeleri ve gariplikler vb.) ortaya çıkmasına yol açtığı hipotezine
dayanmaktadır (Christison and Ivany 2006; Elder, 2008). Bu hipoteze
göre, gluten, kazein ve bunların metabolitleri olan peptidler, kendilerine
özgü T hücre yanıtına ve anormal sitokin üretimine yol açmakta ve bu
proteinlere karşı oluşan antikorlar santral sinir sistemindeki doku
antijenleri ile çapraz reaksiyon oluşturarak hasara neden olmaktadır. Süt
proteinine benzer özellikler gösteren nöron spesifik antijenlere yönelik
antikorların ve serebellar proteinlere karşı çapraz reaksiyon gösteren
gliadine yönelik antikorların OSB’u olan çocuklarda gösterilmiş olması bu
hipoteze dayanak olarak gösterilmektedir (Christison and Ivany 2006).
Diğer bir potansiyel mekanizma ise geçirgen bağırsak sendromudur
(Kraneveld et all. 2016). Geçirgen bağırsak sendromunda mikrobiyota
değişimiyle bağırsak epitel duvarında mikro hasarlar meydana gelmekte ve
intestinal permeabilitenin artmasıyla mikroorganizmaların ürettiği zararlı
maddeler de sistemik dolaşıma karışmaktadır. Dolayısıyla glüten, kazein
ve bunların metabolitlerinin kan dolaşımına ve merkezi sinir sistemine
daha fazla geçişine yol açmaktadır. Yapılan araştırmalar, OSB’u olan
çocuklarda anormal intestinal permeabilitenin, daha büyük peptitlerin
emilimine yol açtığını, glüten veya kazein gibi proteinlerin tamamen
parçalanmadığını göstermiştir. Bu şekilde oluşan metabolik defektin
otistik fonksiyonların ortaya çıkmasına katkıda bulunabileceği ifade
edilmektedir (Piwowarczyk et all. 2018).
Glütensiz-kazeinsiz diyet modelinin, intestinal irritabiliteyi de
azaltabileceği düşünülmektedir. Glütensiz-kazeinsiz eliminasyon diyeti ile
bazı makro ve mikro besin ögelerinin suplementasyonunun otizm
semptomlarını iyileştirdiğine dair veriler mevcut olmakla birlikte, otizmde
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etkili olabilecek diyet tedavisinin kesin olarak belirlenmesi için geniş
kapsamlı kontrollü çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Gürsoy ve Andaç
Öztürk, 2019).
Gluten ve kazeinden yoksun gıdaların OSB üzerine etkisini
değerlendiren çalışmalarda ağırlıklı olarak bazı otistik belirtiler ya da
davranışsal sorunlar üzerine fayda sağlandığı bildirilmiştir (Christison and
Ivany 2006). Bununla birlikte bu çalışmalarda sıklıkla kontrol grubunun
olmaması yöntemsel kusurlar tespit edilmiştir (Christison and Ivany 2006;
Millward et all. 2008). Gluten ve kazeinden yoksun gıdaların otistik
belirtiler üzerine etkili olduğunu bildiren kontrol grubu içeren tek çalışma
Kniwsberg ve ark.’nın (2002) yaptığı çalışmadır. Ancak bu çalışmanın en
önemli eksikliği ebeveyn, öğretmen ve hastaların çalışmaya kor
olmamasıdır. Bu durum yanlılığa yol açacağından çalışmanın değerini
azaltmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak yapılan yöntemsel olarak en güçlü
çalışma ise Elder ve ark. (2006) tarafından yürütülen çift kör seçkisiz
çalışmadır. Üç ay boyunca sürdürülen bu çalışma sonucunda gluten ve
kazein kısıtlamasının olumlu bir etkisinin olmadığı görülmüştür.
Sonuç olarak glütensiz ve kazeinsiz diyetin, OSB olan hastalar için
potansiyel olarak yararlı olduğu önerilirken, çift kör plasebo kontrollü bir
çalışmada OSB’u olan çocuklarda (n=30) glütensiz-kazeinsiz diyetin
etkileri test edilmiş; fizyolojik işlevsellik, davranış sorunları veya OSB
semptomları üzerinde olumlu etkiler gözlenmemiştir. Dolayısıyla
glütensiz-kazeinsiz diyet ile OSB arasındaki etkileşimin belirlenmesi için
daha fazla randomize kontrollü çalışma sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır
(Hyman et all. 2016).
Gluten ve kazeinden yoksun diyet uygulamasında nerdeyse bütün
tahıllar, makarna, bulgur, margarin, elma, uzum, gibi çok önemli besin
maddeleri bulunmamaktadır. Bu denli katı bir diyetin uygulanması OSB’u
olan bir çocuk yetiştirmenin ailenin yaşamına getirdiği kısıtlılıkları son
derece arttırmaktadır. Öte yandan otizmi olan çocuklar yeni tat ve kokulara
alışmakta zorluk çekmekte ve beslenme sorunları bu çocuklarda sık
görülmektedir. Bu nedenle böyle bir diyet uygulaması bazı olumsuz
beslenme alışkanlıklarına neden olabilmektedir. Ayrıca bu tip kısıtlamalar
sıklıkla çocuk ile ebeveynler arasında çatışmaya sebep olabileceğinden
çocuklardaki davranışsal sorunları da arttırabilmektedir (Bilgiç ve
Cöngöloğlu, 2009).
Özellikle büyüme çağındaki çocuklarda, çok önemli besin
kaynakları olan tahıl ve sütün önemi yadsınamaz. Dolayısıyla,
öncelikle çocukta glüten-kazein toleranssızlığı ya da alerjisi olup
olmadığı araştırılmalıdır. Eğer toleranssızlık ya da alerji belirlenirse,
her tür diyet gibi glüten-kazein diyetinin de uzman kontrolünde ve
yakın takiple yapılması gerekmektedir. Ayrıca, APA, idrar

457

testlerinin otizmle ilgili güvenilir bir klinik tetkik olmadığını;
dolayısıyla, çocuklarda diyetin gerekli olup olmadığına karar vermek
amacıyla
kullanılamayacağını
belirtmektedir.
(https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/tedavi-yontemleri/#gluten)
Ayrıca diyet takviyelerinin, özellikle multivitamin/minerallerin, OSB’u
olan çocukların %56’sı tarafından kullanıldığı saptanmıştır (Stewart et all.
2015). Glütensiz-kazeinsiz eliminasyon diyeti yapan OSB’u olan
çocuklarda vitamin/mineral takviyesi kullanma sıklığı daha yüksek
bulunmuştur. Ancak çocuklar için yapılan vitamin-mineral desteğinin
takibi iyi yapılmalı ve doz aşımı konusunda dikkatli olunmalıdır (Gürsoy
ve Andaç Öztürk, 2019)
6.4. Vitamin, Mineral ve Omega-3 Yağ Asitleri
Otizmi olan çocukların bağırsaklarının aşırı geçirgen olduğu
hipotezinden çıkılarak beslenmede çok seçici olmalarından dolayı,
vücutlarında pek çok vitamin ve mineral eksikli ği olabileceği
düşünülmektedir. Bu vitamin ve mineraller arasında en önemlileri
B6 vitamini ve magnezyumdur. B6 vitamini yetersizliği çocuklarda
merkezi sinir sisteminin fonksiyonlarını etkilemektedir. Magnezyum
ise kemik oluşumunu destekleyen, enzimlerin çalışmasını artıran ve
sinir ve kas hücrelerinin bakımından sorumlu mineraldir
(https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/tedavi-yontemleri/#vitaminmineral-destegi)
OSB’u olan çocuklara vitamin ve mineral desteği yapılmasının da
faydalı olabileceği, hatta bazı otistik belirtileri azalttığı da bildirilmiştir
(Adams et all., 2011). Gebelik sırasında da annelerin vitamin
kullanmasının OSB riskini azalttığını bildiren çalışmalar olmasına karşılık,
gebelikteki folik asit desteğinin OSB riskini artırabileceğine dair de çeşitli
iddialar da bulunmaktadır (Leeming and Lucock, 2009; Schmidt et all.,
2011). Ayrıca vitamin eksikliklerinin altta yatan sebep olup olmadığının
daha iyi değerlendirilebilmesi için beyin gelişiminde kritik dönem denilen
ilk iki yıl içinde vitamin düzeylerinin saptanmalıdır.
6.5. Pridoksin-magnezyum bileşimi
OSB’u olan çocukların kan, saç ve diğer dokularından tespit edilen
vitamin mineral yetersizlikleri; magnezyum, çinko, selenyum, A vitamini,
B kompleks vitaminleri, D ve E vitaminleri ile karnitin’dir (Fujiwara et
all., 2016). Spesifik vitamin-mineral yetersizlikleri ise OSB’u olan
bireylerde yaygın görülmektedir (Gürsoy ve Andaç Öztürk, 2019).
Pridoksinin (B6 vitamini) dopaminin norepinefrine, triptofanın serotonine
dönüşümünde kofaktör rolü görmesi nedeniyle öncelikli olarak şizofreni
olmak üzere psikiyatrik hastalıklarda tedavi amaçlı olarak denenmiştir.
Bonish, 1968’de pridoksinin otizmi olan çocuklarda dil gelişimi üzerine
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olumlu etkisinin olduğu bildirmiştir. Daha sonra yüksek doz pridoksinin
irritabilite, seslere aşırı duyarlılık gibi yan etkilerini gidermek icin
magnezyum ile birlikte kullanılması önerilmiştir (Nye and Brice, 2005).
Günümüzde pridoksin ile magnezyum (B6-Mg) bileşimi en sık kullanılan
TAT tamamlayıcı alternatif tedavi yöntemleri arasında bulunmaktadır
(Levy and Hyman, 2005).
B6-Mg bileşiminin etkinliği ile ilgili olarak yöntemsel olarak en güçlü
çalışmaların Tolbert ve ark. (1993) ile Findling (1997) tarafından küçük
örneklemler üzerinde çift kör olarak yapıldığı görülmektedir. Her iki
çalışmada da tedavinin otizm belirtileri üzerine bir etkisi gösterilememiştir.
Nye ve Brice (2002) çalışmasında ise yöntemsel hataların bulunması ve
küçük örneklem grupları seçmesi nedeniyle B6-Mg tedavisi ile ilgili bir
öneride bulunmanın uygun olmadığını belirtmiş ve daha büyük
örneklemler üzerinde çalışılması gerektiği vurgulanmıştır.
6.6. C vitamini
C vitamininin antioksidan olması, hücresel immünitenin
düzenlenmesinde rol oynaması ve tirozinin dopamine, triptofanın
serotonine dönüşümünde kofaktör olarak görev yapması nedeniyle TAT
uygulamaları arasında yer almaktadır (Levy and Hyman 2005). On sekiz
hasta üzerinde yapılan otuz hastalık çift kor plasebo kontrollü bir
çalışmada stereotipik davranışlar üzerine etkisi olduğu görülmüştür
(Dolske ve ark. 1993). Yirmi OSB’u olan çocukta yapılan diğer bir
çalışmada C vitamini düzeyinin kontrollerden düşük olduğu bildirilmiştir
(Adams and Holloway 2004). Bu çalışmalar daha büyük örneklemler ile
tekrarlanmalıdır.
6.7. Tetrahidrobiopterin
Tetrahidrobiopterin katekolamin ve serotonin biyosentezinde önemli
bir rol oynamaktadır. Ayrıca, birçok nörotransmitter sinaptik salınımını
arttırmaktadır. Bu nedenle tetrahidrobiopterinin otistik belirtiler üzerine
etkisini değerlendiren çok sayıda açık uçlu olan çalışmalar yapılmış ve
vakaların yarısından çoğunda orta ya da iyi derecede iyileşme olduğu
gösterilmiştir (Fernell et all. 1997; Komori et all. 1995). Danfors ve
ark.’nın (2005) serebrospinal sıvıda düşük düzeyde tetrahidrobiopterin
olduğu saptanan 4-7 yaş arasındaki on iki otizmi olan çocukta yaptıkları
çift kör plasebo kontrollü çapraz karşılaştırmalı çalışmada Çocukluk
Otizmi Derecelendirme Ölçeği skorlarında göre anlamlı bir düzelme
olmadığı, ancak sosyal etkileşim alanında anlamlı düzeyde iyileşme
olduğu saptanmıştır. Tedavinin önemli bir yan etkisi gözlenmemiştir.
6.8. Omega-3 yağ asitleri
Bazı çalışmalar, OSB’u olan bireyler arasında kırmızı kan hücresi ve
plazma yağ asidi (özellikle omega 3 yağ asitleri, DHA ve araşidonik asit)
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içeriğinin OSB’u olmayan bireylerden farklı olduğunu göstermiştir
(Brigandi et all. 2015). Omega-3 yağ asitleri sık kullanılan TAT
uygulamaları arasındadır. Doymamış yağ asitleri normal beynin gelişimi
ve işlevi acısından çok gereklidir. Yağ asitlerinin eksikliği bazı çocukluk
cağı nörogelişimsel hastalıkları ile ilişkili olduğuna işaret eden araştırmalar
bulunmaktadır (Richardson and Montgomery 2005; Vancassel et all.
2001).
Yağ asidi suplementasyonunun otizm ve diğer nörolojik hastalıklarla
ilişkili olduğu düşünülse de bu konuda yapılan randomize çalışma
sayısının az olması, süresinde ve uygulanan birey sayısında farklılık arz
etmesi nedeniyle sistematik bir şekilde yorumlanmasını zorlaştırmaktadır
(Gogou and Kolios, 2017).
6.9. Mikrobiyota-Gut-Beyin ekseni
İnsan gastrointestinal sisteminde bakteriyel türler baskın olup, bu türler
yaklaşık 3 milyon gen içerir. Yani, mikrobiyota insan genomundan
yaklaşık 150 kat fazla gen içerir (Berding and Donovan, 2016). Diyet,
antibiyotikler ve diğer ilaçlar dahil olmak üzere genetik yapı ve yaşam tarzı
faktörleri ve doğal ortama maruz kalma, birbiriyle ilişkili fizyolojik
sistemlerin modülasyonun yoluyla mikrobiyota bileşimini etkilemektedir
(Flandroy et all. 2018). Bağırsak mikrobiyal florası iştahın düzenlenmesi,
enerji kullanımı, besinlerin sindirimi ve emilimini kapsamaktadır. Ayrıca
mikrobiyota bağışıklık fonksiyonunu, ilaç metabolizmasını ve patojenlere
karşı korumayı etkileyerek sağlık ve hastalıkta çok önemli bir rol oynar.
Mikrobiyota kompozisyonunun bozulması, inflamatuar bağırsak
hastalıkları, kanser, obezite, metabolik sendrom ve nörolojik bozukluklar
dahil olmak üzere çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Mikrobiyotanın
beyin fonksiyonu, davranışı ve hastalıkları üzerindeki etkileri, nöral,
metabolik, immün ve endokrin mekanizmaların dahil olduğu farklı
mekanizmalar yoluyla meydana gelebilmektedir (Li and Zhou, 2016).
Mikrobiyotanın beyin fonksiyonları üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır.
Ayrıca, mikrobiyota-gut-beyin ekseninin nörogelişimsel bozukluklarda
önemli bir rol oynadığı öne sürülmüştür.
OSB’u olan bireylerde bağırsak mikrobiyota kompozisyonun değiştiği
gösterilmiştir
(Berding
and
Donovan,
2016).
Mikrobiyota
kompozisyonunu değiştiren bir diğer etken ise antibiyotik kullanımıdır
(Kraneveld et all. 2016). OSB’u olan çocukların büyük çoğunluğu
antibiyotik kullanım geçmişine sahiptir ve oral antibiyotikler mikrobiyota
kompozisyonu bozarak bağırsakta anaerobik bakteri çoğalmasına neden
olmaktadır. Bu bakteriler de, OSB’nda gastrointestinal semptomları ve
otistik davranışları desteklemektedir (Li and Zhou, 2016).
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OSB’nda mikrobiyotanın bağırsak-beyin eksenindeki rolü daha net
aydınlatıldığı takdirde hem OSB patogenezinin tanımlanması hem
tedaviye ilişkin yeni hedeflerin belirlenmesi mümkün olabilecektir. Örnek
olarak farmakolojik biyoaktif moleküller ve mikrobiyota-gut-beyin
eksenini hedefleyen tıbbi beslenme tedavisi bu yönde bir yaklaşım olabilir
(Kraneveld et all. 2016).
7. Probiyotikler
Probiyotikler intestinal bariyer fonksiyonlarını iyileştirerek
mikrobiyota kompozisyonunda ve immün sistem modülasyonunda rol
oynamaktadır. Diyare, inflamatuar bağırsak hastalıkları ve irritable
bağırsak hastalığı gibi gastrointestinal sorunlarda kullanımı semptomları
iyileştirmektedir. Ayrıca son yapılan çalışmalarda, probiyotik
uygulamasının, mikrobiyota gut- beyin ekseninin modülasyonu yoluyla
OSB için etkili bir tedavi olabileceği gösterilmiştir. Probiyotiklerin
terapötik etkilerinin kesin mekanizması açık olmamakla birlikte, mevcut
çalışmalar mikrobiyo-gut beyin ekseni içindeki dolaşımdaki
nörotransmitterleri ve nöroimmün tepkileri hedef alabileceklerini ileri
sürmektedir. Bununla birlikte probiyotik tedavisinden sonra OSB
semptomlarının iyileşme gözlenmesi ile ilgili kesin bir rapor
sunulmamıştır. OSB semptomlarının yönetiminde probiyotiklerin
kullanımı literatürde tartışılmıştır (Berding and Donovan, 2016).
Dolayısıyla mikrobiyota gelişimini teşvik eden probiyotik bakterilerin
OSB’nda kullanılması ve etkileri de OSB’nun davranışsal ve fizyolojik
semptomlarının iyileştirilmesinde ve OSB’u olan bireylerinin yaşam
kalitesinin artırılmasında etkin bir çözüm yolu olduğu düşünülebilir.
8. İmmünolojik hipotezler ve TAT uygulamaları
8.1.KKK aşısı
1998 yılında Wakefield ve ark. otizmi olan çocuklarda ileal lenfoid
nodüler hiperplazinin sık yaşandığını ve kızamık, kabakulak ve kızamıkçık
(KKK) aşısına karşı gelişen immün yanıtın hem ileal lenfoid hiperplazinin
hem de regresif otizmin ortaya çıkmasından sorumlu olabileceğini
belirtmiştir. Bu hipotez basın tarafından regresif otizmi olan hastaların
öyküleri ile birlikte değerlendirildiğinde, özellikle bazı batı ülkelerinde
aşılama oranlarının önemli ölçüde düşmesine ve halk sağlığı sorunlarının
ortaya çıkmasına neden olmuştur (Smith et all. 2008). Daha sonra otizmli
olgularda kızamık virüsüne (Kawashima et all.. 2000) ve kızamık
antikorlarına sık rastlandığını belirten çalışmalar yayınlanmıştır (Singh
and Jensen, 2003). Ancak bu çalışmalar kullandıkları yöntemsel açıdan
eleştirilmiş ve bunu takiben planlanan yöntemsel olarak daha güçlü olan
çalışmalar otizmi olan olgularda kızamık virüsü genomunun daha sık
görülmediğini göstermiştir (Afzal et all. 2006; Baird et all. 2008; D’Sousa
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et all. 2006). Baird ve ark.’nın (2008) yaptıkları çalışmada regresif otizmli
olsun ya da olmasın kızamık virüs varlığı yanı sıra kızamık antikorlarının
da kontrol grubuna göre farklılık göstermediği ve antikor düzeyi ile otistik
belirtiler arasında da ilişki bulunmadığı saptanmıştır. Epidemiyolojik
çalışmalarda da KKK aşısı ile regresif otizm arasında bir ilişki
bulunmamıştır (Taylor, 2002; Uchiyama, 2007).
8.2. Otoimmünite ve İmmün yanıt
Enfeksiyonlara karşı gelişen immün yanıtın ya da otoimmünitenin
otizm gelişimi ile ilişkili olduğu ile ilgili farklı varsayımlar ortaya
atılmıştır. Otizmi olan bireylerin beyninin histolojik incelemesinde
inflamasyon ya da otoimmüniteyi destekleyen bir bulgu bulunmamakla
birlikte, endotel hücreleri, nörofilamentler ve miyelin basic proteinine
karşı otoantikorların varlığı bildirilmiştir. Prenatal dönemdeki viral
infeksiyonların bu immün reaksiyonlara neden olabileceği iddia edilmiştir
(Levy and Hyman, 2005). Bu bağlamda antiviral tedavi kullanımı
denenebilmektedir.
8.3. İntravenöz immünoglobülin (IVIG)
Otizmi olan çocuklarda orta kulak iltihabının, alerjik reaksiyonların ve
gastrointestinal sorunların sık görülmesi ve periferal immün işlevler ile
ilgili olarak intravenöz immunoglobülinlerin (IVIG) faydalı olabileceği
düşünülmüştür (Levy and Hyman, 2005).
9. Antifungaller ve probiyotikler
Antibiyotik kullanımı, immünite ile ilgili farklılıklar veya bazı gıda
maddelerinin alımına bağlı olarak barsaklarda kandidaların aşırı
çoğalmasının otizmle ilişkili olabileceği varsayımı GİS ile ilişkili bir diğer
hipotezdir. Bu hipoteze göre mantar metabolitleri ve mantarların barsak
membranına yaptığı hasar nedeniyle bazı zararlı maddelerin emilimi otistik
belirtilere yol açmaktadır. Bu varsayımı destekleyen herhangi bir bilimsel
veri bulunmamaktadır. Ancak, antifungaller, barsak florasını değiştiren
probiyotikler, kandida üremesini azaltacağı düşünülen diyet kısıtlamaları
sıklıkla başvurulan yöntemler arasındadır (Levy and Hyman, 2005).
10. Sekretin
Sekretin OSB tedavisinde en ciddi şekilde araştırılmış olan alternatif
tedavi yöntemidir. 1998’de Horvath ve ark. gastrointestinal yakınmaları
nedeniyle tanı koyma amaçlı olarak yapılan endoskopi esnasında
intravenöz sekretin uygulanan otizmi olan üç çocukta sosyal beceriler ve
dil gelişiminde belirgin iyileşmeler olduğunu bildirmiştir (Horvath et all.
1998). Sonrasında basının da etkisiyle sekretin popülerlik kazanmış ve
Sandler ve ark.’nın (1999) incelemesine göre o dönemde binlerce otizmi
olan çocuk sekretin kullanmıştır (Sandler et all. 1999). Sonraki yıllarda
sekretinin etkinliğini değerlendiren çok sayıda çalışma yapılmıştır (Esch
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and Carr 2004). Kern ve ark.’nın (2002) gastrointestinal yakınması olan alt
gruptaki hastalarda bazı alanlarda bildirdiği iyileşmeler dışında toplam 15
çift kör seçkisiz kontrollü çalışmanın hiç birinde sekretinin plasebodan
farkı gösterilememiştir (Esch and Carr 2004, Sturmey 2005). Ayrıca Kern
ve ark.’nın benzer yöntemi kullanan diğer çalışmalarında gastrointestinal
yakınması olan alt grupta da bir iyileşme saptanmamıştır (Esch and Carr
2004).
Sonuç olarak, en olumlu bakış açısı ile OSB’nun özgül bir alt grubunda
otistik belirtiler üzerine hafif düzeyde olumlu bir etkisinin olması olasılığı
bir yana bırakılırsa, sekretinin faydalı olmadığı ortaya konulmuştur.
11. Mantar tedavisi
Vücutta bulunan bazı mantar türleri ile otizm arasındaki olası
ilişki her daim bir tartışma konusudur. Bazı doktorlar aşırı
miktardaki mantarı veya ilişkili organizmaları azaltmak suretiyle
otizmli çocuklara yardımcı olduklarını iddia etmektedir.
Candida, mayaya benzeyen ve normal olarak vücutta bir miktar
bulunan bir mantardır. Uzun süren antibiyotik, hormon ya da bazı
ilaç tedavilerinin Candida ve benzeri mantarların vücutta
çoğalmasına ve buna bağlı enfeksiyonlara neden olabileceği öne
sürülmektedir. Her tür aşırı mantar çoğalması vücudun çeşitli
işlevlerinde sorunlara yol açabilmektedir. Ancak, her insanın
vücudunda bu mantarlardan belli miktarlarda bulunması nedeniyle,
sorun yaratacak düzeyde mantar fazlalığını tıbbi tetkiklerle ortaya
çıkarmak zordur. Mantarın aşırı üremesinin tedavisinde kullanılan
ilaçların ise çok ciddi yan etkileri söz konusudur. Sarmısak özütü ve
üzüm çekirdeği özütü gibi bazı doğal kaynaklı ürünlerin
kullanımının da mantar tedavisini desteklediği düşünülmektedir.
Mantar vücutta şeker, maya ve karbonhidrat ile beslenip ürediği
için, ilaçların yanı sıra içinde şeker, karbonhidrat ve mayanın
bulunmadığı bir beslenme şekli de önerilmektedir. Sonuç olarak,
otizmde ilaçlarla ya da doğal ürünlerle mantar tedavisi
uygulamalarının
henüz
bilimsel
dayanağı
yoktur
(https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/tedavi-yontemleri/#mantartedavisi)
12. Neuro - Feedback
Neuro-feedback normalden farklı beyin dalgalarını egzersizle
normale çevirmeyi kişiye öğretmeyi hedefleyen bir yöntemdir. Başa
yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile çocuğun beyin dalgaları gerekli
yazılıma sahip bir bilgisayara aktarılmaktadır . Program bu dalgaları
kullanıcının kolaylıkla algılayabileceği bir animasyona çevirir.
Kullanıcı bilgisayar oyunu formattaki bu animasyonu izlerken oyunu
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beyni ile kontrol edebilir; oyuna dikkatini yoğunlaştırdığında beyin
uygun elektriksel aktiviteye geçtiği için oyunda puan kazanmaya
başlar; dikkatini dağıttığında ise oyun kontrolünden çıkar. Uzun
süreli uygulamalarda aileler çocuklarında bazı olumlu davranış
gelişmelerini gözlediklerini bildirmişlerdir. Ayrıca, araştırmalarda
bazı otizmi olan çocuklarda bu uygulamanın beyin dalgalarında ve
belli davranışlarda değişikliklere yol açtığı belirlenmiştir.
Kesin yargıya varmak için benzer araştırmaların sürdürülmesi ve
farklı özelliklerdeki otizmli çocuklarla araştırmalar yapılması
gerekmektedir
(https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/tedaviyontemleri/#neuro-feedback)
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TURİZM ENDÜSTRİSİNDE BITCOIN VE BLOCKCHAIN
TEKNOLOJİSİNİN ROLÜ: GENEL BİR DEĞERLENDİRME
Güntekin Şimşek & Zeynel Cin
GİRİŞ
Bir terim olarak “kripto para” ifadesi kullanıldığında akla gelen ilk
birimin “Bitcoin” olduğunu söylemek mümkündür. Çağımızda
kriptografik sistemlerle, bilinen ve alışılmışın dışında yöntemlerle birlikte,
merkezi bir otoriteye bağlı kalmaksızın, internet aracılığıyla, dünya
genelinde kullanılan birçok kripto para birimi bulunmaktadır. Dijital para,
sanal para, e-para ve kripto şeklinde ifade edilen ve çeşitlilik gösteren
kripto para birimleri; herhangi bir kamu kurumu tarafından kontrol
edilmediğinden ve yüksek bir maliyet gerektirmediğinden dolayı hem
gerçek insanlar hem de kurum ve işletmeler tarafından oldukça ilgi
görmüştür. Bu bağlamda söz konusu teknoloji tabanlı bu para birimleri
kamu denetiminin olmadığı sanal piyasalarda kullanılmaya başlanmıştır.
Teknolojinin sunmuş olduğu alternatif ödeme araçlarından biri olan
Bitcoin 2008 yılında yayınlanan bir makale ile günlük yaşantımıza kadar
girmiş, ilerleyen yıllarda ise oldukça popüler ve kişi ve/veya kurumlar
tarafından tercih edilen bir kripto para birimi haline gelmiştir. Bitcoin
terimi isminin doru olduğu tam olarak bilinmeyen Satoshi Nakamoto
adında bir anonim kişinin “Bitcoin: Eşler Arası Elektronik Para Sistemi”
adlı makalesi ile gündeme gelmiştir. Bu makaleyle birlikte gündeme gelen
Bitcoin’in bir alternatif ödeme aracı olarak kullanılması piyasalarda ilk kez
2009 yılında gerçekleşmiştir. Yaklaşık olarak on senedir bilinirliğini
koruyan ve kullanım alanını sürekli genişleten, taraflar arasında üçüncü bir
aracı olmaksızın doğrudan ağ üzerinden kullanabilen Bitcoin’le ilgili
ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok değişiklik ve düzenlemenin
yapılması söz konusu olmuştur.
Bitcoin teknolojisi ile birlikte son yılların en popüler kavramlarından
biri olan ve Bitcoin’in ana yapısını oluşturan blokzincir ise herkese açık ve
şeffaf bir yapıya sahip olan, dağıtık, sıralı ve zaman tabanlı Bitcoin transfer
işlemlerini kaydeden ve bu işlemlerin takibini sağlayan dijital küresel bir
hesap defteri, düz bir veri dosyası ya da basit bir veri tabanıdır diyebiliriz.
Blockchain teknolojisinin en yaygın ve en popüler uygulamaların başında
Bitcoin dijital para birimi gelmektedir. Bitcoinin yanı sıra birçok değişik
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dijital para birimi de bulunmaktadır. Bu bağlamda blockchain tabanında
kullanılan uygulamaların birçoğunun dijital para birimi olması genellikle
sadece finansal bir kavram olduğu algısına neden olabilmektedir. Fakat her
ne kadar finansal bir kavram olarak algılansa da blockchain teknolojisi
mali konuların dışında da oldukça geniş bir kullanım sahasına sahip
olduğunu söylemek mümkündür. Blokzincir yapısı bankalar, takas
merkezleri, devletler gibi merkezi otoritelerin ellerinde tuttukları kontrolü
kullanıcılara dağıtmakta, bu özelliği ile kullanıcılarına daha demokratik ve
şeffaf bir sistem sunmaktadır.
Blockchainin kullanıcılara daha demokratik, güvenilir ve şeffaf bir
sistem sunmasının yanı sıra blokzincirin yakın gelecekte birçok sektörü
etkilemesi, günümüzdeki birçok iş alanının ortadan kalkmasına veya
değişmesine sebep olabileceği ihtimalini de düşündürteceğinden
blokzincir yıkıcı bir teknoloji olarak nitelendirilebilmektedir. Fakat Dünya
genelinde pek çok uluslararası kuruluş, devlet ve özel sektör temsilcileri
söz konusu teknolojinin uygulanması için çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Dolayısıyla blockchain teknolojisinin geniş kullanım potansiyeline sahip
olması, bu teknolojinin ilerleyen dönemlerde büyük olasılıkla tüm
endüstriyel alanlarda ve bazı önemli kamu kuruluşlarında ihtiyaç duyulan
bir platform haline geleceği fikrini düşündürtmektedir.
1.

DİJİTAL PARA

Para, geçmişten günümüze fiziksel açıdan değişik şekillere
bürünmüştür. Teknoloji sayesinde bu fiziksel dönüşümün bugün geldiği
nokta paranın sanallaşmasıdır. 1980’li yılların sonunda, Avrupa’da benzin
istasyonlarını hırsızlığa karşı koruyabilmek için, akıllı kartlara para
yüklenmesi ve bu paralarla yakıt alınabilmesi elektronik ödemenin ilk
örneklerindendir. Aynı dönemlerde bazı esnafların Avrupa’da,
müşterilerinin banka hesaplarından direkt olarak ödeme yapabilmeleri için
bankalara baskı yapmışlardır. Bu baskılar neticesinde POS cihazları
kullanılmaya başlanmıştır. Amerika’da geliştirilen ilk kriptografik
elektronik ödeme sistemi DigiCash’tır. Geliştirilen bu sistemin en önemli
avantajı, kullanıcılarına gizlilik sağlamasıdır. Bu bağlamda sistemim
altında yatan temel tam bir para birimi olmayıp para transfer işlemlerinin
gizli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. Fakat
kriptografik elektronik ödeme sistemi olan DigiCash’i geliştiren şirket
1998 yılında batmıştır. DigiCash’in hemen sonrasında çeşitli ödeme
sistemleri ortaya çıkarak bunlardan First Visual ve PayPal kullanılmaya
başlanmıştır. Bunlardan PayPal sistemi dijital para olarak gerçek para
birimine dayanmakta ve devletlerin yasal yükümlülüklerine uyumlu
olmaktadır. Rusya'da ise kripto-para olarak kullanılmaktadır (Altay, 2017:
36).
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Söz konusu dijital paralar kâğıt paraları temsil edip, elektronik olarak
saklanarak transfer edilebilmektedir. Her yerde bankaların olması,
elektronik paranın yaygın bir şekilde kullanılması, dijital parayla gerçek
somut paranın arasındaki farkı azaltmaktadır. Bilişim teknolojilerinin
gelişmesi, gerçek altın kullanımından altına dayalı kâğıt paraya daha
sonrasında ise dijital paraya geçiş imkanı sağlamıştır. İnsanlığın
varlığından itibaren paranın değişimi süreklilik kazanmaktadır. Günümüz
dünyasında teknolojinin önemli bir yere olması ve vazgeçilmez olması
fiziksel paranın etkisi azaltarak yerini dijital paraya bırakacağını söylemek
yanlış olmayacaktır. Dijital paralar ile gerçekleştirilen işlemler merkezi bir
güce, otoriteye ya da programa bağımlı veya bağımsız olabilmektedir.
Örneğin bir Amerikan firması 1990'lı yılların sonunda Karayip banka
sisteminde gerçek altın karşılığında elektronik altın hesabı oluşturup
müşterilerine altın kredisi (e-gold) açmıştır. Firma tarafından oluşturulan
bu elektronik altın hesabı sistemi, kısa zamanda saadet zincirlerinin ve
dolandırıcıların, kara para aklayıcılarının ilgi odağı haline gelerek bu
yönüyle devlet otoritelerinin dikkatini çekmiştir. Bunun dışında 2006
yılında kurulan Liberty Reserve Doları/Eurosu da dijital para sistemi olup
kara para aklama yüzünden kapatılmıştır (Çarkacıoğlu, 2016: 6).
2.

SANAL PARA

Sanal paralar dijital para olarak bilinmektedir, fakat sanal paraların
temsil ettikleri bir fiziksel bir gerçeklik bulunmamaktadır. Sanal para
dışındaki dijital paralar ise itibari kağıt paraları temsil etmektedir. Alan
yazına bakıldığında sanal paranın tanıma ilişkin kesin bir ifade
bulunmamaktadır. Avrupa Merkez Bankası'nın 2012 yılında yapmış
olduğu tanıma göre sanal para; “genellikle geliştiricileri tarafından kontrol
edilen, sınırlı sanal grup üyeleri tarafından benimsenip kullanılan,
düzenlenmemiş dijital paradır” şeklinde ifade edilmiştir. Bu tanımın, ilerde
sanal paranın özelliklerinin değişmesi halinde tekrar şekillenebileceğini de
belirtmişlerdir (Özbaş, 2019: 89). Daha sonra Şubat 2015 yılında revize
edilen diğer tanıma göre ise sanal para, “Herhangi bir merkez bankası,
kredi kuruluşu veya e-para kuruluşu tarafından ihraç edilmediği halde, bazı
durumlarda paranın yerine kullanılabilen bir değerin dijital temsilidir”
şeklinde tekrar tanımlanmıştır (Çarkacıoğlu, 2016: 7,8).
Ödeme sistemleri ve araçları, gelişen finansal piyasaların ortaya
çıkardığı yeni kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitlenmeye ve
değişmeye devam etmektedir. Modern dünyayı şekillendiren küreselleşme
ve önemli bir paya sahip olan yüksek teknolojik uygulamalar, finans ve
ödemeler alanında bugüne özgü ihtiyaçlar doğurmaktadır. Bazen altyapı
yetersizlikleri bazen de yasal çerçeve gibi durumlar bu ihtiyaçların
giderilmesi konusunda engel olma niteliği taşımaktadır. Bu engeller
dahilinde ortaya çıkan sanal para birimi, geleneksel ödeme araçları ve
finansal hizmetlerin karşılanması konusunda zorlandıkları yeni tüketici
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talepleriyle şekillenen bir varlık türü olarak nitelendirilebilir (Çetinkaya,
2018: 12).
3.

KRİPTO PARA

Kripto para terimi, “alternatif bir para birimi olup güvenli işlem
yapmaya yarayan dijital ve sanal para” olarak ifade edilebilir. Daha önce
belirtilen dijital ve sanal para kavramları ise genellikle Bitcoin ve türevleri
ile karıştırılmaktadır. Bitcoin ve türevleri hariç dijital ve sanal paralar,
kendi başlarına bir para birimi değillerdir. Dijital ve sanal paralar ülkelerin
ulusal para biriminin dijital ortamdaki temsili olup düzenlenip
denetlenebilmektedirler. Fakat bitcoin ve türevleri bir para birimi olup hiç
bir devlet ve kurum tarafından düzenlenip denetlenmemektedir
(Çarkacıoğlu, 2016: 8). Söz konusu bu durum iki unsur arasındaki önemli
bir farkı ortaya koymaktadır.
Kripto paraların bir devlet ya da kurum tarafından yönetilmemesi ve tek
bir merkeze bağlı olamamasından dolayı buradaki kontrol BlockChain
(Blokzincir)
adı
verilen
teknolojik
sistem
tarafından
gerçekleştirilmektedir. Kripto paralar, kuruluş aşamasında kripto
sistemlerle belirlenen oranlar kadar üretilmektedir. Devletler ise, gerekli
gördüklerinde merkez bankaları aracılığıyla yeni para ihraç
edebilmektedirler. Fakat kripto para üretememekte ve kripto paralara
sahiplerinin izni olmadan el koyamamaktadırlar. Dolaşıma sunulacak para
miktarı, para arzının şekli ve zamanlaması kripto sistemin kuruluş
aşamasında belirlenir. Kripto sistem dışında geleneksel elektronik para
saklama ve transfer işlemlerinde üçüncü bir kurum ya da kuruluş
mevcuttur. Taraflar arasındaki bu üçüncü kuruluşun sorumluluğu
transferlerin güvenliğini ve doğruluğunu sağlamaktır. Kripto sistemlerde
ise taraflar arasında üçüncü bir kurum, kuruluş veya aracı
bulunmamaktadır (Ateş, 2016: 356).
Güvenlik, bütünlük ve küresel hesap defterinin doğruluğu, karşılıklı
olarak
birbirine
güvenmeyen
madenciler
aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Sistem güvenilir bir sistemdir fakat taraflar
birbirine güvenmemektedir. Kripto paranın güvenliği, madencilerin büyük
bir kesiminin dürüstçe büyük defter tutma ve bundan finansal teşvik elde
etme arzularının olduğu esasına dayanmaktadır. Çoğu kripto para
sistemlerinde, dolaşımdaki toplam kripto paranın sabit kalabilmesi için
kripto para üretimi zamanla azalma göstermektedir. Ülkelerin ihraç
ettikleri dolaşımdaki banknot kağıt paralar itibari paralardır. Bu itibari
paralar onları ihraç eden, denetleyen ve düzenleyen bir otoritenin
güvencesi altındadırlar. Bu bağlamda, sanal kripto paralara olan güven,
sanal para ihraç ve dolaşım sistemine ve sistemi kullananların çoğunun
yanlış yapmayacağına olan güvenleri ile sağlanmaktadır (Çarkacıoğlu,
2016: 8).
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Söz konusu kripto paraların birçok avantajının yanında dezavantajları
da bulunmaktadır. Kripto paraların en temel özelliği kısıtlı arzın belirli bir
kurala tabi yani dijital olarak algoritmik bir düzene göre gerçekleşmesidir.
Kripto paralar bu özelliği sayesinde enflasyonu engelleyebilmektedir.
Kripto paralar geleneksel para sistemleri gibi merkezi bir otoritenin
kontrolü altında olmadığı için takas amacı ile kullanacaklar için pek çok
avantaj sağlamaktadır. Kripto paraların avantajları aşağıdaki gibi
sıralanabilir (Tüfek, 2017: 78,79);
 Vergi, beyan ya da kayıt gibi yasal yaptırımlardan uzaktırlar.
 Devletle bir bağın olmamasından dolayı devletin herhangi bir
vergi uygulaması söz konusu değildir.
 Sistemde gizlilik esastır. Hiçbir otorite hareketleri takip edemez.
 Mahremiyet esastır. Kimsenin parası ve gerçekleştirdikleri
transferler kullanıcıların izni olmadan bilinemez.
 Fiziksel, somut bir para değildir. İsteğe bağlı olarak da saklanabilir
ve taşıma gibi fiziki yük içermemektedir.
 İşyerleri için herhangi bir komisyon uygulanmamaktadır.
 Transfer ücretleri diğer enstrümanlara göre çok daha düşüktür.
Kripto para sisteminin büyük bir kısmını elinde tutan Bitcoin için en
büyük dezavantaj ise ödemelerin yaklaşık olarak on dakika içerisinde
gerçekleşmesidir. Mutabakat için bu sürelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bir
diğer dezavantaj ise, sanal para düzeneklerinin içsel değerinin sıfır
olmasıdır. Yani geleneksel olarak itibari para karşılığı olmaması ve yasal
anlamda arkasında hiçbir kurumun bulunmamasıdır (Andolfatto, 2014: 9).
Bunların yanı sıra söz konusu sistemin başka sosyal ve ekonomik
dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajlar aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır (Tüfek, 2017: 78,79);
 Kripto paralar azınlıkta olan bir kitle tarafından kullanılmakta ve
resmi olarak ödemelerde kullanılmaması için direnç gösterilmektedir.
 Kripto paralar ile yapılan işlemlerin geri dönüşü
sağlanamamaktadır.
 Kripto paralar tamamen spekülatiftir. Değeri aniden düşebilir ve
yükselebilir.
 Dolandırıcılıklara açıktır ve maalesef geri dönüşü yoktur. Anonim
bir sistem yapısına sahip olmasından dolayı avantaj olarak değerlendirilen
durum dezavantaja dönüşebilir.
 Enflasyonun olmaması deflasyona neden olabilir. Arz bittikten
sonra mevcut paralar aşırı değerlenebilir.
4. BITCOIN NEDİR?
İnternet üzerinden işlemlerin yapıldığı, herhangi bir merkezi otorite ya
da aracı kurum veya kuruluşlara bağlı olmayan, sanal para birimine bitcoin
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denir. Bitcoinin sembolü ฿, kısaltması ise BTC olarak gösterilmektedir.
Kurumlar ya da kişiler gerçek para ile yaptıkları işlemleri bu sanal para
birimi aracılığıyla da gerçekleştirebilirler. Söz konusu bu sanal para birimi
ile harcama yapıp, para kabul edebilmektedirler (Eğilmez, 2013). Bitcoinin
ortaya çıkışı adının gerçek olduğu tam olarak bilinmeyen Satoshi
Nakamoto adlı birisi tarafından Kasım 2008 yılında kriptografi ile ilgili
mail grubuna bir makale göndermiştir. Bu makalede, taraflar arasında
üçüncü bir aracının olmasına gerek kalmadan sadece eşler arasında
gerçekleşen elektronik işlemler için bir sistem olarak tanımlamıştır
(Kesebir ve Günceler, 2019: 612).
Diğer bir ifade ile Bitcoin, dijital para ekonomisini oluşturan kavramlar
ve konular bütünü olarak ifade edilmektedir. Bitcoin sistemi, açık kaynak
kodlu yazılımlardan oluşmaktadır. Bu yazılımlar laptop ve akıllı cep
telefonları dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki işlemcilerde
çalışmaktadırlar. Sistem tamamen dijital olup, fiziki bir gereklilik
içermemektedir. Bitcoin sisteminin sahip olduğu bir takım özellikler
zamanla popülaritesini de artırmaktadır. Sistemin İşlem maliyetlerinin çok
az olması, global olarak kullanılabilmesi, sadece finansal alanlarda değil
farklı alanlarda da kullanımının artması, güvenli ve anonim olarak değer
saklama aracı olması Bitcoin'i daha da popüler ve tercih edilebilir bir para
haline getirmektedir (Çarkacıoğlu, 2016: 11). Bitcoin istendiği an, TL,
Amerikan Doları, Euro ya da herhangi bir para ile takas edilebilir.
Bitcoin kullanıcıları, normal paranın kullanımında olduğu gibi,
ürün/hizmet almak veya satmak için, Bitcoin teknolojisini kullanarak
birbirlerine BTC gönderebilirler. Daha öncede belirtildiği gibi kişiler ya da
kurumlar bitcoin satın alabilir ve bunları takas yapabilirler. Bitcoin ticaret
hayatında düşük komisyon oranları, küresel pazara kolay erişim,
dolandırıcılığa ve sahtekarlığa karşı koruma, finansal özgürlük ve
anonimlik sağladığı için sistemin kullanımı zamanla artış göstermektedir.
Bitcoin yeni sanal bir ekonomiye doğru sınırları zorlamaktadır. Bitcoin
transferlerinin güvenliğinin sağlanmasında ve üretiminde kriptoloji
kullanıldığı için kripto para (cryptocurrency) olarak da tanımlanmaktadır.
Bitcoin internet tabanlı bir sistem olduğu için bir şirket ya da
kurum/kuruluş değildir. Bitcoin herhangi bir otoriteye bağlı değildir ve bir
yönetim merkezi bulunmamaktadır. Bunların yanında herhangi bir kişi ya
da kuruma kesinlikle ait olmayıp, resmi bir temsilcisi de bulunmamaktadır.
Bu bağlamda bitcoin herhangi ülkenin merkez bankasıyla bir ilişkisi
olmadığı için enflasyondan, hiçbir ülkenin ekonomik durumundan da
etkilenmemektedir (Eğilmez, 2016).
Bitcoin tamamen şeffaf bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla diğer para
birimleri ile yapılan işlemlerin aksine bitcoin tüm işlem geçmişini kamuya
açık bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu açık veri kümesi kullanılarak,
para hareketleri ekono-fiziksel açıdan incelenip geçici kalıplar ve işlemler
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sonucu oluşan zenginliğin birikimi ölçülmüştür. Bitcoin’in fiyatını
belirleyen temel güdüleyiciler üzerine yapılan bir araştırmada dalgacık
insicamı analizini kullanılarak, Bitcoin’in hem standart bir finansal varlık
olduğu hem de spekülatif bir varlık özellikleri taşıyan eşsiz bir yapıya sahip
olduğu bulunmuştur. Konuya ilişkin yapılan bir başka çalışma da ise
kullanıcıların, Bitcoin’i değişim aracı mı yoksa bir varlık biriktirme aracı
olarak mı gördüğü incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda bitcoin
mekanizması hakkında bilgi sahibi olmayan kullanıcıların genel anlamada
bitcoini bir yatırım aracı olarak gördükleri tespit edilmiştir (Gültekin,
2017: 103).
4.1. Bitcoin’in Özellikleri
Bitcoini, hükümete bağlı olan diğer para çeşitlerinden ayıran birtakım
özellikler vardır. İlk olarak herhangi bir merkeze bağlı olmaması en önemli
özelliklerinin başında gelmektedir. Hiçbir otorite tarafından kontrol
edilmeyip, döviz dalgalanmalarından etkilenmemektedir. Bunun yanı sıra
piyasadaki arz ve talep koşulları bitcoinin değerini de belirlemektedir. Bir
bitcoin hesabı oluşturmak oldukça kolaydır. Örneğin bankada normal bir
hesap açtırmak için bir sürü işlemden geçip imzalar atılmak zorundadır.
Fakat bir bitcoin hesabı açmak istediğiniz de bankalarda olduğu gibi sistem
size soru sormaz ve ücret ödemezsiniz. Sistem anonim bir yapıya sahip
olduğu ve sanal üzerinden dolaşımı olan bir para birimi olduğu için kişilere
kimliklerini açıklamadan para gönderme olanağı sunmaktadır (Güney,
2014).
Bitcoin, yapılan bütün işlemlerin tüm detaylarını Blockchain ismi
verilen oldukça popüler bir sistem üzerinde depolamaktadır. Bu yapıda
blockchain her şeydir ve yapılan bütün işlemler bu alt yapı üzerinde
gerçekleştirilmektedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; Eğer isimsiz bir
hesap açılmış ise bu hesapta ne kadar bitcoin bulunduğunu herkes
görebilir. Fakat bu hesabın kime ait olunduğu bilinmez. Ayrıca bitcoin
yapılan işlemler için sizden ekstra bir para talep etmemektedir. Bunun
dışında kullanıcılar bitcoin ile her yere para gönderebilirler. Fakat
bitcoinler gönderildiğinde, alıcının gönderilen bitcoinleri geri iade
etmesinin dışında onları tekrar geri almanın ne yazık ki bir yolu
bulunmamaktadır. Maalesef gönderilen bitcoinleri geri almanın tek yolu
belirtildiği gibi alıcının bitcoinleri transfer eden kişiye onları geri
göndermesidir. Cüzdan numarasını yanlış girdim gibi çeşitli gerekçeler
yapılan
işlemin
geri
alınmasında
etkili
olamamaktadır
(https://bitcoin.org/tr/, 2019).
4.2. Bitcoin Üretimi
Bu yapıda bitcoin üretim işine “madencilik (mining)” denir.
Bitcoin madenciliği, bitcoin piyasası içinde yapılan finansal işlemleri
onaylamak, transferleri sağlamak ve yeni bitcoin'ler üretmek içindir.
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Bitcoin madenciliğinden kısa bir şekilde bahsetmek gerekirse,
bilgisayarınızda özelliği olan bir sayıyı aratıp buldurmanızdan ibarettir.
Bilgisayarınızda bu sayıyı özellikli yapan şey ise, bulunmasının oldukça
zor olması ve bulmanın gittikçe zorlaşmasından kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla bitcoin madenciliği ilk günden bu yana sürekli zorlaşmaktadır.
Zor bulunmasının ve zorlaşmasının nedenine değinecek olursak, bitcoin
protokolü tasarlanırken, Satoshi Nakamoto adlı kişi tarafından ayarlanmış
bir güvenlik önleminin bulunmasıdır. Bulunmasını zorlaştıran bu güvenlik
önleminin altında yatan sebep ise dünyanın dört bir tarafında sayıları git
gide artan kişilerin, bu işe git gide daha fazla işlemci gücü yatırmaya
başlamasıdır (http://coin-turk.com/). Dolayısıyla bu güvenlik önlemi
“herkes kafasına göre bitcoin basma işlemini gerçekleştiremesin ya da
Blockchain’i manipüle edemesin” diye yapılmıştır (Oğuz, 2014).
Bitcoin üretmek, yapılan her arama hamlesin de, işlemci gücü ile doğru
orantılıdır. Yani ne kadar çok işlemci gücü oluşturulursa bitcoin bulma
olasılığı da o kadar yüksek olacaktır (Oğuz, 2014). Bitcoin madenciliğinin
tek amacı bitcoin çıkartmak, yani madencilik yaparak bir miktar bitcoin
üretmek değildir. Madencilik aslında, hesaplama yetkisini kullanarak
işlemi gerçekleştirme, sistem ağını güvenli bir şekilde koruma ve
sistemdeki her kullanıcıyı senkronize hale getirme işlemidir. Söz konusu
sistem tek bir merkezden kontrol edilemediğinden dolayı bitcoin kullanılan
her yerde süreci çalıştırmak, sistemi gözetmek gibi çeşitli işleri birilerinin
bir bedel karşılığında yapması gerekmektedir. Bir bedel karşılığında bu
işleri yapan kişilere de madenci denilmektedir (Güney, 2014).
Bitcoin madenciliğinin ücret karşılığında başkası tarafından değil de
kişinin kendisi tarafından yapılması istendiği durumda kişinin oldukça iyi
bir bilgi birikimine ve çok iyi bir bilgisayar sistemine sahip olması
gerekmektedir. Çünkü bitcoin madenciliği, bilgisayarınıza ait donanımlar
ile yapılmaktadır. İlk olarak işlemci (CPU) ile yapılan bitcoin madenciliği
artık yerini kendinden 50-100 kat daha hızlı çalışabilen ekran kartlarına
GPU (Graphics Processing Unit) bırakmış durumdadır. Yani ekran
kartlarında bulunan işlemcilerin, matematiksel hesaplamalarında daha
verimli olmaları ve bitcoin elde etmek için gerekli olan işlemlerin, yoğun
olarak bu hesaplamaları kullanmalarıdır. Bunun yanı sıra yalnızca
madencilik için özel olarak tasarlanmış sistemleri de satın alınılabilmekte
ve kiralanabilmektedir (Oğuz, 2014).
4.3. Bitcoin Kullanım Şekli
Bitcoinlerin ortaya çıkışıyla birlikte kullanımı gün geçtikçe
artmaktadır. Özellikle bitcoin sisteminin önemli bir özelliği olan üçüncü
kişilerin transferlere karışmaması ve yapısındaki anonimlik (gizlilik) esası
sayesinde ekosistemi genişlemektedir. Bitcoin elde edebilmek için açık
kaynak kodlu “cüzdan” adı verilen bir yazılımın bilgisayarda
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bulundurulması gerekmektedir. Açık kaynak kodlu bu cüzdan sanaldır. Bu
sanal cüzdan sayesinde kullanıcılar öncesinde detayları verilen blockchain
tabanlı veri tabanı sistemine bağlanabilmektedir. Bu aşamadan sonra, sanal
para sınıflandırmasında anlatıldığı üzere çift yönlü sistem temelinde
gerçek
ekonomiyle
bağlantılı
şekilde
bitcoin
işlemlerine
başlanabilmektedir (Bitcoin, 2019).
Bitcoin işlemlerine başlamak için ilk önce BTC edinmek
gerekmektedir. Bu Bitcoin (BTC)’ler çeşitli şekillerde elde
edilebilmektedir. İlk olarak, dünya genelinde mevcut olan BTC
borsalarından belirli kurlar ve aracılık hizmeti karşılığında BTC
alınmasıdır. Bu borsalara örnek olarak BTCTurk, Coinbase, Coinhouse
verilebilir. Bu tür sitelerde alım/satım komisyonları söz konusudur.
Komisyon tutarları farklılık göstermektedir. Mart 2017’den itibaren en
fazla yüzde 0,5 civarında tutarlar alınmaktadır. BTC elde etmenin diğer bir
yolu daha önce bahsedildiği gibi madenciliktir. Madencilik yöntemi,
bilgisayarların işlemcilerini kullanarak algoritmaları çözmekte ve
karşılığında ödül olarak BTC kazanmak ya da transfer işlemlerini
doğrulamak yoluyla olmaktadır (Bitcoin, 2019).
Elde edilen bitcoinler kişi veya kuruluşlardan mal veya hizmet alımı
için parasal değer olarak kullanılabilir. Daha önce de bahsedildiği üzere
finansal alanların dışında bitcoin veya diğer kripto paraların kullanım
alanları git gide artmaktadır. Özellikle ABD bu açıdan oldukça geniş
imkanlara sahiptir. Avrupa’da da her geçen gün artmakta olan kullanım
alanı günümüzde eczaneleri de kapsayacak genişliğe ulaşmıştır. Bitcoin
satın alma işlemleri bitcoin kabul eden kuruluşlara transfer sağlanarak
gerçekleşmektedir. Madencilik işlemi yapan kullanıcıların transferi
doğrulama (mutabakatı sağlama) işlemi yaklaşık olarak 10 dakikada
tamamlanmaktadır (Tüfek, 2017: 73). Bitcoin’le ilgili yapılan bütün işlem
geçmişleri blockchain sisteminin veri tabanında yer almaktadır. Bu sistem
üzerinden gerçekleştirilen her yeni işlem ise onaylanmış işlemler zincirinin
sonuna eklenmektedir.
5.

BLOCKCHAIN (BLOK ZİNCİRİ) TEKNOLOJİSİ

Literatüre bakıldığında Blockchain'in Türkçe karşılığı Blok-Zinciri
olarak ifade edilse de söz konusu teknolojinin özellikleri ve içeriğine
bakıldığında teknik olarak blockchain'i karşılayan Türkçe terimin KayıtZinciri olduğunu düşünen araştırmacılar bulunmaktadır. Blockchain,
yapısı gereği dağıtık defter teknolojisi olup son yıllarda oldukça dikkat
çeken bir teknoloji haline gelmiştir. Blockchain kavramı ilk kez Satoshi
Nakamoto takma adını kullanan kişi ya da kişilerin 2008 yılında
yayınladığı “Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System” makalesiyle
ortaya çıkmıştır. İlgili makalede bitcoin dünyada yeni bir uluslararası para
birimini temsil edecek dijital bir koin olarak nitelendirilirken blockchain
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de dijital imzalı blok zinciri olarak tanımlanmaktadır (Erözel Durbilmez
ve Yılmaz Türkmen, 2019: 31).
Nakamoto, 2008’de yayınladığı bu makaleyle, dünyadaki finans
sistemlerinin olumsuz yönlerine bir çözüm olarak blockchain teknolojisini
ve nasıl çalıştığını açıklamıştır (Devravut, 2018: 132). Blockchain,
merkezi olmayan ve ağdaki her işlemcinin aynı veriye sahip olduğu dağıtık
veri sistemidir. Blockchain teknolojisi sadece bitcoin değil değişik
alanlarda da kullanılabilecek önemli yapıya sahiptir. Bu bağlamda
blockchain teknolojisinin ortaya çıkış amacı, güvenli bir şekilde bitcoinin
kaydedilmesini ve kullanılmasını sağlamaktır (Devravut, 2018: 132;
Çetiner, 2018: 4).
Alanyazında Blockchain terimine yönelik araştırmacıların üzerinde
anlaştığı bir tanım bulunmamakta ve birbirinden farklı tanımlar yer
almaktadır. Bitcoin sisteminin ortaya çıkışıyla birlikte hayatımıza dahil
olan ve bitcoin sisteminin yapı taşını oluşturan blockchain, gelişen ve
ilerlemede süreklilik gösteren teknolojik gelişmeler içerisinde finansal
alanda bir devrim niteliği taşımaktadır. Blockchain kavramını genel ve
basit bir ifade ile tanımlamak gerekirse “yapılan bütün işlemlerin kayıt
edildiği bir veri dosyası” olarak tanımlanabilmektedir (Özbaş, 2019: 93;
Kesebir Ve Günceler, 2019: 614). Kısacası Blockchain, şifrelenmiş işlem
takibi sağlayan dağınık bir veri tabanı olarak da tanımlanmaktadır (Tüfek,
2017: 71). Blockchain teknoloji ile merkezi olmayan para birimleri
yaratmak, kendi kendine uygulanan dijital kontratlar/sözleşmeler yapmak
ve bunların hepsini internet üzerinden yürüterek kontrol etmek basit bir
şekilde yapılmaktadır (Özbaş, 2019: 93).
Blok zinciri teknolojisi, hükümetlerin sistemlerini iyileştirip daha
demokratik ve daha katılımcı bir şekilde biçimlendirmesine yardımcı
olmaktadır. Aynı zamanda adem-i merkeziyetçi organizasyonlara herhangi
bir insan müdahalesi ihtiyaç olmadan sadece internet üzerinden kontrolü
ve çalıştırılmasını sağlamaktadır. Geleneksel para transferleri
gerçekleştirirken, aracı olarak üçüncü kurum ya da kuruluşlara güvenme
ve akabinde belli komisyon tutarları ödeme zorunluluğu söz konusudur.
Fakat Blok zinciri teknolojisi kriptografik sistem ile çalıştığı için üçüncü
kuruluşlara ihtiyaç duyulmamakta ve daha güvenli ve daha sistematik bir
şekilde para transferleri gerçekleştirme imkânı sunmaktadır (Özbaş, 2019:
93). Bu teknoloji tabanında gerçekleştirilen tüm işlemler şifrelidir.
Dolayısıyla kimin kime para gönderdiği ya da kimin kimden para aldığı
kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu gizlilik, yetkili makamların
bulunmadığı bir ortamda gerçekleştiği için bazen de sistemin güvenilirliği
konusunda negatif yönde bir düşünce, bakış açısı ortaya çıkabilmektedir.
Bu yüzden kimlik bilgilerindeki gizlilik, bir otorite denetiminden uzak
işlem yapılması, her türlü yasal olmayan faaliyette rol oynayabilmesini
ifade etmektedir (Turan, 2018: 4). Söz konusu durum blockchain
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teknolojisinin avantajlarının yanında dezavantajlarının da olabileceğini
göstermektedir.
5.1. Dijital İmza
Dijital imza, private (gizli) ve public (açık) anahtar ikilisiyle çalışan,
matematiksel anlamada güvenilirliği ispatlanmış bir şifreleme yöntemidir.
Dijital imza atmak isteyen herkesin kendine özgü, gizli ve açık anahtarı
olması gerekmektedir. Gizli anahtarla şifrelenen bir mesaj, yalnızca
şifreleyen kişiye ait açık anahtarla çözülebilmektedir. Gizli anahtar
adından da anlaşılacağı üzere gizlidir ve sadece imzalayan kişilerde
bulunur. Bu gizli anahtarlar sadece kullanıcı tarafından bilinmeli ve
kimseyle paylaşılmamalıdır. Açık anahtarın dağıtılmasında ise, hatta
imzalı mesaja ek olarak gönderilmesinde hiç bir mahsur bulunmamaktadır.
Gizli anahtar ile gerçekleştirilen şifreleme işlemine “imzalama”
denmektedir. Hızlı olması ve fazla yer kaplamaması için genellikle,
mesajın ilk olarak özeti çıkartılmakta ve akabinde özet imzalanmaktadır
(Çarkacıoğlu, 2016: 23).
Mesaj gönderen kişi, mesajı ve imzalı mesaj özetini karşı tarafa
gönderme işlemini gerçekleştirir. Alıcı ise, göndericinin açık anahtarı ile
imzalı mesaj özetini deşifre eder. Alıcı tarafından deşifre edilen imzalı
mesaj özeti, alınan mesajın özetiyle aynıysa, mesajın kesinlikle gönderici
tarafından imzalanmış olduğu ortaya çıkmaktadır. Eğer mesajda ufak bir
değişiklik yapıldıysa, deşifre edilmiş mesaj özeti ile alınan mesajın özeti
birbirine uymadığı görülecektir. İmzası doğrulanmış bir mesajda, mesajı
imzalayan kişinin kimliği doğrulanmıştır ve mesajı imzalayan kişi
tarafından inkar edilemezdir. Mesajın imzalandığı haliyle durduğu ve hiç
bir şekilde değiştirilmediği de garanti altındadır. Gizli anahtar işlemi,
bitcoin sisteminin temelini oluşturmaktadır. Gizli anahtar asla
kaybedilmemeli ve kimseyle paylaşılmamalıdır. Açık anahtar, gizli
anahtardan eliptik eğri çarpım (elliptic curve multiplication, ECM)
yöntemiyle elde edilmektedir. Bu fonksiyon tek yönlü bir fonksiyondur.
Diğer bir ifade ile, gizli anahtardan açık anahtar üretilebilir fakat, açık
anahtardan gizli anahtarı bulmak mümkün değildir (Çarkacıoğlu, 2016:
23).
5.2. Blockchain’in Çalışma Yapısı
Blok Zinciri içerisinde “Transactions” adı verilen ve sürekli büyüyen
işlemlerin listesini tutan yapılara “Blok” adı verilmektedir. Bu oluşturulan
blokların ilkine Genesis Block (Başlangıç Bloğu) adı verilmiştir. İlk blok
yapısı olan başlangıç bloğu 4 Ocak 2009 yılında üretilmiştir (Yalçın, 2019:
22) ve elli Bitcoin'in, Nakamoto'ya ait Bitcoin adresine aktarılmasıyla
başlatılan ilk bloktur (Çarkacıoğlu, 2016: 44).
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Şekil 1. Blok Zincir Yapısı

Kaynak: (Yalçın, 2019: 22)
İçinde bilgi barındıran her bir blok şifrelenmiştir ve kendine özel imzası
bulunmaktadır. Oluşturulan her bir blok kendinden önceki bloğa ait özet
bilgiyi ve imzayı da bünyesinde barındırır. Bu şekilde her bloğun
kendinden önceki bloğa bağlandığı (Yalçın, 2019: 22), bu nedenle bir blok
zinciri oluşturma ve bu zincirin çok sayıda makinada kopyasını tutarak
merkezi olmayan bir yapıda tutulması fikrine dayandığı görülmektedir. Bu
şekilde gerçekleşen zincirde her blok kendinden önceki blok ile ilgili özet
bilgiyi içerdiği için araya yeni blok eklenmesi dahilin de zincirin geçerliliği
bozulmakta ve aynı şekilde aradan blok silinememektedir. Kötü niyetli bir
amaç güdülerek zincir değiştirilmek istenirse eğer yapılacak olan işlemin
geçerli olabilmesi için sistemdeki makinaların %51 inde aynı anda bu
değişikliğin yapılması gerekmektedir ki bu da oldukça zor bir işlemdir.
Burada, bilginin birden fazla makinada tutuluyor olması bütün verinin tek
bir merkezde toplandığı sistemlere göre çok daha güvenilir olmasını
sağlamaktadır (Çelikten, 2017). Bu bağlamda bu sistemde merkezi bir yapı
olmaması adına oluşturulan blok zincirin bir kopyası makinalarda
bulunduğu gibi bütün kullanıcılarda da bulunmaktadır. Buradaki amaç ise,
oluşturulan blok zincirde olası bir olumsuz durumun herkes tarafından
görülmesini sağlamaktır. Sistemin bu şekilde tasarlanması, tek bir
merkezden idare edilmek yerine bağımsız ve denetime tabi olmada tüm
kullanıcılar tarafından takip edilen dağıtık bir mekanizmaya
dönüştürmektir. Bu teknolojik sistemi binlerce insan kullansa bile kişilerin
birbirlerini tanımak gibi zorunlulukları bulunmamaktadır. Çünkü en başta
oluşturulan kurallara uymak bu teknolojik sistemin ana güven omurgasını
oluşturmaktadır (Seyithanoğlu, 2019: 37). Blok zincir teknolojisi yapısı
itibariyle sunduğu pek çok fayda bulunmaktadır. Blockchain’in
avantajlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Kesebir ve Günceler,
2019: 614; Gültekin, 2019: 31);
 Tamamen dağıtık olması ve yüksek erişilebilirlik imkanı
sunmaktadır.
 Güven unsuru kişi ve kurumlara bağlı olmadan, birden fazla
düğüme ve karmaşık bir matematiksel anlayışa bağlı olduğu için
kullanıcılar açısından güven oluşturur.
 Blok zincir yapısına uygun bir şekilde kullanıcılar için kişisel
verilerin saklanması hususunda gereken unsurları içermektedir.
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 Merkezi kontrol yapısının dışında, merkezi olmayan kendi
kontrolünü kendisi sağlayan bir yapının varlığı söz konusudur.
 Sistemin işleyişi birkaç otorite üzerinden olmayıp, birçok kullanıcı
sayesinde de işleyişine devam edebilmektedir.
 Zincir yapısı sayesinde verinin bütünlüğü sağlanmaktadır.
 Verinin şeffaf ve herkes tarafından erişilebilir olması da, tüm
veriyi kontrol edilebilir ve doğrulanabilir hale getirir.
Blockchain teknolojisinin avantajları olduğu kadar bazı dezavantajları
da vardır. Bu dezavantajlar ise (Çetiner, 2018: 4; Özdoğan ve Karğın,
2018: 171);
 Teknoloji Gelişimi: Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olması ve
bir standart oluşturulamaması, kullanılan teknolojinin hali hazırda
geliştirilmeye ihtiyaç duyulması,
 Performans, Kontrol ve Maliyet: Sistemsel performans
sorunları, bazı kuruluşların sistem üzerinde kontrol riskinin olması, yüksek
işlem maliyeti ve yüksek elektrik sarfiyatı,
 Gizlilik: Yetkili makamların bulunmadığı bir ortamda olması
dolayısıyla bazen güvenilirliği konusunda eleştirel bir bakış açısının ortaya
çıkması,
 Yasal Yükümlülükler ve Uyum: Henüz gelişmekte olan bir
teknoloji olması ve hali hazırda hiçbir devlet tarafından desteklenmiyor
olması nedeniyle uygulamada yasal bir boşluk bulunmakta bu da
teknolojinin geleceğine dair endişe yaratmaktadır
5.3. Blockchain Uygulama Alanları
Blockchain, üzerinde uygulama ve diğer teknolojileri geliştirebilecek
bir alt yapı sağlamasından dolayı, internetin keşfine benzetilmektedir.
İnternetin keşfine benzetilen blockchain teknolojisi, haliyle birçok
sektörün de ilgilendiği bir teknoloji haline gelmiştir. Fakat kullanılan
mevcut sistemlerdeki her işleyiş ya da her kayıtlama blockchain kullanımı
için uygun olmayabilir. Bu teknolojinin kullanım kararı verilmeden önce
swot analizi yapılarak sistemin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve
tehditleri incelenmelidir. Blockchain’in kullanım alanları aşağıdaki gibi
bazı başlıklar altında verilmiştir (Erözel Durbilmez ve Yılmaz Türkmen,
2019: 34; Avunduk ve Aşan, 2018: 379; Aldemir, 2018: 14; Sayar, 2019:
62; Mete, 2019: 20; Ünsal ve Kocaoğlu, 2018: 59; Sezer, 2019: 16);
 Finansal Araçlar, Kayıtlar ve Modeller: Para Birimi, Finansal
Enstrümanlar (Özel ve Devlet Sermayeli Hisse Senetleri, Bonolar,
Tahviller), Türev Araçlar (Future Sözleşmeleri, Opsiyonlar, Swaplar,
Forwardlar vb.), Finansal Araçlara Bağlı Oy Hakları, Emtialar, Harcama
ve Ticaret Kayıtları, Rehin-İpotek/Kredi Kayıtları, Hizmet-Servis
Kayıtları, Kitlesel Fonlama, Mikro Finans ve Mikro Yardımlaşma.
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 Kamusal Kayıtlar: Tapu ve Arsa-Arazi Kayıtları, Araç Kayıtları,
İşletme Lisansları, İşletmelerin Faaliyet (Açılma-Kapanma) Kayıtları,
Düzenleyici Kayıtlar, Mevzuatlar, Suç Kayıtları, Pasaportlar, Doğum ve
Ölüm Belgeleri, Oy Kullanım Belgeleri, Oylama ve Oylama Kayıtları,
Sağlık ve Güvenlik Denetimleri, İnşaat İzinleri, Silah Ruhsatları, Adli Tıp
Kayıtları, Mahkeme Kayıtları, Oy Kanıtları, Kar Amacı Gütmeyen
Kayıtlar.
 Özel Kayıtlar: Sözleşmeler, Kontratlar, İmzalar, Vakıflar,
Emanetler, Kişisel GPS Kayıtları.
 Diğer Yarı Kamusal Kayıtlar: Unvanlar-Dereceler, Sertifikalar,
Öğrenme Çıktıları, Notlar, İnsan Kaynakları Kayıtları (Performans
Çıktıları, Maaşlar vb.), Sağlık Kayıtları, Muhasebe Kayıtları, Ticari
Kayıtlar ve Teslimat Kayıtları.
 Fiziksel Varlık Kilitleri: Ev/Apartman Kilitleri, Tatil Evi/Otel
Odası Kilitleri, Araba/Kiralık Araba Kilitleri, Güvenlik Kasası Kilitleri,
Teslimatlar ve Bahis Kayıtları.
 Soyut Varlıklar: Rezervasyonlar, Patentler, Telif Hakları,
Yazılım Lisanları, Oyun Lisanları, Müzik/Film/Kitap Lisanları, Domain
(Alan) Adları, Dijital Kimlikler, Eser ve Yazarlık Kayıtları.
 Diğer: Dokümanlar (Fotoğraf, Video, Ses), Veri Kayıtları
(Sıcaklık, Skor vb.) ve Sim Kartları.
Yukarıdaki başlıklar altında verilen bütün bu alanlar için Blockchain
teknolojisi kullanılabilmektedir. Blockchain’in çeşitli somut uygulama
örnekleri ise; Bitcoin, Satoshipay, Ethereum, Hyperledger, Ripple ve
Everledger Factom, Uji Music, Open Bazaar olarak sayılabilir. Bu
uygulamalar dışında özellikle kimlik paylaşımı ve e-ticaret gibi finansal
süreçlerde kullanılan uygulamalar da bulunmaktadır (Avunduk ve Aşan,
2018: 379). Blockchain teknolojisi sadece finansal alanlarda değil her
sektörün kullanabileceği, farklı bir bakış açısıyla geliştirilmiş yeni bir
teknolojidir diyebiliriz. Fakat blok zinciri teknolojisinin kullanımının
sektörlerde yaygınlaşabilmesi için sektör yetkililerinin bu teknolojiyi
benimseyip kabul etmeleri gerekmektedir (Sayar, 2019: 53). Blockchain
teknolojisinin benimsenmesi durumunda bilinirliği artacak ve çok daha
fazla kişi veya kurum tarafından kullanılacaktır. Bu da blockchain’in çok
daha fazla sektörde karşımıza çıkacağını gösterecektir ki bu sektörlerden
biride bacasız sanayi olarak nitelendirdiğimiz teknolojiye her daim ihtiyaç
duyan turizm endüstrisidir diyebiliriz.
6. TURİZM ENDÜSTRİSİNDE DİJİTALLEŞME VE
BITCOIN TEKNOLOJİSİ
Çağımızda hızla gelişen bilgi iletişim teknolojilerinin ticaret
dünyasındaki neredeyse tüm işletmelerde, pazarları, kaynakları ve mevcut
durumlarına göre kullanım oranları farklılık gösterse de uygulama
alanlarının olduğu görülmektedir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte
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değişen ve gelişen rekabet ortamında teknoloji kullanımı artık işletmeler
için bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Dünyada artık yeni bir
ekonomik düzenin varlığı görülmektedir. Pazarlar yeniden oluşmuş,
coğrafi sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. 90’lı yıllardan sonra
küreselleşme ve bilgi iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler de bu
düzenin oluşmasında katkı sağlamıştır (Ünvar, 2008: 599).
Bu gelişimlerle birlikte turizm endüstrisi de diğer sektörler gibi
teknolojiye bağlı değişimlerden etkilenmektedir. Dolayısıyla bilginin ve
teknolojinin sürekli gelişiyor olması turizm endüstrisinin de yönünü
değiştirmekte ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir duruma
getirmektedir. Bu bağlamada teknolojik ilerlemeler turistik ürün seçim
aşamasında rekabeti arttırmakta ve seçim kararında etkili olmaktadır. Artık
insanlar internet ve akıllı telefonlar sayesinde dünyanın herhangi bir
yerindeki bir ürün veya bölge hakkında bilgiye çok daha kolay
ulaşabilmekte ve rezervasyon ve ödeme işlemleri gibi pek çok işi bu
bilişim araçları üzerinden yapabilmektedirler. Bunu yanı sıra teknolojik
ilerlemeler hızlı, konforlu ve daha ucuz ulaşım imkanı da insanlara
sunmaktadır (Çiçek, 2013: 64).
Söz konusu turizm endüstrisi kapsamında turistik ürünü satın alma
sürecinde teknolojinin sunmuş olduğu değişik, farklı ödeme seçenekleri
bulunmaktadır. Son zamanlarda yükselişe geçen kripto paralar,
teknolojinin sunduğu önemli bir ödeme aracı olmakla birlikte turizm
endüstrisinde kabul görmeye başlamıştır. E-turistik ürün tercihinde kripto
paranın kullanılması, tüketiciler açısından atm’den para çekme ücretleri
gibi sorunları ortadan kaldırabildiğinden dolayı tüketiciler için tercih
edilmektedir (Çiçek, 2013: 64).
Kripto para birimlerinin önemli bir ayağını oluşturan bitcoin ise, ortaya
çıktığı günden bu yana çok ciddi bir işlem hacmine ulaşmış ve büyük değer
artışı yaşamıştır. Bitcoin’in kullanım alanlarına bakıldığında bitcoin artık
her yerde kullanılabilir hale gelmiştir. Özellikle 2013 yılından beri turizm
endüstrisinin birçok alanında bitcoin’in kullanımının yaygınlaştığı
görülmektedir ve dikkat çekicidir (Çiçek, 2013: 64). Örneğin, otel
rezervasyonu, kitap, uçak bileti, konaklama işletmelerindeki konaklama
bedelleri, araba kiralama, kısa süreliğine ev kiralama vb. gibi birçok
alışverişler artık bitcoin aracılığı ile yapılabilmektedir (Atik vd., 2017:
248). Bunların dışında turizm işletmeleri; nakit, banka hesabına fon
transferi, voucher, kişisel çekler ve banka çekleri, banka ve kredi kartı, ön
ödemeli kartlar, çevrimiçi hesaplar (Paypal, vb.) üzerinden tüketicilerden
ödeme alabilmektedirler (Gültekin, 2017: 106).
Bu bilgiler doğrultusunda günümüzde birçok otel, havayolu ve
karayolu taşımacılık şirketi ve hatta restoranlar bitcoin kabul etmektedir.
İlgili şirketler sundukları hizmetler karşılığında bitcoin kabul ederken üç
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farklı yol kullanmaktadırlar. İlk olarak, şirketin bitcoin transferini
doğrudan kendi bitcoin hesabına katma şeklinde, ikinci olarak üçüncü taraf
ödeme işleme hizmeti sağlayıcıları üzerinden gerçekleştirilen kur değişimi
mekanizması sonucunda ve son olarak da bitcoin kabul eden hediye kartı
firmalarından alınan kartların çevrimiçi ticaret sitelerinde kullanımı ile
gerçekleşmektedir (Gültekin, 2017: 107). Şekil 2’de turizm işletmelerinin
bitcoin’i ödeme aracı olarak kabul etme yöntemleri sunulmaktadır.
Şekil 2: Turizm İşletmelerinin Bitcoin’i Ödeme Aracı Olarak Kabul
Etme Yöntemleri

Kaynak: (Gültekin, 2017: 107)
Bu teknoloji döngüsü içerisinde Bitcoin kullanmayı kabul eden kişiler
ile yapılacak anlaşmalar kapsamında işletmeler bitcoin’in getirdiği negatif
durumlardan
korunarak
avantajlarından
yararlanabilmektedirler.
Türkiye’de Bitcoin teknolojisine örnek olarak ülkemizde turizm alanında
ilk kez Bitcoin kabul eden Karaburun Apart House, bu işlemi adormo.com
alan adında bulunan portal üzerinden gerçekleştirmektedir (Gültekin,
2017: 107). Bitcoini kabul eden diğer portallara örnek verilmesi gerekilirse
otel rezervasyonu kapsamında; Expedia, Gyft.com, Cheapiar ve
TravelKey, uçak bileti satın almada ABitSky.com, , AirBaltic
(Letonya’nın ulusal havayolu firması), eGifter.com, Bitcoin.Travel gibi
pek çok portal bitcoin ile ödeme kabul etmektedir (Bitcoin, 2017).
Bankacılık alanında ise Türkiye de bulunan Akbank blockchain’e adapte
olmaya çalışmaktadır. Akbank blockchain teknolojisiyle kurumsal
müşterilerine uluslararası para transferlerinde hizmet sunmak için Ripple
(internet aracılığıyla para göndermek için kullanılan bir iletişim protokolü)
ile bir ortak çalışma yürütmeye başlatmıştır (Albayrak, 2017).
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6.1. Tatil Cenneti Malta’da Bir İlk: Bitcoin Turizmi
Bitcoin ve Blockchain teknolojisine ülke bazında bakıldığında Avrupa
Birliği’nin Afrika’ya açılan son kara parçası ve en küçük ada ülkesi olan
Malta, fintech, I-gaming ve son olarak blockchain teknolojilerinde yaptığı
devrim niteliğindeki adımlar ile adından oldukça söz ettirmekte ve
blockchain teknolojisine öncülük yapan ülkeler arasında yer almaktadır.
Yaklaşık on yıl önce I-gaming sektörüne yapılan büyük teşviklerle fintech
alanında Avrupa’nın lider ülkelerinden biri haline gelen Malta, blockchain
teknolojisini de yakından takip ederek hedeflerini blockchain adası olma
yolunda genişletmiştir. Bu bağlamda, Malta blockchain laboratuvarları
kurarak her gün hızla gelişen bu teknolojiye yön vermekte ve DLT hizmet
sağlayıcıları ve yatırımcılara destek olmaktadır (Oğuz, 2014).
Malta Bitcoin’in altında yatan teknolojiyi yani blockchain ve kripto
paraların önemini çok önceden anlamıştır ve gerek ICO yatırımcılarına
gerekse kripto para borsalarına ev sahipliği yaparak Akdeniz’in ortasında
bir fintech merkezi haline gelmiştir. Hükümet tarafından blockchain
teknolojisine teknik ve hukuki açıdan alt yapı oluşturulmuştur. Oluşturulan
bu alt yapıyla birlikte kripto paraların risklerini tespit ederek ve bu riskler
yok sayılmayıp lisanslama prosedürleri ile yatırımcı ve müşterilerine
şeffaf, açık bir hukuki güven ortamı yaratılmış ve bu alanda birçok ilke
daha imza atılmıştır (Oğuz, 2014). Ülkede Bitcoin Adventures adında
sadece Bitcoin’e sahip olan insanlara hizmet eden yeni bir seyahat acentesi
kurulmuştur. Şirket, sadece Bitcoin kabul etmekte ve yalnızca ödemelerini
Bitcoin üzerinden yapmak isteyen müşterilerin kaydı alınmaktadır
(https://uzmancoin.com/). Bu bağlamda Malta, yakın bir zamanda bitcoin‘i
olan insanların tatil cennetine dönüşebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Teknolojinin her geçen gün gelişim göstermesi ve internetin
yaygınlaşması, ekonomik ortamda sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte
insanlar üzerinde etki bırakan bir durum haline gelmiştir. E-ticaretle
birlikte kullanılan nakit paralar yerlerini kredi kartına bırakarak bankacılık
sistemiyle çek, tahvil, bono, vb. gibi evraklar hayatımıza girmiş
bulunmaktadır. Ortaya çıkışı 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından bir
mail yolu ile olan ve 2010 yılından itibaren ulusal paralara rakip olan
bitcoinler, günümüzde kullanımı gittikçe artan bir değer birimi haline
gelmiştir. Bitcoin günümüzde birçok alanda ödeme aracı olarak kabul
görmüş ve birçok sektörün ilgi odağı haline gelmiştir. Söz konusu durumun
turizm endüstrisi içinde geçerli olduğu görülmektedir. Bitcoin teknolojisi
turizm endüstrisinde birçok işletme tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Kullanıcı sayısı git gide artan bitcoin’in her alanda olabileceği gibi turizm
endüstrisinde kabul edilmesinin getireceği avantaj ve dezavantajlar
bulunmaktadır. Bitcoin kullanımının turizm endüstrisine getireceği
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avantajlar incelendiğinde, ilk önce Bitcoin’in zaman sınırlaması olmadan
yedi gün yirmi dört saat anında transfer imkânına sahip olması ve bitcoin
transferinin gerçekleşmesi noktasında herhangi bir maliyetinin olmaması
bitcoinin tercih edilme nedenlerinin başında gelmektedir. Diğer taraftan
turizm işletmelerinin bitcoin’i ödeme aracı olarak kullanmaları teknoloji
eğilimi olan müşteri kitlesine de hitap etme konusunda etkili olmuş ve daha
fazla turiste ve pazara erişebilme imkânına sahip olmuştur. Bitcoin
kullanımının diğer bir önemli avantajı ise enflasyondan etkilenmemesidir.
Bitcoinlerin herhangi bir merkezi otorite tarafından çıkarılmaması,
toplamda 21 milyon adet ile sınırlı kalması ve her gün belirli miktarda
üretimine izin verilmesi gibi pek çok özelliği bulunmaktadır. Bu
özelliklerle Bitcoin’in ihtiyaç fazlası tüketimi arttıracak bir duruma gelme
olasılığı düşüktür. Bundan dolayıdır ki Bitcoinin enflasyondan uzak bir
alışveriş seçeneği sunması Bitcoin kullanımı avantajlı hale getirmektedir.
Bitcoin kullanımının sağladığı avantajlarından sonra dezavantajlarına
değinmek gerekirse bitcoin’in çok yüksek volatiliteye sahip ve
spekülasyona çok açık bir para bir birimidir. Dolayısıyla elde tutulması
riskli bir varlıktır. Bu yüzden turizm işletmelerinin Bitcoin’i ellerinde
tutmadan turizm portalları aracılığı ile hemen paraya çevirme yoluna
gitmeleri gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirebilmeleri için ise bir
miktar komisyon ödemeleri gerekmektedir. Bunun dışında bitcoin’in kayıt
altında olmayan yani kayıt dışı bir ekonomi yaratması ve dolayısıyla vergi
boyutunun olmaması da bitcoin için önemli bir dezavantajdır. Çünkü
ilerleyen zamanlarda devletlerin bitcoin kullanımı ile ilgili yeni
yaptırımlara gitme ihtimali olabilir ki buda bitcoin için pozitif bir anlam
ifade etmeyecektir. Duruma bu çerçeveden bakıldığında bitcoin ve
blockchain teknolojilerinin avantajları ve dezavantajları bir arada
değerlendirilerek mevcut yönetim süreçlerini dönüştürmek ve kamu
hizmetlerinde bu teknolojiyi kullanmanın faydalarını artırmak adına geç
kalınmadan bir takım önemli adımların atılması gerekmektedir. Bu
anlamda üzerinde durulması ve yapılması gereken konular aşağıdaki gibi
sıralanabilir;
 Geleneksel ödeme sistemlerine (EFT, Kredi Kartı, Banka
Havalesi) kıyasla alternatif ödeme aracı olan Bitcoin teknolojisi çok daha
pratiktir. Turizm endüstrisi alanlarında teknolojik gelişmelere ayak
uydurabilmek için Bitcoin ve Blockchain teknolojisinin yaygınlaştırılması
gerekmektedir. Bitcoin ve blockchain teknolojisini tehdit edebileceği
düşünülen unsurlar üzerinde araştırmalar yapılabilir.
 Turizm önceden satın alınan ve daha sonra yerinde tüketilen bir
olgudur. Turizmin bu özelliğinden dolayı herhangi bir merkezi otorite
tarafından kontrol edilemeyen bitcoin ve blockchain teknolojisinde hak
ihlallerinin ortaya çıkması durumunda olayın kimin tarafından çözüleceği
tartışma konusu yaratabilir.
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 Kripto para birimleri kullanıcılarının demografik özellikleri
incelendiğinde daha çok genç kesimin ilgi gösterdiği turizm endüstrisinde
faaliyet gösteren işletmelerin bu para birimlerini ödeme aracı olarak
kullanması, elde edilecek faydanın arttırılması açısından iyi olacaktır.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİKÇİ SEÇİMİ ÜZERİNE ÇOK
KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMLARI: BİR
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI1
Multi-Criteria Decision Making Approaches on Sustainable Supplier
Selection: A Literature Review
Ahmet DOĞAN*
Giriş
Günümüzde tedarik zincirleri, artan rekabete, kaynakların tükenmesine,
daha sıkı düzenlemelere ve paydaşların gereksinimlerine maruz
kalmaktadır. Ayrıca işletmelerin tedarik zinciri yönetimlerine proaktif
olarak sürdürülebilirlik ilkelerini dâhil etmeleri gereği konusunda
toplumun her kesimi tarafından artan bir farkındalık oluşmuştur (Song vd.,
2017). Walmart’a göre faaliyetleriyle ilgili toplam emisyonlarının
%90’ından fazlası tedarik zincirlerinden kaynaklanmaktadır. Daha ilginç
bir gerçek ise dünyanın en büyük 2500 küresel şirketinin dünyadaki sera
gazı emisyonlarının %20’sinden fazlasından sorumlu olmasıdır (Dubey
vd., 2017). Buna benzer gelişmelerin getirdiği gerçeklerle birlikte,
işletmelerin uzun vadede ekonomik performanslarını iyileştirmede kritik iş
süreçlerinin koordinasyonunda ekonomik, çevresel ve sosyal hedeflerinin
bütünleşmesi ve gerçekleşmesi için sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi
anlayışı ortaya çıkmıştır (Song vd., 2017).
İşletmelerin sürdürülebilirliği benimsemesi ve tedarik zinciri
faaliyetlerinde sürdürülebilir bir anlayışa yönelmeleri bazı önemli
gelişmeler sayesinde mümkün olmuştur. Sürdürülebilirlik ilk olarak
1972’de Stocholm konferansında gündeme gelmiştir. 1987 Brundtland
Raporu aracılığıyla dünya çapında siyasi gündeme taşınmıştır. 1992 Rio
zirvesi sürdürülebilirlikle ilgili en önemli etkinliklerden biri olarak tarihe
geçmiştir. 1997 Kyoto protokolü, 1997 küresel raporlama girişimi, 2000
BM küresel iklim sözleşmesi, 2005 BM sorumlu yatırım prensipleri, 2009
sürdürülebilir borsalar girişimi, 2012 Rio+20 zirvesi, 2013 uluslararası
entegre raporlama çerçevesi tüm dünyada sürdürülebilir bir anlayışın
hâkim olmasına katkıda bulunan diğer önemli gelişmelerdir.

Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü’nde kabul edilen “Bulanık
Ortamda Üçlü Performans Yaklaşımına Dayalı Sürdürülebilir Tedarikçi Seçimi”
adlı doktora tezinden üretilmiştir.
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Küresel çapta yaşanan bu gelişmelerin bir yansıması olarak Türkiye’de
faaliyet gösteren işletmeler, yasal ve ulusal kararlar ile birlikte
sürdürülebilirlik anlayışını geliştirmektedir. Sürdürülebilirlik unsurlarını
benimseyen işletmelerin, küresel alanda rekabet gücünü arttırarak rekabet
avantajı elde edeceği görülmektedir. Özellikle değişen ve gelişen tüketici
konsepti doğal kaynakların korunması, ürün verimliliğin artırılması, ürün
sorumluluğu, çevresel ve toplumsal uygulamaların gelişmesinde önemli
rol oynamaktadır. Son yıllarda hızla gelişen sürdürülebilirlik konusu
ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda farklı uygulamalar, politikalar,
modeller, stratejiler ve projelerle gelişimini sürdürmektedir. Türkiye’nin
Onuncu Kalkınma Planı’nda sürdürülebilir kalkınmanın yer alması,
Bakanlıklar ile ortak araştırmaların ve raporların hazırlanması, Borsa
İstanbul’da 2014 yılında Sürdürülebilirlik Endeksinin işlem görmeye
başlaması, Türkiye’nin sürdürülebilirlik gündemini hızla ele aldığını
göstermektedir (TİSK, 2016).
Dünyada ve Türkiye’de işletmelerin yönetim anlayışlarını etkileyen ve
etkilemesi gereken bu yeni yaklaşım, işletme faaliyetlerini özelliklede
uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin faaliyetlerini araştıran ve
takip eden sivil toplum örgütleri, sendikalar, öğrenci grupları vb. baskı
grupları tarafından çok hızlı bir şekilde kabul görmüştür. Bu gelişmelerle
birlikte sürdürülebilirlik, önde gelen küresel işletmeler tarafından ileriye
yönelik faaliyetler kapsamında temel bir işletme prensibi olarak
benimsenmiştir. Bir işlemenin sürdürülebilir olabilmesinin en önemli
anahtarı olarak, ekonomik faktörlerin yanında sosyal ve çevresel faktörlere
de eğilimli olması gösterilmiştir. İşletmelerde ortaya çıkan güçlü yaşam
tarzı taleplerinin getirmiş olduğu sosyal sorunlar ile toprak, hava, su,
biyoçeşitlilik, yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklara ilişkin çevresel
sorunlar işletme yönetiminin temel sorunları haline gelmiştir. İşletmelerin
bu gibi sorunların üstesinden gelebilmek ve sürdürülebilirliği
sağlayabilmek için ekonomik konuların yanı sıra çevresel, sosyal ve insani
konularda da tedarikçileriyle iş birliğini artırması neredeyse bir zorunluluk
haline gelmiştir (Awasthi, Govindan & Gold, 2018).
Tedarikçilerle sürdürülebilirlik açısından iş birliğini arttırmak en
temelde tedarik zincirinin başarılı bir şekilde yönetilmesinden
geçmektedir. Tedarik zincirlerinin aksamasına yol açan belirsizlikler
nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin yönetimi oldukça zor bir hale
gelmiştir. Bu durum, tedarik zincirlerinin yalnızca etkin ve verimli
olmasını değil aynı zamanda bu aksaklıkların giderilmesine yönelik
operasyonlarında esnek olmasını gerektirmektedir. Tedarik zincirlerini
etkileyen en önemli tedarik zinciri üyesinin çoğunlukla tedarikçiler olduğu
düşünüldüğünde, bir işletmenin tedarik zinciri sürecinde yaşanabilecek
herhangi bir aksaklığın üstesinden gelebilmesi için tedarikçi seçiminde
esnek ve sürdürülebilir olması gerekir (Kaur & Singh, 2017).
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En iyi tedarikçiyi seçmek, etkin bir iş ilişkisi oluşturmak ve başarıyla
rekabet etmek için vazgeçilmez ve kritik bir konu olarak kabul edilmiştir
(Kannan, 2018). Tedarikçi değerlendirme ve seçim süreci, etkileyen
faktörlerin çeşitliliği, nicel ve nitel seçim kriterlerinin karışımı, tedarik
zincirinde yer alan tedarikçilerin genişliği ve çeşitliliği gibi nedenlerden
dolayı oldukça karmaşıktır. Dış kaynak kullanımına ve maliyet avantajı
sebebiyle ülke dışı üretime eğilimin artması, karmaşık ve sıkılaştırılmış
yönetimsel ve bölgesel politikalar, çelişkili örgütsel ve tedarik zinciri
hedefleri vb. konular tedarikçi seçim kararlarının önemini ve
karmaşıklığını arttırmıştır (Banaeian vd., 2018). Bununla birlikte
geleneksel olarak firmaların tedarikçi performansını değerlendirmede
kullandıkları fiyat, kalite ve tam zamanında üretim gibi kriterler çevresel
kriterler olarak tedarikçi değerlendirilmesinde yeterli olmamaktadır.
Firmalar artık tedarikçilerin çevresel performansını ölçme ve
değerlendirmede çevresel konuları dikkate almakta ve bu kapsamda yeşil
tedarik zinciri uygulamalarına yönelmektedirler (Shen vd., 2013). Yeşil
tedarik zinciri uygulamalarından birisi olan yeşil tedarikçi seçimi,
ekonomik kriterlerin yanı sıra çevresel performansın direk ölçüldüğü,
çevresel yönetim sistemleri, yeşil imaj, eko-dizayn vb. gibi çevresel
kriterlerinde seçime dahil edildiği bir süreci ifade etmektedir.
Dünya çapında yaşanan gelişmeler, tüketicilerin artan çevre
farkındalığı, yasal düzenlemeler, sivil toplum örgütlerinden gelen baskılar
vb. gibi nedenlerden dolayı işletmeler için artık sadece yeşil tedarik zinciri
uygulamaları yeterli olmamaktadır. Bu bağlamda, işletmeler BM küreresel
ilkeler sözleşmesinin maddeleri arasında da yer alan, insan hakları
ihlallerine fırsat tanımama, çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçme, işe
alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önüne geçme vb. sosyal
perspektifin, ekonomik ve çevresel perspektifle birlikte sürece dâhil
edildiği ve “sürdürülebilirlik” olarak adlandırılan yeni bir konsepte
yönelmekte ve bunun bir sonucu olarak sürdürülebilir tedarik zinciri
uygulamalarına ağırlık vermektedirler. Sürdürülebilir tedarik zinciri
uygulamalarından birisi olan sürdürülebilir tedarikçi seçimi, bu yeni
konseptte yer alan üç temel boyutu birlikle ele alarak tedarikçi seçimini
gerçekleştirmeyi ifade etmektedir. İşletmelerin bu yeni konsepte adapte
olabildiği ölçüde tedarik zincirlerinin performanslarını arttırabileceği,
tedarikçi seçiminde ise en iyi sürdürülebilir performansı yakalama şansına
sahip olabileceğini söylemek mümkündür.
Sürdürülebilir tedarikçi seçiminde, tedarikçi seçiminin doğası gereği
karmaşık olan süreç biraz daha kapsamlı hale gelmektedir. İşletmeler en
iyi sürdürülebilir tedarikçiyi seçerken birden çok amaç ve/veya birden çok
nitelik düşünmek durumunda kalmaktadırlar. İşletmelerin karşı karşıya
kaldığı bu zorluğu aşmada çok kriterli karar verme yöntemleri (ÇKKV)
işletmelere yardımcı olmaktadır. ÇKKV yöntemleri birden çok amaç
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ve/veya birden çok niteliği bir arada değerlendirerek karşılaşılan
problemlerin çözümünde karar vericilere öneriler sunmaktadır. ÇKKV
yöntemleri temelde çok amaçlı karar verme (ÇAKV) ve çok
nitelikli/ölçütlü (ÇNKV/ÇÖKV) karar verme olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan yöntemler ikinci kategoride yer
almaktadır. Bu nedenle makalede ifade edilen ÇKKV terimi
ÇNKV/ÇÖKV yöntemlerine atıfta bulunmak için kullanılmıştır.
Bu çalışmada, sürdürülebilir tedarikçi seçimi üzerine çok kriterli karar
verme yöntemleriyle ilgili literatürde yer alan bazı çalışmalar
incelenmiştir. Literatür araştırmasında sürdürülebilir tedarikçi seçimi ile
ilgili bulanık ve bulanık olmayan tüm çok kriterli karar verme (ÇKKV)
çalışmalarına yer verilmiştir.
1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
1.1. Literatür Araştırma Metodolojisi
Literatür
araştırması
belirli
bir
metodoloji
gözetilerek
gerçekleştirilmiştir. STS kapsamında incelenen çalışmaların metodolojisi
aşağıda gösterildiği gibidir (Şekil 1). Bu metodolojiye göre literatür
araştırması dört aşamada gerçekleştirilmiştir. 1. aşamada scopus, web of
science, science direct, google akademik vb. veri tabanlarında anahtar
kelimelerle yapılan taramalar sonucu ulusal ve uluslararası alanda
yayınlanmış toplam 496 makaleye ulaşılmıştır. 2. aşamada incelenen
yayınlar arasında çift kayıtlar olduğu tespit edilmiş ve elemeler sonucu
makale sayısı 316’ya indirilmiştir. 3. aşamada özet (abstract)’lar
incelenmiş ve makale sayısı 97’ye indirilmiştir. Son aşamada ise tam
metinler incelenerek sürdürülebilir tedarikçi seçimiyle doğrudan ilgili 48
makalenin çalışmada yer almasına karar verilmiştir.
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Şekil 1. Literatür Araştırma Metodolojisi

1.aşama

2.aşama
496
Makale

Veritabanları
Taraması

Anahtar Kelimeler:
«Sürdürülebilirlik»
«Sürdürülebilir
Tedarikçi Seçimi»
«ÇKKV»
«Bulanık ÇKKV»

3.aşama
316
Makale

4.aşama
97
Makale

Çift Kayıtların
Elenmesi

48
Makale

Özet (Abstract)
Analizi

Tam metin Analizi

-Sürdürülebilirlikle
ilgilimi?
-Sürdürülebilir tedarikçi
seçimiyle ilgilimi?
- ÇKKV yöntemleriyle
ilgilimi?
-Bulanık ÇKKV
yöntemleriyle ilgilimi?

-Bulanık ve Bulanık
Olmayan ÇKKV modelleri
Sürdürülebilir tedarikçi
Seçimine Uygun mu?

1.2. Literatürde Yer Alan Çalışmalar
STS ile ilgili, çalışma kapsamına dâhil edilen 48 makaleyi tanımlayan
özet bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.
Luthra, Govindan, Kannan, Mangla ve Garg (2017) çalışmalarında
AHP ve TOPSIS yöntemleri ile bütünleşik bir model önererek
Hindistan’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede
sürdürülebilir tedarikçi seçimi (STS) ve değerlendirmesi yapmışlardır.
Elde edilen bulgulara göre, çevresel maliyetler, ürün kalitesi, ürün fiyatı,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevresel yetkinlikler sürdürülebilir tedarikçi
seçiminde en iyi beş kriter olarak sıralanmıştır. Çalışmanın hem tedarikçi
seçim kriterleri hem de etkili STS açısından işletme profesyonellerine ve
yöneticilere yol gösterebileceği belirtilmiştir.
Zimmer, Fröhling ve Schultmann (2016) STS izlenmesi ve
geliştirilmesinde karar vermeyi destekleyen modellere odaklanarak ilgili
bilimsel literatürü analiz etmişlerdir. Bu kapsamda 1997-2004 yılları
arasında 143 makaleyi incelemişlerdir. Bu incelemeler sonucu, son yıllarda
akademik çevrelerce bu konunun gittikçe daha popüler hale geldiği,
analitik hiyerarşi süreci, analitik ağ süreci ve bulanık tabanlı yaklaşımların
araştırmalarda daha baskın olduğu, nihai değerlendirme ve seçim sürecine
odaklanıldığı, sosyal ve niceliksel ölçütlerin ise çalışmalarda çok az
kullanıldığı gibi başlıca bulguları tespit etmişlerdir.
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Jauhar ve Pant (2016a) yeni bir diferansiyel evrim (DE) stratejisi ile
Hindistan’da otomotiv sektöründe iki uygulama yapmışlardır. Bu
çalışmalarda, DEA (data envelopment analysis) tabanlı matematiksel
model için bir optimizasyon aracı olan DE uygulanmış ve çözüme
gidilmiştir. Bu yöntemle, iki uygulama için ayrı ayrı olmak üzere
sürdürülebilir tedarikçilerin etkinlik skorları belirlenerek tedarikçilerin
sıralaması yapılmıştır.
Jauhar ve Pant (2016b) başka bir çalışmalarında, Hindistan’da otomotiv
sektöründe DE algoritması ve DEA kullanarak sürdürülebilir tedarikçilerin
seçim ve değerlendirmesini yapmışlardır. Önceki çalışmalarından farklı
olarak burada aynı girdi ve çıktılarla DE algoritması ve DEA ile problem
ayrı ayrı çözülmüş ve sonuçların etkinlik karşılaştırılması yapılarak etkin
veya etkin olmayan sürdürülebilir tedarikçiler belirlenmeye çalışılmıştır.
Jauhar ve Pant (2017) çalışmalarında ise, Hindistan otomotiv
sektöründe geleneksel çok kriterli performans değerlendirme aracı olan
VZA ile DE algoritması ve daha sonra çok amaçlı diferansiyel evrim
(MODE) 'i birlikte kullanarak sürdürülebilir tedarikçi seçimi için etkin bir
sistem geliştirmeye çalışmışlardır. Önerilen model ile elde edilen sonuçlara
göre, VZA’ın DE ve MODE ile birlikte entegrasyonunun DEA’nın
dezavantajlarının bertaraf edilmesini ve dolayısıyla daha gerçekçi sonuçlar
elde edilmesini sağladığı görülmüştür.
Girubha, Vinodh ve Kek (2016) yorumlayıcı yapısal modelleme (ISMinterpretative structural modelling) ile çok kriterli karar verme (ÇKKV)
yöntemlerini bütünleştirerek Hindistan’da elektronik anahtar sektöründe
üretim yapan bir işletmenin en iyi STS’ni gerçekleştirmeye çalışmışlardır.
Tedarikçi seçim probleminin: kriterler arasındaki etkileşimin anlaşılması,
adlandırılması, ağırlıkların hesaplanması ve tedarikçilerin sıralanması gibi
en önemli üç aşamasında, ISM- ANP-ELECTRE II ve ISM-ANP-VIKOR
olmak üzere iki hibrit yaklaşım ele alınmıştır. Bu yaklaşımlar ile elde
edilen sonuçlar karşılaştırılarak en iyi sürdürülebilir tedarikçi tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Sarkis ve Dhavale (2015) spesifik seçim amaçları doğrultusunda
tedarikçi seçimi ve sıralaması yapabilmek için Bayes teoremine ve Monte
Carlo Markov zinciri simülasyonuna dayanan yeni bir yaklaşım
geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımın daha yeni ve daha karmaşık
karakteristikleri (daha küçük ve hatalı veri) olan sürdürülebilir karar
ortamları gibi ortamlarda da etkili olduğu ifade edilmiştir. Önerilen model
varsayımsal olarak çözülmüş, simülasyondan elde edilen sonuçların
tedarikçi performansı hakkında zengin bilgi sağladığı belirtilmiştir.
Orji ve Wei (2015) sürdürülebilir tedarikçi seçiminde bulanık mantık
ve sistem dinamiklerinin yenilikçi bir şekilde bütünleştirilmesini
sağlamışlardır. Bulanık ortamlarda tedarikçi davranışları hakkındaki
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bilgiler ile sistem dinamikleri simülasyon modelleme yöntemini
bütünleştirerek daha güvenilir ve sorumlu bir karar destek sistemi
oluşturulmasını sağlayan yeni bir modelleme yaklaşımı sunmuşlardır.
Çin’de dişli üretiminde bulunan bir işletmede yapılan simülasyon
sonuçları, tedarikçilerin sürdürülebilirlik yatırım oranlarındaki bir artışın
toplam sürdürülebilirlik performansında da anlamlı bir artışa neden
olduğunu ortaya koymuştur. Son olarak, bir dinamik çok kriterli karar alma
modeli sunularak sistem dinamiği modelinin sonuçları ile bu modelin
sonuçları karşılaştırılmıştır.
Gold ve Awasthi (2015) sürdürülebilir küresel tedarikçi seçimi için, alt
tedarikçilerden gelen sürdürülebilirlik risklerini de kapsayan iki aşamalı
bulanık analitik hiyerarşi süreci (FAHP) yaklaşımını önermişlerdir.
Önerilen model bir imalat işletmesinde uygulanarak işletmenin küresel
tedarikçilerinin sürdürülebilirlik açısından kapsamlı bir değerlendirilmesi
yapılmıştır.
Azadnia, Saman, Wong, Ghadimi ve Zakuan (2012) yapmış oldukları
çalışmada sürdürülebilir tedarikçi seçim probleminin çözümü için,
genellikle veri kümelemede kullanılan ve sinir ağlarının bir çeşidi olan
kendini düzenleyen haritalar (SOM/Self-Organization Maps) ile çok
kriterli karar alma yöntemlerini (F-AHP ve TOPSIS) bütünleştiren bir
yaklaşım önermişlerdir. Bu yaklaşım üç aşamada gerçekleşmektedir. 1.
aşamada; karar vericilerin görüşleri doğrultusunda kriter ve alt kriterler
değerlendirilerek kriterlerin önem ağırlıkları belirlenmiştir. 2. aşamada:
kendini düzenleyen haritalar yöntemi ile tedarikçiler kümelenmiştir.
3.aşamada; TOPSIS yöntemi ile tedarikçiler sıralanarak en iyi tedarikçi
seçimi gerçekleştirilmiştir. Önerilen modelin verimliliği, İran otomotiv
sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede uygulanarak değerlendirilmiştir.
Azadnia, Saman ve Wong (2015) sürdürülebilir tedarikçi seçimi ve
siparişlerin karşılanmasında karşılaşılan problemlerin (sipariş sürelerinin
sıklığı, ürün çeşitliliği) çözümü için kural tabanlı ağırlıklandırılmış bulanık
yöntem, F-AHP ve çok amaçlı matematiksel programlamayı (MOMP)
bütünleştirerek yeni bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Önerilen model,
gıda sektöründe faaliyet gösteren ve aynı zamanda İran’ın en büyük ve en
ünlü et üreticisi olan bir işletmede uygulanmıştır. Uygulama sonuçları, tek
amaçlı maliyet tabanlı yaklaşım ile karşılaştırılmıştır. Buna göre,
ekonomik, çevresel ve sosyal kriterlerin modelde yer almasıyla birlikte
sürdürülebilir satın alımların toplam değerinin tek amaçlı maliyet tabanlı
yaklaşıma göre daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Dawei, Hamid ve Chin (2014) geleneksel tedarikçi seçimi,
sürdürülebilir tedarikçi seçimi ve Çin’de gerçekleştirilen tedarikçi seçimi
çalışmalarıyla ilgili karşılaştırmalı bir literatür araştırması yapmışlardır.
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Bu araştırma sonuçlarından elde
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

edilen

bulgularla

birtakım

Ghadimi ve Heavey (2014) kural tabanlı bulanık çıkarım sistemi (FISfuzzy inference systems) ile sürdürülebilir tedarikçi seçimini
gerçekleştirmişlerdir. Bulanık çıkarım sistemi ile İrlanda’da tıbbi cihaz
endüstrisinde faaliyet gösteren bir işletmenin sürdürülebilir tedarikçilerini
belirleyerek sürdürülebilir bir satın almanın bir üreticiyi sürdürülebilir
üretime yönlendirebileceği sonucuna varmışlardır.
Ghadimi, Dargi ve Heavey (2017a) bulanık çıkarım sistemi (FIS)
tabanlı denetleme kontrol listesi yaklaşımı ile sürdürülebilir tedarikçilerin
performans skorlarını belirlemeye çalışmışlardır. Önerilen yaklaşım
İran’da otomotiv yedek parça üreticisi olan bir işletmede uygulanarak
çalışmanın teorik ve pratik sonuçları ortaya konulmuştur.
Amindoust, Ahmed, Saghafinia ve Bahreininejad (2012)
çalışmalarında, STS kriterleri ve alt kriterlerini belirleyerek bu kriter ve alt
kriterlere dayalı tedarikçi değerlendirilmesi ve sıralanması için bulanık
çıkarın sistemine dayalı (FIS) bir metodoloji önermişlerdir. Üç aşamadan
oluşan ve bulanık çıkarım sistemine dayalı bu yeni sıralama metodu bir
işletmede uygulanarak öneri ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Büyüközkan ve Çifçi (2011) sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminde
kilit bir rol oynayan tedarikçi seçim süreci için sürdürülebilir ilkelere
dayalı etkili bir modelin belirlenmesi problemini ele almışlardır. Bu
kapsamda karar vericilerin zaman baskısı, deneyim eksikliği vb. karşı
karşıya kalabileceği durumları da dikkate alan bulanık analitik ağ sürecine
(F-ANP) dayalı yeni bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Geliştirilen
değerlendirme modelinin geçerliliği, Türkiye’de beyaz eşya endüstrisinde
faaliyet gösteren bir işletmenin bazı tedarikçilerinin sürdürülebilirliği
analiz edilerek ortaya konmaya çalışılmıştır.
Shalke, Paydar ve Keshteli (2017) çalışmalarında, sipariş sürelerinin sık
olduğu, geniş ürün gamına sahip ve çok çeşitli tedarikçilerin yer aldığı
tedarik zincirlerinde, STS ve siparişin karşılanmasını eş zamanlı olarak
gerçekleştirebilmek için çok amaçlı matematiksel programlama (MOMP)
modeli tasarlamışlardır. İran’da protein odaklı gıda ürünlerinin üretimi ve
ambalajlanmasında aktif olarak faaliyette bulunan bir işletmede tasarlanan
modelin uygulanabilirliği incelenmiştir.
Kumar, Rahman ve Chan (2017) ekonomik, sosyal ve çevresel olmak
üzere sürdürülebilirliğin üç boyutunu göz önünde bulundurarak
tedarikçiler arasında siparişlerin nasıl optimize edileceğini gösteren bir
çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma ile yazarlar, siparişlerin
optimizasyonunda bu boyutları ihmal eden önceki çalışmalardan farklı
olarak, gelişmiş bir tedarik zinciri oluşturabilmek için F-AHP ve çok
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amaçlı doğrusal programlamayı (MOMP) bütünleştiren bir yaklaşım
ortaya koymuşlardır. Bu yaklaşım, Hindistan’da otomotiv sektöründe
faaliyet gösteren bir işletmede uygulanarak öneri ve değerlendirmelerde
bulunulmuştur.
Kaur, Singh ve Glardon (2016) AHP-FAHP, TOPSIS-F-TOPSIS, IRP
(Yorumlayıcı Sıralama süreci), W-IRP gibi çok kriterli karar alma
tekniklerinden elde edilen çeşitli sıralamaları birleştirerek tedarikçi seçimi
için bir tamsayılı doğrusal programlama modeli (integer linear
programming model) önermişlerdir. Önerilen bu model tedarikçileri
sürdürülebilirlik ve esneklik bakış açısına göre değerlendirmektedir. Bu
yaklaşım, İsviçre’de ambalajlama endüstrisi için makine ve hizmet
sağlayan küresel bir işletmenin Hindistan, Almanya ve İsviçre’de yer alan
tedarikçilerinin değerlendirilmesinde kullanılmış, böylelikle modelin
geçerliliğinin incelenmesi sağlanmıştır.
Kaur ve Singh (2017) çalışmalarında, küresel tedarik zinciri için sadece
kalite, güvenilirlik, sosyal ve çevresel gibi nitelik değişkenleri değil aynı
zamanda maliyet, tedarikçi kapasitesi ve taşıma kapasitesi gibi nicel
değişkenleri de kapsayan esnek, dinamik bir sürdürülebilir tedarik
çerçevesi (Flexible dynamic sustainable procurement) sunmuşlardır.
Niteliksel ve niceliksel değişkenleri birlikte ele alan model üretim alanında
faaliyet gösteren bir işletmede uygulanarak, işletmenin en çok ve en az
tercih edilen tedarikçi ve taşıyıcıları belirlenmiştir.
Fallahpour, Olugu, Musa, Wong ve Noori (2017) analitik hiyerarşi
sürecinin en yeni ve en doğru bulanık modifikasyonlarından biri olan
bulanık tercih programlamasını (fuzzy preference programing), bulanık
TOPSIS ile bütünleştirerek yeni bir hibrit model geliştirmişlerdir. Hibrit
model, İran’da tekstil üretiminde bulunan bir işletmede uygulanarak
belirlenen kriterlere göre en iyi sürdürülebilir tedarikçi tanımlanmaya
çalışılmıştır.
Winter ve Lasch (2016) moda ve giyim endüstrisinde faaliyet gösteren
altı işletmeyi ele almış, bu işletmelerde satın alma, ürün geliştirme,
sürdürülebilirlik (sürdürülebilir raporlar, sürdürülebilir ithalat, ihracat vb.)
vb. pozisyonlarda çalışan uzmanlarla yarı yapılandırılmış görüşme
gerçekleştirerek ampirik bir çalışma ortaya koymuşlardır. Tedarikçi
değerlendirilmesinde çevresel ve sosyal konuların ele alındığı bu
görüşmeler sonucunda farklı işletme yaklaşımları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Araştırma bulguları ile tedarikçi değerlendirmesinde sosyal
ve çevresel kriterlerin uygulanması ve önemi üzerine sürdürülebilir tedarik
zinciri yönetimi literatürüne katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.
Tavana, Yazdani ve Di Caprio (2017) çalışmalarında sürdürülebilir
değişkenlerin birbirlerini nasıl geliştirdiğini ve etkilediğini sistematik bir
şekilde analiz etmeye duyulan ihtiyaçtan dolayı sürdürülebilir tedarikçi
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seçim problemi için yeni bir bütünleşik çok kriterli karar verme
yaklaşımını ele almışlardır. Bu yaklaşımda öncelikle ANP ve kalite
fonksiyon yayılımı (quality function deployment) birleştirilmiş daha sonra
oran analizine dayalı çok amaçlı optimizasyon ve bütünleşik ağırlıklı
toplam ve çarpım modeli ile tedarikçilerin sıralaması yapılmıştır. Buna
göre önerilen yöntem, müşteri değişkenleri ve teknik karar kriterleri
arasında var olan bağımlılığın sistematik analizini ortaya koymuştur.
Önerilen model İran’da süt endüstrisinde faaliyet gösteren küresel bir
işletmede uygulanarak modelin geçerliliğinin incelenmesi sağlanmıştır.
Shahryari Nia, Olfat, Esmaeili, Rostamzadeh ve Antuchevičienė (2016)
yeşil tedarik zinciri yönetimini, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimini ve
tedarikçi seçim yaklaşımlarını inceledikten sonra sürdürülebilir tedarikçi
seçimi için modifiye edilmiş bir Delphi yaklaşımı önermişlerdir. Buna
göre, tedarikçi değerlendirilmesinde öznellikten ve belirsiz yargılardan
kaçınmak için sezgisel bulanık değer ile sezgisel bulanık aralıklı değer
kullanılmıştır. Bulanık choquet integrali operatörü ve bulanık ölçümler
kullanılarak en iyi tedarikçi seçilmiş, sezgisel bulanık değer ile sezgisel
bulanık aralıklı değer arasında karşılaştırma yapılmıştır. Bu yaklaşım,
önerilen metodolojinin uygulanabilirliğini değerlendirmek için İran’da
otomotiv üretim endüstrisinde faaliyet gösteren bir işletmeye
uygulanmıştır.
Neumüller, Lasch ve Kellner (2016) bir işletmenin geleneksel,
performansa ilişkin ve sürdürülebilir hedefleri açısından en uygun stratejik
tedarikçi portföyünün şekillendirilmesi için kapsamlı bir metodoloji ve
probleme ilişkin bir model önermişlerdir. Buna göre, stratejik tedarikçi
portföy seçimini kurumsal sürdürülebilirlik hedefleriyle birlikte
değerlendirebilmek için ANP ve amaç programlamayı (goal programming)
bütünleştiren hibrit bir model geliştirmişlerdir. Modelin uygulanabilirliği
ve güvenilirliği, otomotiv üreticilerinin sürdürülebilirlik performansına
önemli katkılar sunan ve hibrit modeller için üretimde bulunan bir
işletmede incelenmiştir.
Mukherjee (2016) müşteri siparişlerinde herhangi bir nedenden
kaynaklanan olumsuzlukların önüne geçilebilmesine ve dengeli bir stok
yönetiminin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan erteleme stratejisi ile
sürdürülebilir tedarik zinciri konseptini bütünleştirerek sürdürülebilir satın
alma sürecini başlatan yenilikçi bir yöntem önermişlerdir. İki aşamalı olan
bütünleşik yaklaşım, IF-AHP (intuitionsitic fuzzy analytic hierarchy) ve
çok amaçlı genetik algoritmadan (multi‑objective genetic algorithm)
oluşmaktadır. Önerilen metodun, basit ve uygulanabilir olması, stokastik
ve deterministik talepler için siparişe dayalı üretim sistemlerinin tekli ve
çoklu kalemlerinde kullanılabilmesi, oluşabilecek risklere karşı tedarik
güvenliğini dikkate alması gibi bazı avantajlarının olduğuna vurgu
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yapılmıştır. Son olarak, önerilen modelin geçerliliği Hindistan’da yer alan
bir işletmede uygulanarak analiz edilmiştir.
Lin, Madu, Kuei, Tsai ve Wang (2015) ANP yöntemi ile Tayvan’da
elektronik sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede STS
gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, sürdürülebilir ve yeşil
tedarik zinciri yönetimi için tedarikçi seçiminde en önemli faktörün ürün
tasarımı olduğu tespit edilmiştir.
Jia, Govindan, Choi ve Rajendran (2015) tekstil ve giyim endüstrisinde
belirledikleri 12 kriter ile TOPSIS yöntemini kullanarak STS
gerçekleştirmişlerdir. Belirlenen yöntem ile Hindistan’da tekstil ve giyim
endüstrisinde faaliyet gösteren bir işletmede uygulama yapılmıştır.
Çalışmanın sektörle ilgili yöneticilere önemli katkılar sağlayabileceği
belirtilmiştir. Azadi, Jafarian, Saen ve Mirhedayatian (2015) sürdürülebilir
tedarikçi seçim yöntemlerinden birisi olan DEA yöntemini genişleterek
yeni bir model önermişlerdir. Önerilen model, İran’da kimyasal reçine
üretimi gerçekleştiren bir işletmede uygulanmıştır. Elde edilen uygulama
sonuçlarının belirsiz ortamlarda etkinliği, verimliliği ve üretkenliği başarılı
bir şekilde ölçebildiği belirtilmiştir.
Güray, Yayla ve Yıldız (2015) bulanık tabanlı choquet integral yöntemi
ile tedarikçilerin sürdürülebilir performanslarını ölçümlemeye
çalışmışlardır. Bu kapsamda, Türkiye’de inşaat endüstrisinde faaliyet
gösteren bir işletmede önerilen yöntem başarıyla uygulanmış ve işletmenin
en iyi sürdürülebilir tedarikçisi tespit edilmiştir.
Orji ve Wei (2014) F-DEMATEL ve TOPSIS tabanlı bir model önerisi
ile STS gerçekleştirmişlerdir. Önerilen model Çin’de dişli üretiminde
faaliyet gösteren bir işletmede uygulanarak tedarikçi performansları
değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, sürdürülebilir tedarikçi
performanslarını sıralamada en önemli unsurun sosyal faktörler olduğu
sonucu elde edilmiştir.
Mehregan, Hashemi ve Karimi (2014) çalışmalarında ISM ve FDEMATEL’in bir arada kullanıldığı hibrit bir yaklaşımla sürdürülebilir
tedarikçi seçiminde kullanılan kriterleri ve aralarındaki ilişkileri
incelemeye çalışmışlardır. Bu hibrit yaklaşımın uygulaması, İran’da gaz
endüstrisinde faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilmiştir. Elde
edilen bulgular göre, “teknoloji”, “yerel kalkınma” ve “yetişmiş insan
kaynağı” kriterlerinin çalışmada belirtilen diğer kriterlere göre ön plana
çıktığı ve aynı zamanda diğerlerini güçlü bir biçimde etkilediği sonucuna
varılmıştır.
Gimenez ve Tachizawa (2012) ortaya koydukları çalışmada,
sürdürülebilir bir anlayışın tedarikçilerde nasıl daha etkin olabileceğine
ilişkin bir literatür araştırması yapmışlardır. Çalışmanın amacını
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tedarikçilerin sürdürülebilir uygulamaları genişletmede kullandıkları
yönetim yapıları (tedarikçi değerlendirmesi, tedarikçi işbirliği) üzerine
odaklamışlardır. Bu kapsamda 1996-2011 yılları arasında yayınlanan 41
makaleyi incelemişlerdir. Bu incelemeler sonucu, işletmelerin yönetim
yapılarında hem değerlendirme hem de işbirliği yaklaşımını
benimsemeleri gerekliliğine vurgu yapılmıştır.
Chiou, Chen ve Hsu (2011) DEMATEL yöntemi ile işletmelerin
kurumsal sosyal sorumluluk performanslarını geliştirmelerine katkıda
bulunmak için sürdürülebilir tedarikçi seçim kriterlerinin önemini
belirlemeye çalışmışlardır. Belirlenen yöntem ile Tayvan’da elektronik
üretim endüstrisinde faaliyet gösteren bir işletmede uygulama
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda işletmenin ekonomik, çevresel, sosyal
ve
yönetim
performanslarını,
belirledikleri
20
kriter
ile
değerlendirmişlerdir. Değerlendirme sonuçlarına göre kalite, iş sağlığı ve
güvenliği kriterlerinin kurumsal sosyal sorumluluk performansı üzerine en
etkili kriterler olduğu ve diğer tüm kriterleri etkilediği görülmüştür.
Govindan, Khodaverdi ve Jafarian (2013) bulanık TOPSIS yöntemi ile
üçlü performans yaklaşımına dayalı olarak bir işletmenin tedarikçilerinin
sürdürülebilir performanslarını ölçümlemişlerdir. Varsayımsal olarak
belirlenen işletmenin tedarikçilerini sıralamış ve en iyi sürdürülebilir
tedarikçi seçimini gerçekleştirmişlerdir.
Azadnia, Ghadimi, Saman, Wong ve Heavey (2013) sürdürülebilir
tedarikçi seçimini bulanık mantık (fuzzy logic) ve bulanık AHS’yi
birleştiren bütünleşik bir yaklaşımla ele almışlardır. Önerilen bütünleşik
yaklaşımla İran’da gaz ve petrol boru hattı alanında faaliyet gösteren bir
işletmede uygulama gerçekleştirmişlerdir. Uygulama sonucunda
işletmenin altı tedarikçisi arasından en iyi sürdürülebilir tedarikçiyi
belirlemişlerdir.
Wittstruck ve Teuteberg (2012) çalışmalarında en iyi sürdürülebilir
partner seçimi için bulanık AHP-TOPSIS tabanlı bütünleşik bir model
önermişlerdir. Partner seçimi, bir işletmenin elektrik elektronik atıkların
geri dönüşümü sektöründe faaliyetlerini gerçekleştiren beş tedarikçi
arasından (eğlence elektroniği, telekomünikasyon, tıbbi teknoloji vb.
alanları) hangisini tercih etmesi gerektiği varsayımına dayalı olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu tedarikçilere ilişkin internet üzerinden elde edilen
veriler ve belirlenen kriterlerle yapılan değerlendirmeler sonucu, Almanya
elektrik elektronik endüstrisi için en uygun sürdürülebilir tedarikçi
önerisinde bulunulmuştur. (yazarlar bu çalışmanın benzerini 2011 yılında
kurgusal olarak da gerçekleştirmişlerdir).
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Sarkis, Meade ve Presley (2012) inşaat sektöründe yer alan taşeronların
sürdürülebilir bir bakış açısıyla değerlendirilebilmesi ve seçimi için karar
vericilere bir karar modeli ve çerçevesi sunmuşlardır. AHP ve ANP
kullanılarak oluşturulan karar modeli varsayımsal olarak test edilmiştir. Bu
çalışmayla birlikte yazarlar, inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ve karar
modelleriyle ilgili büyük bir boşluk olduğunu vurgulamışlardır.
Dai ve Blackhurst (2012) çalışmalarında AHS ve kalite fonksiyon
yayılımını (QFD) bütünleştirerek oluşturdukları model ile satın alma
yöneticilerinin sürdürülebilir tedarikçi değerlendirme ve seçimlerinde daha
etkin kararlar vermelerine yardımcı olmaya çalışmışlardır. Ortaya konulan
model, müşteri beklentileri ve işletmenin sürdürülebilirlik stratejisini
birleştirme (1.aşama), işletmenin sürdürülebilirlik stratejisini ve satın alma
önceliklerini birleştirme (2.aşama), satın alma ve tedarikçi değerlendirme
kriterlerini birleştirme (3.aşama), tedarikçi değerlendirme kriterlerine göre
tedarikçilerin performanslarını ölçümleme (4.aşama) olmak üzere dört
aşamadan oluşmaktadır. Önerilen model büyük ölçekte perakende satış
gerçekleştiren bir işletmede uygulanarak modelin geçerliliğinin ve
güvenilirliğinin test edilmesi sağlanmıştır.
Verdecho, Alfaro-Saiz, Rodríguez-Rodríguez (2010) anahtar
performans göstergeleri ile performans yönetimi çerçevesinde, ANP
yöntemine dayalı sekiz aşamadan oluşan yeni bir model önererek en iyi
sürdürülebilir tedarikçi seçimini gerçekleştirmişlerdir. Bu yaklaşım
sürdürülebilir kriterler kapsamında işbirliği yapılan işletmelerin
performansını ölçmek için İspanya’da otomotiv endüstrisinde faaliyet
gösteren bir işletmede uygulanmıştır. Performansın dengelenmiş skor
kartlarına bağlı olarak değerlendirildiği bu yeni modelin, ortak bir strateji
doğrultusunda tedarikçilerin seçilmesinin ve sürdürülebilirlik ilişkileri
geliştirilmesinin bir aracı olarak işletmelerde kullanılabileceği
belirtilmiştir.
Bai ve Sarkis (2010) tedarik zinciri yönetiminde işletmelerin daha etkili
kararlar alabilmesi için bir karar destek aracı ve metodolojisi
önermişlerdir. Sürdürülebilir tedarikçi seçimi için önerilen bu yeni
yaklaşımda gri sistem ve kaba küme teorisi (grey system-rough set theory)
bütünleştirilmiştir. Önerilen model varsayımsal olarak test edilmiş ve
uygulanabilirliği incelenmiştir. Bu çalışma sürdürülebilir tedarikçi seçimi
literatüründe önemli çalışmalardan biri olarak gösterilmektedir.
Özçelik ve Öztürk (2014) sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin
önündeki engeller ve STS kriterleri üzerine uygulamalı bir araştırma
yapmışlardır. Araştırma, Türkiye’de sürdürülebilirlik raporu yayınlayan
işletmelere anket uygulaması yoluyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
bulgulara göre, “finansal maliyetler” ve “kültür ”’ sürdürülebilir tedarik
zinciri yönetiminin önünde en önemli engeller olarak görülmüştür.
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Çalışmanın bir başka çıktısı sürdürülebilir tedarikçi seçim kriterlerinin
önem derecelerinin belirlenmiş olmasıdır. Buna göre, araştırma sonucu
elde edilen en önemli kriterler “çocuk işgücü çalıştırmama”, “çalışma
koşulları”, “kalite ve güvenilirlik” olarak ifade edilmiştir.
Ghadimi, Azadnia, Heavey, Dolgui ve Can (2016) sürdürülebilir satın
alma bağlamında alıcı tedarikçi ilişkilerini incelemeye yönelik bir literatür
araştırması yapmışlardır. Buna göre 2008-2014 yılları arasında alanında
önde gelen uluslararası dergilerde yeşil ve sürdürülebilir tedarikçi seçimi
ile ilgili yayınlanan makaleleri incelemişlerdir. 7 araştırma sorusu ile
incelenen araştırma sonucu, bu alanla ilgili literatürdeki boşluklara
değinilerek gelecek araştırmalara yön gösterilmeye çalışılmıştır.
Ghadimi, Dargi ve Heavey (2017b) çalışmalarında sürdürülebilirliğe
dayalı tedarikçi seçimi ve siparişin karşılanması gibi kararlarda,
yöneticilere karar vermenin bir aracı olarak F-ANP tabanlı bir model
önermişlerdir.
Önerilen modelin uygulanabilirliği İran’da otomotiv
endüstrisinde faaliyet gösteren bir işletmede incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre bu yeni modelin STS ve siparişin karşılanması
problemlerinde başarıyla uygulanabileceği ifade edilmiştir.
Ahmadi, Petrudi ve Wang (2016) STS’ne yönelik AHP ve geliştirilmiş
gri ilişkisel analiz yöntemlerini (improved grey relational analysis)
bütünleştirerek sürdürülebilir tedarikçileri değerlendirmek için hibrit bir
karar modeli önermişlerdir. Önerilen model İran’da Telekom endüstrisinde
faaliyet gösteren bir işletmede uygulanmış ve başarılı sonuçlar verdiği
belirtilmiştir.
Amindoust ve Saghafinia (2017) STS için karar vericilerin yargılardaki
öznelliği özelliğini dikkate alarak bulanık küme teorisi (fuzzy set theory)
ve bulanık çıkarım sistemi (Fuzzy Inference System)’ne dayalı modüler bir
model önermişlerdir. Bu yaklaşım ile Malezya’da tekstil endüstrisinde
faaliyet gösteren bir işletmenin verilerine dayalı gerçek hayat problemi
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre modelin
etkililiğine vurgu yapılmıştır.
Awasthi, Govindan ve Gold (2018) çalışmalarında F-AHP ve FVIKOR’a dayalı çok katmanlı bir model çerçevesi sunmuşlardır. Bu
modelin çevresel ve sosyal riskleride içeren katmanlı yapısının
sürdürülebilir ve küresel tedarikçi seçiminin gerçekleştirilmesine olanak
sağladığı belirtilmiştir. Önerilen model elektronik ürünler üretimi
gerçekleştiren küresel bir işletmede uygulanarak işletmenin en iyi
sürdürülebilir tedarikçisi tespit edilmiştir. Buna ek olarak değerlendirme
kriterleri arasında (ekonomik, kalite, çevre, sosyal, ve küresel risk) en
yüksek öneme sahip kriterin “ekonomik” en düşük öneme sahip kriterin ise
“küresel risk” olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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2. Bulgular

STS literatüründe incelenen çalışmalar kapsamında, 48
makaleyle ilgili makalelerin yayınlandıkları yıllar, uygulama
alanları, uygulamaların yapıldığı ülkeler, kullanılan yöntemler ve
yazarların bölümleri ile ilgili frekans dağılımlarının analizi
yapılmıştır. Bu kapsamda ilk frekans analizi olan makalelerin
yayınlandıkları yıllara göre dağılımı Şekil 2’de gösterildiği gibidir.
Şekil 2. Makale Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı
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Şekil 2’deki makalelerin yıllara göre dağılımına bakıldığında, 20102018 yılları arasında yayınlanan makalelerin yaklaşık %70’dan fazlasının
son beş yıl içerisinde gerçekleştiği görülmektedir. 2016 yılı %22,9’luk bir
oranla, alanla ilgili en fazla makalenin yayınlandığı yıl olarak öne
çıkmıştır. 2010 ve 2013 yılları ise %4,2’lik bir oranla tüm yıllar içerisinde
en düşük değeri alarak en az makale yayınlanan yıllar olmuştur. Elde edilen
sonuçlara göre, son yıllarda sürdürülebilirliğe olan ilginin artması
paralelinde sürdürülebilir tedarikçi seçiminin de popüler olmaya başladığı
söylenebilir.
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Endüstri/Sektör

Şekil 3. Uygulama Alanlarının Sektörel Dağılımı
Belirtilmeyen
Tıbbi cihaz
Süt
tekstil
Senaryo
Otomotiv
Makine imalat
Kimya
Telekomünikasyon
İnşaat
Gıda
elektronik
Doğalgaz ve petrol
Beyaz eşya

%20,8
% 2,1

% 2,1
% 8,3
% 10,4
% 22,9
% 6,3

% 2,1
% 2,1
% 2,1
% 4,2
% 10,4

% 4,2
% 2,1

Şekil 3’teki uygulama alanlarının sektörel dağılımına bakıldığında, STS
ile ilgili en fazla uygulamanın %22,9’luk bir oranla otomotiv endüstrisinde
faaliyet gösteren işletmelerde yapıldığı görülmektedir. %20,8 ile
“belirtilmeyen” olarak ifade edilen kısım literatür araştırmalarından veya
yazarların uygulama sektörünü belirtmemesinden kaynaklanmaktadır.
Otomotiv endüstrisinden sonra, en fazla uygulama %10,4 ile elektrikelektronik endüstrisinde yapılmıştır. Bu endüstrileri %8,3 ile tekstil, %6,3
ile makine imalat, %4,2 ile gıda, doğalgaz ve petrol sektörleri takip
etmektedir. STS ile en az uygulamanın yapıldığı endüstriler ise %2,1’lik
bir orana sahip tıbbi cihaz, süt, kimya, telekomünikasyon, inşaat ve beyaz
eşya endüstrileri olarak tespit edilmiştir.
Şekil 4. STS uygulamalarının yapıldığı ülkeler
30,0

% 25,0

% 22,9

25,0
20,0

% 16,7

15,0

% 10,4
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5,0

%2,1

% 4,2
% 2,1

% 2,1

% 2,1

% 2,1

% 4,2

% 6,3

Yüzde

0,0

Şekil 4’teki uygulamaların gerçekleştirildiği ülkelerin dağılımına
bakıldığında, STS ile ilgili uygulamaların %25,0’lik bir oranla en fazla
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İran’da faaliyet gösteren işletmelerde yapıldığı görülmektedir. %22,9 ile
“belirtilmeyen” olarak ifade edilen kısım literatür araştırmalarından veya
yazarların uygulama sektörünü belirtmemesinden kaynaklanmaktadır.
İran’dan sonra en fazla uygulamanın yapıldığı ülke olarak %16,7 ile
Hindistan gelmektedir. Bu ülkeleri %6,3 ile Türkiye, %4,2 ile Çin ve
Tayvan ülkeleri takip etmiştir. STS alanında en az uygulamanın yapıldığı
ülkeler ise %2,1’lik bir oranla Almanya, Malezya, İrlanda, İspanya ve
İsviçre olarak tespit edilmiştir.
Tablo 1. STS Literatüründe Kullanılan Çok kriterli karar Verme
Yöntemleri
Yazar
Luthra vd.
Zimmer vd.
Jauhar ve Pant
Jauhar ve Pant
Jauhar ve Pant
Girubha vd.
Sarkis ve Dhavale
Orji ve Wei
Gold ve Awasthi
Azadnia vd.
Azadnia vd.
Dawei vd.
Ghadimi ve Heavey
Ghadimi vd.
Amindoust vd.
Büyüközkan ve Çifçi
Shalke vd
Kumar vd.
Kaur vd.
Kaur ve Singh
Fallahpour vd.
Winter ve Lasch
Tavana vd.
Nia vd.
Neumüller vd.
Mukherjee
Lin vd.
Jia vd.
Azadi vd.

Yöntem
AHP-TOPSIS (h)
Literatür
DE
DE VE VZA (h)
DEA-DE-MODE (h)
ISM-ANP-ELECTRE II
-VIKOR (h)
Bayes teoremi-Monte Carlo Markov
Zinciri (h)
FL-SD (h)
FAHP
FAHP-SOM-TOPSIS (h)
FM-FAHP-MOMP (h)
Literatür
FIS
FIS
FIS (h)
FANP (h)
MOMP
FAHP-MOMP (h)
ILP
FDSP
FPP-FTOPSIS (h)
Anket
ANP-QFD (h)
Delphi-Bulanık Choquet(h)
ANP-GP (h)
IF-AHP-MOGA (h)
ANP
TOPSIS
DEA (h)
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Güray vd.
Orji ve Wei
Mehregan vd.
Gimenez ve Tachizawa
Chiou vd.
Govindan vd.
Azadnia vd.
Wittstruck ve Teuteberg
Wittstruck ve Teuteberg
Sarkis vd.
Dai ve Blackhurst
Verdecho vd.
Bai ve Sarkis
Özçelik ve Öztürk
Ghadimi vd.
Ghadimi vd.
Ahmadi vd.
Amindoust
ve
Saghafinia

F-Choquet integral
FDEMATEL-TOPSIS (h)
ISM-FDEMATEL (h)
Literatür
DEMATEL
FTOPSIS
FL-FAHP (h)
FAHP-TOPSIS (h)
FAHP-TOPSIS (h)
AHP-ANP (h)
AHP-QFD (h)
ANP (h)
GS-RST (h)
Anket
Literatür
F-ANP (h)
AHP-IGRA (h)
FST-FIS (h)

Literatürde yer alan yöntemler incelendiğinde bütünleşik yaklaşımların
daha fazla kullanıldığı görülmektedir (Tablo 1). Genel olarak tüm
yöntemler içerisinde ise bulanık mantık, bulanık küme teorisi, bulanık
çıkarım sistemi gibi bulanık ağırlıklı çalışmaların sürdürülebilir tedarikçi
seçim problemlerinde daha fazla kullanıldığı tespit edilmiştir.
Çalışmalarda ağırlıklı olarak AHP-ANP/FAHP-FANP yöntemlerine
dayalı yaklaşımların diğer yaklaşımlar arasında öne çıktığı görülmüştür.
Elde edilen bir başka sonuca göre, ÇKKV yaklaşımları içerisinde ÇNKV
çalışmalarının ÇAKV yaklaşımlarına göre çok yüksek bir oranda daha
fazla çalışılmış olmasıdır.
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Makale Sayısı

Şekil 5. STS literatüründe kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerin
dağılımı
48

% 62,5

%
8,3

%
%
% 4,2 % % % 4,2 % % % % % %
2,1
2,1 2,1 2,1
2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

1

Kullanılan Yöntemler

Sayı

yüzde

STS literatüründe kullanılan yöntemlerin yüzdesel dağılımı
bakıldığında ise (Şekil 5), %62,5 ile en fazla kullanılan yöntemlerin hibrit
yaklaşımlara dayalı yöntemler olduğu görülmektedir. Hibrit
yaklaşımlardan sonra %8,3 ile literatür araştırmaları gelmektedir. Diğer
yöntemlerin yaklaşık olarak aynı oranda çalışmalarda kullanıldığını
söylemek mümkündür.
Son olarak STS literatürü kapsamında, ilgili literatürde yer alan
yazarların bölümleri analiz edilmiş olup yazarların bölümlerinin
(departmanlarının) dağılımı aşağıda verilmiştir.
Şekil 6. STS literatüründe yer alan yazarların bölümlerinin dağılımı
Diğer, Sayı; 4 yüzde; 5%

Mühendislik,
Sayı;32 yüzde 40%

Sosyal, Beşeri ve
İdari Bilimler,
Sayı;44 yüzde ;55%

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Mühendislik

Diğer

Şekil 6’da yer alan yazar bölüm dağılımlarına bakıldığında, genel
dağılımda sosyal, beşerî ve idari bilimler temel alanında yer alan yazarların
%55, mühendislik temel alanında yer alan yazarların %40, diğer alanlarda
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yer alan yazarların ise %4’lük bir dilimi oluşturduğu görülmektedir.
Sosyal, beşerî ve idari bilimler temel alanı içerisinde özel dağılıma
baktığımızda; yönetim bilişim sistemleri ile ilgili bölümlerin %17,5,
İşletme ile ilgili bölümlerin ise %37,5’luk bir dağılım gösterdiği tespit
edilmiştir. Mühendislikle ilgili özel dağılıma baktığımızda ise, endüstri
mühendisliği %20, bilgisayar mühendisliği %2,5, makine mühendisliği
%13,75 ve diğer mühendislikler ise %3,75 olarak elde edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde, yapılan bilimsel araştırmalar, basında yer alan haberler,
sosyal medya hareketleri, araştırma şirketlerinin yapmış oldukları
çalışmalar, hükümetlerin ve sivil toplum örgütlerinin ortay koyduğu
raporlar hep ortak bir noktaya vurgu yapmaktadır. Daha sağlıklı ve gelecek
nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak. Bu söylemle kastedilen
şey sadece kuraklık, küresel ısınma, sera gazı emisyonu, kirlilik vb.
çevresel faktörlerin sebep olduğu sorunlarla değil aynı zamanda insan
haklarına saygı, fırsat eşitliği, sosyal sorumluluk, yolsuzluk vb. sosyal
sorunlarla da mücadele edilmesi ve ancak böylelikle başarının
sağlanabileceğidir. Bu faktörlerle birlikte, işsizlik oranının azaltılması,
faaliyet içerisinde bulunduğu ülkeye katma değer yaratması, sanayileşme
ve modernleşme çabaları vb. ekonomik faktörlerinde bu başarının
sağlanmasında en önemli aktör olduğunu söylemek mümkündür.
“Sürdürülebilirlik” olarak adlandırılan dünyadaki bu gelişim ve değişim,
toplumun her kesimi tarafından hızlı ve büyük bir oranda kabul görmüş
bununla birlikte politikacılar ve işletmeler üzerinde bir baskı unsuru haline
gelmiştir. Bu gelişmelerin paralelinde organizasyonların bu yeni süreci göz
ardı etmeleri mümkün görünmemektedir. Bu nedenden ötürü sürdürülebilir
uygulamalara yönelmelerinin organizasyonların sürdürülebilirliği
açısından hayati bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir.
Bulanık ÇKKV yöntemleri, pratik olması, zaman ve maliyet avantajı
sağlaması, şeffaf, güvenilir ve tatmin edici olması açısından literatürde
sıklıkla tedarikçi seçimlerinde kullanılmaktadır. Diğer taraftan genel
olarak ÇKKV yöntemlerinin problem çözümlerinde genelde benzer
sonuçlar vermesi de literatürde yazarlar tarafından eleştirel bir tartışma
konusudur. Bir başka açıdan, bu yöntemler yapılandırılmış ve yarı
yapılandırılmış kararlarda karar vericilere sistematik bir çözüm yaklaşımı
sunması yönüyle bir karar destek sistemi (KDS) gibi düşünülebilir. Bu
yönüyle gelecek çalışmalarda sürdürülebilir tedarikçi seçiminde bulanık
ÇKKV yöntemlerinin bütünleştirildiği bir KDS yazılımı geliştirilebilir.
Tedarik zinciri uygulamalarında en önemli aktör olarak gösterilen
tedarikçilerin, sürdürülebilir bir çaba içerisine girmelerine yönelik
bahsedilen gelişmeler dışında bazı tetikleyici mekanizmaların
oluşturulması gerekir. Son dönemlerde IMKB tarafından yayınlanan “Türk
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İş Dünyası’nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu ”
(2011), Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen “Türkiye’nin 2012 BM
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıkların
Desteklenmesi Projesi ”, Türkiye İşveren Sendikaları Kurumu tarafından
Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında hazırlanan
“Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Ulusal İnceleme Raporu” (2016),
Uluslararası İş Organizasyonu (International Labour Organization-ILO)
tarafından 2030 yılına kadar sürdürülebilir gelişme amaçlarının açıklandığı
“İyi İş ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 gündemi” vb. gibi
çalışmaların bu amaca hizmet ettiğini ve artarak devam etmesi gerektiğini
söylemek mümkündür. Buna ek olarak bu tetikleyici mekanizmalar,
uluslararası kuruluşların onayladığı (GRI- Global Reporting Initiative –
Küresel Raporlama İnisiyatifi vb.) Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporları
yayınlayan işletmelerin; basın, hükümet, sivil toplum kuruluşları vb.
kesimler tarafından ödüllendirilmesi ve belki ileride bu raporların yasal
düzenlemeyle zorunlu hale getirilmesi ile daha etkin çalıştırılabilir.
Bununla birlikte, işletmeler de tedarikçilerinden buna benzer raporlar talep
ederek tedarikçilerinin sürdürülebilir bir anlayışı benimsemelerini teşvik
etmeye çalışabilir.
Çalışmada, STS literatürü kapsamında incelenen araştırmalardan
sürdürülebilirlik konusuna olan ilginin son yıllarda önemli oranda arttığı
sonucu elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, konuyla ilgili makale
sayılarının giderek arttığı (tezin yayın yılı sonrasındaki çalışmalarda
dikkate alındığında), uygulama alanlarının sektörel dağılımlarında,
otomotiv, elektronik ve tekstil (belirtilen sektörler içerisinde) sektörlerinin
ön plana çıktığı tespit edilmiştir. STS uygulamalarının yapıldığı ülkeler
arasında ise İran, Hindistan, Türkiye, Çin ve Tayvan gibi ülkelerin alanla
ilgili çalışmalara öncülük ettiği bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde
edilen başka sonuca göre, STS literatüründe kullanılan yöntemler
içerisinde en fazla kullanılan yöntemlerin hibrit yaklaşımlara dayalı
yöntemler olduğu görülmüştür. Çalışmada STS literatüründe incelenen
makaleler kapsamında yazarların bölümlerinin dağılımı da incelenmiştir.
Buradan elde edilen sonuçlara göre ise, sosyal, beşeri ve idari bilimler
temel alanında yönetim bilişim sistemleri ve işletme ile ilgili bölümlerin
mühendislik temel alanında ise endüstri mühendisliği, bilgisayar
mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinin ön plana çıktığı tespit
edilmiştir.
Gelecek çalışmalarda farklı alanlarda matematiksel programlama, amaç
programlama gibi deterministik yaklaşımlar, bulanık PROMETHEE,
bulanık ELECTRE, genetik algoritmalar, stokastik gibi deterministik
olmayan yaklaşımlar, çok amaçlı programlamaya dayalı ve ÇKKV’ye
dayalı bütünleşik yaklaşımlar ile farklı uygulamalar yapılarak
sürdürülebilirlik ve STS alanı genişletilebilir.
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Sonuç olarak sürdürülebilir tedarikçi seçimi işletmelerin sürdürülebilir
operasyonlarından sadece birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda,
sürdürülebilir bir işletme anlayışını benimsemeyen ve sahiplenmeyen bir
işletmeden sürdürülebilir bir tedarikçi seçmesi de beklenemez. Bundan
dolayı en gelişmiş sistemleri kullanan işletmelerden küçük ve orta ölçekli
işletmelere kadar endüstride yer alan bütün aktörler için “sürdürülebilir”
bir algı oluşturulmasının daha yaşanılabilir bir dünya ve gelecek nesiller
adına hayati bir öneme sahip olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın bu
farkındalığın oluşması açısından da alana katkı sağladığı söylenebilir.
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VERİNİN GÖRSELLEŞTİRİLMESİNDE BİLİNMESİ
GEREKENLER
Hakan ÖZKÖSE
1. Verinin Görselleştirilmesi
Veri görselleştirme, verilerin resimler veya grafik formatında
sunulmasıdır. Karar vericilerin analizleri görsel olarak görmelerini sağlar,
böylece zor kavramları daha kolay kavrayabilir veya kullanabilecekleri
yeni modelleri daha kolay belirleyebilirler.
Etkileşimli görselleştirme ile, daha detaylı çizelgeler veya grafikler
oluşturup, verilerin nasıl ilişkiler içerisinde olduğunu ve nasıl çalıştığını
anlamak daha mümkündür.

Şekil 1. Verinin Görselleştirilmesi
1.1. Veri görselleştirmenin tarihi
Verileri anlamak için görselleştirme kullanımı yüzyıllardır devam
etmektedir. 17. yüzyıldaki harita ve grafiklerin kullanımından 1800'lü
yılların başlarında pasta grafiğin keşfine kadar süregelmiştir.
İstatistiksel grafiklerin en çok belirtilen örneklerinden biri; Charles
Minard’ın, Napolyon'un Rusya istilasını haritalandırmasıdır. Harita,
ormanın boyutunu ve Napolyon'un Moskova'dan çekilmesinin yolunu
tasvir etmekteydi ve bu bilgiyi, olayın daha derinlemesine anlaşılması için
sıcaklık ve zaman ölçekleriyle de ilişkilendirmişti.
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Şekil 2. Napolyon'un Rusya İstilasının haritalandırılması
Bununla birlikte, veri görselleştirme kapsamında ateşi gerçekten yakan
ise teknoloji olmuştur. Bilgisayarlar, büyük miktarda veriyi çok hızlı bir
şekilde işleyebilmektedir.
Günümüzde, veri görselleştirme, bilim ve sanatın hızlıca evrilen bir
karışımı haline geldi. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kurumsal anlayışın
değişmesine önemli derecede etki edecektir.
1.2. Veri görselleştirmenin önemi
Veri görselleştirme, insanların verileri daha kolay anlamasını
sağlamak için grafikler veya şekillerle aslında mevcut verinin
betimlenmesidir. Tablolar veya raporlar üzerinden yorumlama
yapmaktansa daha anlaşılır olan görseller üzerinden yorum yapmak daha
kolaydır.
Ayrıca, veriler üzerinden faklı uygulamalar yaparak verilerin birbirleri
olan ilişkileri daha rahat anlaşılabilir ve faklı fikirlerin ortaya çıkarılmasına
yardımcı olur.
Bunların dışında iyileştirmeye ihtiyaç duyduğumuz durumları
belirlemede, mevcut durumu tanımlamada, geleceği tahmin etme gibi bir
çok konuda bizlere yardımcı olmaktadır. Aslında, hem ne durumda
olduğumuzu görmede hem de ileride neler yapabilirizi göstermede
kullanılabilecek olan görseller kullanıcılara ortak bir dil sunmaktadır.
1.3. Veri görselleştirmenin kullanılması
Büyüklük ne olursa olsun, her tür işletme, verilerini anlamaya
yardımcı olmak için veri görselleştirme kullanmaktadır.
Veri görselleştirmeyi kullanmamızın nedenleri;
 Bilgileri hızlı bir şekilde anlama
 İlişkileri ve örüntüleri tanımlama
 Ortaya çıkan trendleri belirleme
 Hikayeyi başkalarına anlatma
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1.3.1. Bilgileri hızlı bir şekilde anlama
İşletmeler grafiksel sunumları kullanarak, büyük miktardaki veriyi
açık ve birbirine bağlı şekilde görebilir ve bu bilgilerden sonuç çıkarabilir.
Bilgileri grafik biçiminde analiz etmek çok daha hızlıdır, işletmeler
sorunlara daha hızlı cevap verebilir veya sorularınızı daha kısa sürede
cevaplayabilir.
1.3.2. İlişkileri ve örüntüleri tanımlama
Kapsamlı karmaşık veriler bile grafik olarak sunulduğunda mantıklı
olmaya başlar; işletmeler, birbiriyle yüksek korelasyona sahip
parametreleri tanıyabilmelidir. Bazı korelasyonlar açıkça görülecektir,
ancak bazılarının farkına varılmayacaktır.
Bu ilişkilerin belirlenmesi, kuruluşların en önemli hedeflerini etkileme
ihtimali olan alanlara odaklanmasına yardımcı olur.
Peki örüntü nedir?
Türk dil kurumu örüntüyü şu şekilde tanımlamıştır; olay veya
nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek gelişmesi. Örnek
verecek olursak, haftanın günlerini örnek olarak verebiliriz. Her yeni
haftaya pazartesi günü ile başlayıp diğer günlerle devam etmemiz olarak
gösterebiliriz.
1.3.3. Ortaya çıkan trendleri belirleme
Eğilimleri keşfetmek için veri görselleştirme kullanma, işletmelerin
rekabet üzerinde bir avantaj sağlayabilir.
Ürün kalitesini veya müşteri değişimini etkileyen unsurları tespit
etmek ve sorunları daha büyük sorunlar haline gelmeden önce gidermek
daha kolaydır.
Peki Trend Nedir?
Türk dil kurumu trendi eğilim olarak tanımlamaktadır. Elimizdeki
tarihsel veriden yararlanarak geleceği tahmin etmeye yönelik istatistiksel
bir analiz şeklidir.
Şekil 12’de 1980-2016 arasında yönetim bilişim sistemleri ile alakalı
yayınların sayısı gösterilmektedir. Yuvarlak mavi noktalar o yıldaki yayın
sayısını göstermektedir. Kesikli mavi çizgi ile ise yıllara göre yayın
sayısının değişiminin trendi gösterilmiştir.
Bu sayede gelecek yıllarda bu alandaki yayın sayısının neler
olabileceği tahmin edilebilmektedir.
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Şekil 3. Trend analizi örneği
1.3.4. Hikayeyi başkalarına anlatma
Bir işletme görsel analitikten yeni bilgiler edindikten sonra, bir sonraki
adım, bu analizleri başkalarına iletmektir.
Çizelgelerin, grafiklerin veya verilerin görsel açıdan etkileyici
gösterimlerini kullanmak bu adımda önemlidir. Çünkü, görselleştirmenin
değişik ve anlaşılır bir şekilde yapılması bilginin daha hızlı yayılmasına ve
dikkat çekmesine neden olur.
1.4. Veri görselleştirme için zemin hazırlanması
Veri görselleştirme işlemine başlamadan önce, dikkat edilmesi
gereken hususlar vardır. Verileriniz üzerinde sağlam bir kavrayışa sahip
olmanızın yanı sıra hedeflerinizi, ihtiyaçlarınızı ve hedef kitlenizi de
anlamanız gerekir. Bu hususlar şunlardır;
 Boyut ve kararlılık (bir sütundaki veri değerlerinin benzersizliği)
de dahil olmak üzere, görselleştirmeye çalışılan verinin
anlaşılması,
 Görselleştirmeye çalıştığınız ve iletişim kurmak istediğiniz bilgi
türlerinin belirlenmesi,
 Dinleyicileri özelliklerinin özümsenmesi ve görsel bilgileri nasıl
anladıklarının yorumlanması,
 Dinleyiciler için bilgiyi en iyi ve en basit biçimde aktaran
görsellerin kullanımı,
Sahip olduğunuz veri tipiyle ve bilgiyi tüketen kitlelerle ilgili bu ilk
soruları yanıtladıktan sonra, çalışacağınız veri miktarına hazırlanmanız
gerekir. Büyük veriler, görselleştirme için yeni zorluklar getirir, çünkü
büyük hacimler, farklı çeşitler ve farklı hızlar hesaba katılmalıdır.
Görmeye çalıştığınız sütunların kararlılığı gibi göz önüne almanız
gereken faktörler vardır. Yüksek kararlılık, benzersiz değerlerin
yüzdesinin çok olduğu anlamına gelir (örneğin, banka hesap numaraları,
çünkü her bir öğe benzersiz olmalıdır). Düşük kararlılık, bir veri sütununda

522

tekrar değerlerin yüzdesinin çok olduğu anlamına gelmektedir ("cinsiyet"
sütununda görülebileceği gibi).
1.5. Hangi görselin en iyi olduğuna karar vermek
Kullanıcılar için en büyük zorluklardan biri, bilgiyi en iyi şekilde
temsil etmek için hangi görselin kullanılması gerektiğine karar vermektir.
Yeni bir veri kümesini ilk keşfettiğinizde, otomatik şemalar büyük
miktarda verinin hızlı bir görünümünü sundukları için özellikle yararlıdır.
Bu veri keşfi yeteneği, analitik yaşam döngüsü sürecini hızlandırmaya
çalıştıkları için deneyimli istatistikçiler için bile faydalıdır; çünkü her bir
model için hangi verilerin uygun olduğunu belirlemek için tekrarlanan
örnekleme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Örneğin; SAS Visual Analytics, seçilen verilere dayanılarak mümkün
olan en iyi görselliği oluşturmak için akıllı otomatik grafik çizme yöntemi
oluşturmuştur.
1.6. Görselleştirmede kullanılan bazı programlar
Görselleştirmede kullanılan bazı programlar (Earnshaw, 2018);
 Tableau,
 Spotfire,
 QlikView,
 MicroStrategy - Visual Insight,
 SAP - Visual Intelligence,
 SAS - Visual Analytics,
 Microsoft- Power View destekli PowerPivot,
 IBM - Cognos Insight,
 Oracle – Endeca.
1.7. Sosyal ağların görselleştirilmesinde kullanılan bazı
programlar
Sosyal ağların görselleştirilmesinde kullanılan bazı programlar
(Earnshaw, 2018);
 Centrifuge,
 Commetrix,
 Cuttlefish,
 Cytoscape,
 EgoNet,
 Gephi,
 Graph-tool,
 Graphviz,
 InFlow,
 Jung,
 Keynetiq,
 MeerKat,
 Netlytic,
 NetMiner,
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Network Workbench,
NetworKit,
NetworkX,
NodeXL,
Pajek,
Polinode,
R,
SocNetV,
Socioviz,
Sentinel Visualizer,
Statnet,
Svat,
Tulip,
Visone,
 Xanalys.
2. Grafik
Eldeki verilerin herkes tarafından daha rahat anlaşılması için
kullanılan görsellerdir.
2.1. Temel grafik türleri
Temel grafik türleri aşağıdaki gibidir;
 Resim veya Şekil Grafiği
 Çizgi
 Sütun
 Daire
2.1.1. Resim veya şekil grafiği
Verilerin değerleri şekil veya grafiklerle gösterilir. Bu kullanım
şeklinde her bir şeklin belirli bir değeri vardır ve görselleştirme bu verilere
göre yapılır. Şeklin yarısı en başta belirtilmiş olan değerin yarısını, çeyreği
ise şeklin değerinin dörtte birinin olacağı anlamına gelir.
Örneğin; aşağıdaki tabloda, her şekil 12 puanı temsil etmektedir.
Dolayısıyla, Matematik dersinin ortalaması 72’dir, Beden Eğitimi dersinin
ortalaması 75 ve Türkçe dersinin ortalaması ise 66’dir.
Tablo 1.Şekil Grafiği Örneği
Matematik
Beden Eğitimi
Türkçe
2.1.2. Çizgi grafik
En fazla tercih edilen görselleştirme yöntemlerinden bir tanesidir.
Verideki artış ve azalışların daha rahat anlaşılmasını sağlar. Bu sayede,
anahtar değerlerin belirlenmesi kolaylaşır.
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Yayın Sayıları

Çizgi grafiğe örnek aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şekilde, yazar
sayılarına göre yayın sayıları verilmiştir. 1 yazarlı 4093 çalışma varken 2
yazarlı 7156 yayın yapıldığı görülmüştür. Bu sayede artış ve azalışlar net
bir şekilde görülmektedir.
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

7156
5578

4093
2387
837

0

1

2

3

4

5

274 91 32 20 14 4

1

3

4

1

1

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yazar Sayısı

Şekil 4. Excel ile çizgi grafik örneği
2.1.3. Sütun grafik
Çizgi grafik gibi en fazla tercih edilen görselleştirme yöntemlerinden
diğeri ise sütun grafiktir. Genellikle kıyaslama amaçlı kullanımda tercih
edilmektedir ve her bir sütunun yüksekliği veri boyutu ile orantılıdır.
Sütun grafiğe örnek aşağıdaki şekilde verilmiştir. Aşağıda
üniversitelerin bilimsel yayınlara verdiği destek sayıları görülmektedir. Bu
grafiğin amacı karşılaştırma ve kıyaslama yapmaktır.
FREKANS
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Şekil 5. Excel ile sütün grafik örneği
2.1.4. Daire grafiği
Daire grafiği de kıyaslama amaçlı kullanılan diğer bir görselleştirme
yöntemidir. Sütun grafiğe nazaran buradaki her bir parçanın toplam payın
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ne kadarına tekabül ettiği belirlenir ve parçalar hem kendi aralarında hem
de bütün ile kıyaslanabilir.
Şekil 5’te sütün grafiğe örnek verilmiştir. Bu örneğe göre öne çıkan
yazarın dilimi ön plana çıkartılmış ve en büyük pasta dilimine sahip
olmuştur. Daire grafikteki renkler hemen sağında bulunan yazarların
renkleri ile ilişkilidir.
BENBASAT I
WHINSTON AB
KAUFFMAN RJ
CHEN HC
ZHANG J
LEE S

VAN DER AALST WMP
GUPTA A
OPPENHEIM C
RAO HR

Şekil 6. Excel ile daire grafiği örneği
2.2. Özel grafikler
Özel grafiklere ise aşağıdakiler örnek olarak verilebilir;
 Histogram
 Gantt Şeması
 CPM ve PERT
 Mermi Grafiği
 Isı veya Yoğunluk Haritaları
 Ağaç Haritaları
 Wordle veya Word Cloud
 WorldMapper
 İlişki Haritaları
 Ağaç Yapısı
 Atıf Ağları
 Sosyal Ağların Görselleştirilmesi
 DocuBurst
2.2.1. Histogram
Histogram sütun grafik ile benzerlik göstermektedir. Farklı olarak, veri
setindeki aralıkların kesikleştirilmesi yani belirli sınıflara bölünmesi işlemi
gerçekleştirilir. Her bir sütun, bir veri aralığını yani bir sınıfı
simgelemektedir.
Aşağıdaki şekilde bir histogram örneği bulunmaktadır. Bu örneğe
göre; 50 dakikalık matematik sınavına 55 öğrenci katılmıştır. Sınavın ilk
15 dakikasında sınavdan çıkmak yasak olduğu için ilk 15 dakikalık dilimde
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sınavdan çıkan öğrenci bulunmamaktadır. Bu öğrencilerden 12 tanesi
sınavın 16. ile 20. dakikası arasında sınavdan çıkmışlardır. En az
öğrencinin çıktığı aralık ise 26.ve 30. dakikalar ile 46. ve 50. Dakikalarda
olmuştur. Bu aralıklarda 5’er öğrenci sınavdan çıkmıştır.

Şekil 7. Excel ile histogram Örneği

2.2.2. Gantt şeması
Gantt şeması Henry Gantt tarafından proje yönetiminde çizelgeleme
işlemlerinde kullanılmak için tasarlanmıştır. Genel amacı, aktiviteler
arasındaki ilişkileri ve her bir aktivitenin başlangıç ve bitiş zamanlarını
göstermektir. Microsoft Project Professional gantt şeması çizimi için
uygun olan programlardan bir tanesidir. Aşağıda, Microsoft Project
Professional’la oluşturulmuş bir örnek yer almaktadır. Görselin sol
tarafında aktiviteleirn adları süreleri ve başlangıç bitiş tarihleri yer
almaktadır. Sağ tarafta ise (Mavi Barlar) aktivitelerin ilişkileri takvim
üzerinde yer almaktadır.

Şekil 8. MS Project Management ile Gantt şeması örneği
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2.2.3.

CPM (Critical Path Method) ve Pert (Project Evaluation
and Review Technique)
CPM, kritik yolun bulunması için kullanılan bir ağ tasarımıdır.
Projenin başlangıç ve bitiş zamanını bulmak için kullanılır. Pert ise CPM
ile benzerlik gösterir fakat CPM’de aktivitelerde tek zaman kullanılırken
PERT’te her bir aktivite için iyimser, beklenen ve kötümser olmak üzere
üç farklı zaman kullanılır.

Şekil 9. Lucidchart ile PERT şeması örneği
Önceden benzeri yapılmış ve süresi tahmin edilebilen ağ
tasarımlarında CPM’in kullanılması uygunken süresi tahmin edilmede
güçlük çekilen proje ağ tasarımlarında PERT’in kullanılması uygundur.
Online olan Lucidchart sitesinden CPM ve PERT ağlarını
çizebilirsiniz. Şekil 8’de lucidchart’ın resmi web sitesiden alınmış olan bir
PERT grafiği verilmiştir.
2.2.4. Mermi grafikler
Mermi grafikler genelde beklenen ile gerçekleşeni bir arada göstermek
için kullanılan grafik türüdür. Eylemin ne kadar gerçekleştiğini göstermede
kullanılırlar. PowerBI gibi programlar vasıtasıyla mermi grafikleri
oluşturmak oldukça basittir. Excel kullanarak da mermi grafiği
oluşturabilirsiniz. Şekil 9’da bir mermi grafiği örneği yer almaktadır.
Bu grafik, çalışanların memnuniyet sonuçlarını göstermektedir. Ortada
yer alan koyu mavi kısım memnuniyet değerini gösterirken hemen
üzerinde yer alan tek çizgi ise ulaşılmak istenen hedefi göstermektedir. Bu
şekile göre, çalışanların memnuniyeti şuan itibari ile %80 iken ulaşılmak
istenen hedef %90 olarak belirlenmiştir.
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Şekil 10. Excel ile mermi Grafiği örneği
2.2.5. Isı ve yoğunluk haritaları
Isı ve yoğunluk haritaları en fazla vurgu yapılan noktaların
gösterilmesi için uygundur. Bu sayede önemli yerlerin nereler olduğu daha
kolay bir şekilde bulunabilir. Genellikle sıcak renklerde kırmızı gibi
yoğunluğun arttığı gözlenirken soğuk renklerde açık mavi gibi yoğunluğun
azaldığı gözlenir.

Şekil 11. VosViewer ile ısı veya yoğunluk haritası örneği

529

Vosviewer programı ile elde edilmiş bir görsel Şekil 11’de yer
almaktadır. Büyük veri üzerine çalışma yapan ülkelerin yoğunlukları ve
ısıları şekilde görülmektedir.
Çalışmanın yoğun olduğu ülkelerin rengi koyu kırmızı şeklinde
gösterilirken, yoğunluğun daha az olduğu yani kırmızının daha açık olduğu
yerlerdeki ülkelerde ise daha az çalışma yapıldığı anlaşılmaktadır.
2.2.6. Ağaç haritaları
Ağaç haritaları sınıflar şeklinde verinin gösterilmesi için kullanılan
yöntemlerden bir tanesidir. Kategoriler halinde gösterilen bu yapı
sayesinde birbirleri ile ilişkili olanlar bir arada tutulur. Bu sayede, veriyi
anlamak kolaylaşır. Temelini bir ağaç yani kök olarak kabul edersek oluşan
kategoriler ise dallar olarak düşünülebilir.
Aşağıdaki şekilde Türkiye’de adı B ile başlayan illerin nüfus verileri
görülmektedir. Görüldüğü üzere en fazla alanı yeşil renk ile Bursa
kaplamaktadır. En küçük alanı ise mor renk ile Bayburt kaplamaktadır.
Bu görsel PowerBI kullanılarak elde edilmiştir. Veriler ise Türkiye
İstatistik Kurumundan alınmıştır.

Şekil 12. PowerBI ile ağaç haritası örneği
2.2.7. Wordle veya Word Cloud
Wordle, word yani kelimeden türetilmiş olan bir kelimedir. Kelime
bulutu olarak kullanılmaktadır. Bir metin içerisindeki önemli kelimelerin
vurgulanması amacıyla kullanılmaktadır. Kelimelerin tekrar sıklığı ve
ilişkileri de göz önünde bulundurulur.
Genel amacı, mevcut durumu betimlemek veya önemli kelimelere
dikkat çekmektir. Aşağıda, bu metin içerisinde geçen kelimeler ile
oluşturulmuş bir Wordle yer almaktadır.
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Şekil 13. EdWordle ile Wordle veya Word Cloud örneği
2.2.8. WorldMapper
WorldMapper harita üzerinde görselleştirme için kullanılmaktadır. Bu
haritalandırma yönteminde sınırlar tekrardan çizilir. Bu şu anlama
gelmektedir; ilgi ne kadar çok artarsa oradaki sınırlar genişler ve haritanın
o kısmı büyümeye başlarken ilginin azaldığı durumda haritadaki ilgili
bölgenin sınırları daralır. Aşağıda, www.worldmapper.org sitesinden
alınmış olan bir analiz sonucu yer almaktadır. Bu analiz sonucu ebola
virüsünün dünya üzerinde nerelere yayıldığını göstermektedir.

Şekil 14. WorldMapper örneği, Ebola virisünün dünyaya dağılımı
Yeşil olan bölge olması gerektiğinden daha büyük gözükürken diğer
bölgelerin ise çekildiği yani ufaldığı görülmektedir.
2.2.9. İlişki haritaları
İlişki haritaları genelde sosyal ağların oluşturulmasında
kullanılmaktadır. Kişiler ya da terimler arasındaki bağlantıları gösterir. Bu
sayede, öneri sistemleri veya daha etkin reklam stratejileri oluşturularak
kullanıcılara sunulabilir. İlişki haritalarının oluşturulmasında birçok
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program kullanılabilmektedir. Pajek, VosViewer ve Citespace bunlardan
bazılarıdır.
Aşağıda, VosViewer ile oluşturulmuş bir ilişki haritası yer almaktadır.
Bu haritaya göre görselleştirme üzerine çalışma yapan bazı yazarların
birbirleri ile olan ilişkileri gösterilmiştir.

Şekil 15. VosViewer ile ilişki haritası örneği
2.2.10. Ağaç diyagram veya ağaç yapısı
Ağaç diyagram yapısı ağacın şekilinden etkilenerek tasarlanmıştır.
Ağaçta bulunan kök, gövde ve dal yapısından esinlenilmiş olan bu yapıda
kök, konunun temelini betimlerken dallar ise onun alt kademelerini
göstermektedir. Kısacası ana konu ile onun alt dallarının birbirleri ile olan
ilişkilerini gösterir.
Bu sayede, hiyerarşik bir yapı oluşturulmuş olur. Bu yapıya göre,
hangi daldan nereye veri aktarımı olacağı gözlemlenebilir. Özellikle, karar
verme problemlerinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Draw.io,
SmartDraw, Visual-Paradigm ve Inspiration kullanabileceğiniz bazı
programlardır.
Aşağıda bir ağaç diyagramı örneği yer almaktadır. Bu yapı, VisualParadigm kullanılarak oluşturulmuştur. Bu yapıya göre, kişinin
kullanacağı taşıt türü belirlenmeye çalışılmıştır.
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Şekil 16. Visual-Paradigm ile ağaç diyagramı örneği
2.2.11. Atıf ağları
Atıf ağları, atıf yapılmış olan kaynak ve yazarlar arasındaki bağları
ortaya çıkarmak için kullanılmaktadır. Bu bağlamda daha fazla atıf yapılan
yayınlardaki ilişki daha güçlü bir hal alırken daha az atıf alan yayınların
ise gücü düşmektedir.

Şekil 17. VosViewer ile çizilmiş bir atıf ağı örneği
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VosViewer ve Pajek ve CiteSpace ile çizimleri mümkündür. Şekil
17’de VosViewer programı ile çizilmiş bir atıf ağı örneği yer almaktadır.
Bu çizim’de ilişki haritaları için kullandığımız verisetinden yararlandık.
Temel mantığı ilişki haritaları gibi çalışmakta ve görselleştirmesi de ilişki
haritalarıyla benzerlik göstermektedir.
2.2.12. Sosyal ağların görselleştirilmesi
Sosyal ağlar insan etkileşimlerini gösteren yapılardır. Kişiler
arasındaki iliş oklar ile gösterilir. Okun çift yönlü olması iki tarafın da
birrbirine bağlantısı olduğu anlamına gelmektedir. İki tarafın da birbirlerini
takip etmesini örnek olarak verebiliriz. Okun tek bir yönde olması ise
birinin diğerini takip edip diğerinin takip etmediği anlamını çıkartabiliriz.
Düğümler ise kişileri göstermektedir.
Şekilde 24 kişinin birbirleri ile olan etkileşimi görülmektedir. Bu
sosyal ağ görselleştirmesi SocNetV programı kullanılarak oluşturulmuştur.

Şekil 18. SocNetV ile sosyal ağ örneği
2.2.13. DocuBurst
DocuBurst, doküman tabanlı bir görselleştirme yöntemidir.
DocuBurst, kitaplar gibi uzun metinlere odaklanır ve eşzamanlı olarak
sinoptik, karşılaştırmalı ve olay kalıplarının daha derin doküman içi
analizine izin veren bir görselleştirme sağlar.
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Bu tekniğe göre kelimeler ağırlıklarına ve ilişkilerine göre bir spiral
şeklinde oluşturulur. İlişkili kelimeler kümelere ayrılarak aralarındaki
ilişkinin güçlerine göre kümelere dahil edilir ve bu kümeler ise farklı
renklerde gösterilir. vialab.science.uoit.ca/docuburst sayfasından detaylı
bilgilere ulaşabilirsiniz.
Aşağıda Vialab üzerinden oluşturulmuş bir DocuBurst örneği yer
almaktadır.

Şekil 19. Vialab ile DokuBurst örneği
SONUÇLAR
Bu çalışma ile görselleştirmenin önemi ve gücü vurgulanmaya
çalışılmıştır. Bu bağlamda, bir çok program kullanılarak hem programlar
hem de görseller hakkında bilgiler verilmiştir. Özellikle, Toplum 5.0’a
yönelimin gerçekleştiği günümüzde görselleştirmenin önemi gün geçtikçe
daha çok artacaktır.
Bu kapsamda, veri bilimcileri sadece veriyi analiz etmekle kalmayıp
hem de onların görselleştirilmesi ile ilgileneceklerdir. Unutulmaması
gereken, kişileri sadece verilerle boğmayıp görseller kullanarak kişiler
arasında hem ortak bir dil oluşturulmalı hem de kişilerin daha rahat
anlayabileceği şekillerde sunumlar yapılması gerektiğidir. Herkes için
anlaşılır hem de herkesin aynı anlayacağı betimlemenin adı ise aslında
görselleştirmedir.
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Görselleştirme de kullanılan programların internet adresilerine
kaynaklar kısmından ulaşabilirsiniz.
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SAĞLIK HİZMETİNDE ŞİKAYET: KAVRAMSAL BİR
DEĞERLENDİRME
Aslı KÖSE
Giriş
Hasta ve hasta yakınının şikayeti sağlık hizmeti talebinin istenilen
düzeyde karşılanmadığı durumda gerçekleşebilir. Bu şikayetler kamu ya
da özel sağlık kurumlarında hasta iletişim birimlerine ulaştığında ise
cevaplandırılması gereken bir probleme dönüşür. Sağlık hizmetinden
yararlanan kişiler her ne kadar temel ihtiyacı sağlığına kavuşmak olsa da
hizmetten yararlanma süreci uzadıkça (yatarak tedavi olma, tekrar başvuru
gibi) tamamlayıcı nitelikteki destek hizmetleri de değerlendirir. Bu durum
özellikle özel sağlık kurumları için pazarlama stratejisine dönüşmekte ve
memnuniyeti sağlayarak tekrar başvuruya dönüşmesi için çaba
gerektirmektedir. Ayrıca şikayete dönüşen memnuniyetsizlik sorunlarının
çözümü kalite çalışmalarına da katkı sağlamaktadır. Hasta ve hasta yakını
şikayetleri, beklentilerin ne düzeyde karşılandığının belirlenmesine, sağlık
kurumları açısından da iyileştirmelerin yapılmasına fırsat sağlar. Özel
hastaneler hasta ve hasta yakını memnuniyetini sağlamada müşteri odaklı
olmak üzere kamu hastanelerine göre daha fazla çaba harcamak
zorundadır. Bu çalışmanın kapsamında sağlık hizmetinde şikayet kavramı
tanımlanarak şikayetlerle ilgili araştırmalara yer verilecektir.
Sağlık Hizmetinde Şikayet
Sağlık hizmetinde hizmeti alan kişinin beklentisi hizmetin kalitesi
hakkında belirleyicidir. Sağlık hizmeti satın alan kişi özel sağlık kurumuna
başvuru yaptığında müşteri olarak nitelendirilir. Müşteri hizmetten
beklentisini karşılayabiliyorsa hizmetin kaliteli olduğuna karar vermekte
dolayısıyla sağlık hizmetinin kalitesini değerlendirmede “hastaların
beklentisi” belirleyici olmaktadır. Hastaların ihtiyaç ve beklentilerinin
karşılanmaması memnuniyetsizliğe neden olmaktadır. Memnuniyetsizliğe
neden olan sorunlar ise şikayete dönüşmektedir. Şikayet, hasta ve
yakınlarının sağlık kurumları tarafından sunulan sağlık ve destek hizmetler
hakkındaki olumsuz değerlendirme çıktısıdır. Hastaların aldıkları hizmet
ile ilgili memnuniyetsizliğini ifade eden hasta şikayetleri sağlık kurumları
için hastaların ihtiyaç ve beklentilerini anlamalarını sağlayacak önemli bir
fırsattır (Kırgın Toprak ve Şahin, 2012:22). Türkiye’de kalite
belgelendirme süreçleri ve sağlık kurumlarının kalite çalışmalarının
başlaması ile hasta memnuniyeti uygulamaları sağlık kurumlarında önemli
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bir çalışma alanına dönüşmüştür. Bununla birlikte hasta hakları
uygulamaları ile haklarının farkında olan hasta ya da hizmet sürecine dahil
olan hasta yakınının farkındalık düzeyi etkilenmiştir. 1 Ağustos 1998
tarihinde yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği ile hastaların, başvuru,
şikâyet ve hukuki hakları ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. Hasta ya
da hasta yakınlarının karşı karşıya kaldıkları, hak ya da hak ihlalleri
genelde Anayasal, özelde Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındadır.
Hasta hakları ile ilgili uygulamalar, 15 Ekim 2003 tarihli, Sağlık
Tesislerinde Hasta Hakları Uygulamalarına İlişkin Yönerge ile
düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile, hasta ve yakınlarının, mevzuatla
belirlenmiş
haklarını
bilip
kullanabilmeleri,
her
aşamada
bilgilendirilmeleri ve hastaların hak ihlallerinden korunabilmeleri ve
gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmeleri
amaçlanmıştır. Hasta hakları uygulamaları 60 hastanede pilot olarak
başlatılmıştır. 2004 yılında, 131 hastaneye yaygınlaştırılmıştır. İl genelinde
Sağlık Müdürlükleri bünyesinde Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri
kurulmuştur. Bu Koordinatörlükler, hasta hakları uygulamalarını koordine
etmekte ve değerlendirmektedirler. Hasta ya da hasta yakınları, hastane
hasta hakları birimi veya kurulu ile ilgili bir memnuniyetsizliğe sahipse
Hasta Hakları İl Koordinatörlüklerine başvurabilmektedir. Bu birimlerin
başında, hasta hakları uygulamaları konusunda yol gösterici olan Sağlık
Bakanlığı bünyesinde Hasta Hakları Şubesi bulunmaktadır. Hasta Hakları
Şubesi, hasta hakları uygulamalarının kurumsallaşması, iyileştirilmesi,
koordinasyonu ve hizmet kalitesinin arttırılmasından sorumludur ve hasta
hakları ihlallerinin önlenmesi, uygulamaların geliştirilmesi, izlenmesi ve
ülke genelinde koordine edilmesi çalışmalarını yürütmektedir.Ayrıca
hasta ve yakınları, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan web sayfası ile
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’nin 184 numaralı telefon hattını da
kullanabilmektedirler (Öztaş vd.,2019:109).
Hasta ya da hasta yakını hak mağduriyetine uğradığını düşündüğü her
olay hakkında şikayetini ilgili birimlere yapabilmektedir. Bu durum hasta
ve yakınlarının hakları konusunda bilgi düzeyinin yeterli olmamasından
kaynaklı olabilir. Hasta ve sağlık çalışanı arasında oluşan çoğu
gerginliklerin nedeni de bu bilgi eksikliğidir. Hastaların hak kaybı
yaşadıklarını belirttikleri durumlar arasında sağlık çalışanlarının
kendilerine saygısız davranışları ve güler yüzlü davranmadıkları yer
almaktadır (Cavlak ve Bostancıoğlu, 2015:39). Hasta hakları birimlerine
gelen hasta şikayetlerinin aile hekimlerinin defansif tıp uygulama
tutumlarını (gereğinden fazla işlem örneğin ilaç reçeteleme, gerekli
olmayan görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri isteme gibi, hekimin
yapması gereken tıbbi işlemlerden geri durması, komplikasyon riski
yüksek hastaların tedavisinden kaçınması gibi davranışlar) nasıl
etkilediğini değerlendirildiği bir araştırmada hasta şikayetleri hekimlerin
defansif tıp davranışını da etkilediği belirlenmiştir (Mutlu ve Mutlu,
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2019:238). Herhangi bir hizmeti satın alırken sahip olduğumuz tüketici
haklarının sağlık sektöründeki karşılığı hasta haklarıdır (Tengilimoğlu
vd.,2017:481). Araştırmalar sağlık çalışanlarının birçoğunun hasta hakları
konusunda yeterli donanıma sahip olmadıklarını belirtmektedir (Fırat,
2017: 170).
Hasta
şikayetleri
genellikle
hasta
deneyimlerini,
sağlık
profesyonellerinin beceri ve tutumlarının değerlendirilmesini ve sağlık
personeli ile yaşanan iletişim sorunlarını kapsar (Pui et al., 2008: 565,
Jangland et al., 2009: 200, Gawande et al., 2003: 618, Reader et al., 2014:
680). 2012 yılında yapılan bir araştırmada 663 şikayette 36 olumsuz ifadenin toplam 917 kez geçtiği ve hasta sağlık çalışanı etkileşiminde olumsuz
ifadelerin hasta algı ve tutumlarını da olumsuz etkilediği belirlenmiştir
(Uludağ ve Zengin, 2016:71). Olumsuz algı beraberinde şiddet içeren
tutumlara da dönüşebilmektedir. 23 hastane hasta hakları birimine yapılan
577 başvurunun değerlendirildiği araştırmada en fazla poliklinik
hizmetlerinde iletişim sorunlarının yaşandığı belirlenmiştir. İletişim
sorunlarının %74’ü ise hasta aleyhine sonuçlanmıştır. Başka bir
araştırmada ise en fazla şikayetlerin nedeni iletişimsizlik olarak
belirlenmiştir (Uludağ, 2011:661). İletişim hasta odaklı sağlık hizmetinin
üretilmesinde önemli bir koşul olarak değerlendirilmelidir (Kumbasar,
2016:85). Doğru iletişim sağlık çalışanı ve hasta ya da yakını arasında
kurulmadığında anlaşılmadığını düşünen hasta ya da yakını şiddete
başvurarak çözüm üretmeye çalışmaktadır (Solmaz ve Duğan, 2018:198).
Bu durumda istenmeyen durumların yaşanmasına neden olabilmektedir.
Hasta şikayetleri hastane açısından dikkate alındığında sağlık hizmeti
sunum sürecindeki problemlerin belirlenmesinde önemli bir değerlendirme
aracı olabilir. Ayrıca hasta şikayetlerinin geçerliliğini sağlamaya yönelik
kalite ve hasta güvenliği verilerinden de yararlanılması gerekir. Sağlık
hizmeti kullanıcılarının bildirdiği şikayetler sağlık yöneticilerinin klinik ve
yönetim odaklı sorunları değerlendirme sürecinde farklı bakış açısı
kazandırabilir (Reader and Gillespie , 2013: 156)
2000-2018 tarihleri arasında Science of Web, Scopus ve PubMed gibi
elektronik veritabanlarında yayınlanan makalelerde şikayet konusu en
fazla hasta odaklı süreçler, ikinci sırada doktorların bilgi ve beceri
eksikliği, bakım ortamı ise en fazla şikayet edilen üçüncü konu olarak
belirlenmiştir (Jing et al., 2019: 147).
2005 ve 2010 yılları arasında Avustralya Güney Galler Sağlık
Şikayetleri Komisyonu'na yapılan şikayetlerin değerlendirildiği
araştırmaya göre 138 şikayetin klinik ve yönetim süreçleri ile ilgili olduğu
ve en çok gecikmiş tanı, yanlış tanı, ilaç hataları, yetersiz muayene ve
hemşirelik bakımı dahil olmak üzere bakım kalitesi ile ilgili olduğu
belirlenmiştir (Harrison et al., 2016: 241). Kalite geliştirme odaklı 838
şikayetin değerlendirildiği bir başka araştırmada ise sağlık personelinin
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ilgisizliği, tedavi kalitesinin yetersizliği, iletişim sorunları, hemşirelik
bakımının yetersizliği ve ücret şikayet konusu olarak değerlendirilmiştir
(Wei et al., 2018: 378). 2011-2012 yıllarını kapsayan dönemde hasta
güvenliği odaklı değerlendirilen hasta şikayetlerinde sağlık personelinin
tutumu, teşhis sorunları ve gecikmiş tedaviye odaklanılmıştır (Kroening et
al., 2015: 98).
Bir üniversite acil servisine yapılan hasta ve hasta yakınlarının
şikayetlerinin değerlendirildiği araştırmada mali sebeplerle ilgili acil servis
hakkında 54 şikâyetin olduğu ve şikâyetlerin büyük bir kısmının ise tıbbi
bakım ve davranış problemlerinden kaynaklandığı belirlenmiştir (Zengin
vd., 2012: 163). Şikayet iletme mekanizması sağlık sektöründe farklı
araçlarla yapılabilmektedir. Bunlar kurumsal web sayfaları,
sikayetvar.com gibi şikayet portalları ve hasta iletişim birimleridir. Ayrıca
kurumların sosyal medya hesapları da şikayet iletebilmek için
kullanılmaktadır. Kullanıcılar yorum yaparak ya da direkt mesaj ile şikayet
veya memnuniyetlerini ilgili kurumların resmi hesaplarına (MHRS
soru/görüş sayfası veya Sağlık Bakanlığı resmi Twitter sayfası gibi)
iletebilmektedir (Tokay Argan ve Arıcı, 2019:344).
Sağlık hizmeti sunucusu olarak hastaların yüksek kalite ve beklentilere
cevap verecek düzeyde sağlık hizmeti sunması hastanelerin tercihinde
önemli bir etkidir. Özel hastanelere yapılan şikayetlerin değerlendirildiği
bir çalışmada en fazla şikâyetin “ücretler” (n=88) olduğu saptanmıştır
(Karaağaç et al., 2018: 287). Özel hastanelere başvuru sonrasında yapılan
muayene ve tetkik işlemlerinin ücretlendirilmesi ve başvuru sırasında
çoğunlukla bilgilendirmenin yapılmayışı şikayete neden olmaktadır. Özel
hastane hizmetlerinin değerlendirildiği araştırmalarda hastaların
memnuniyetini etkileyen faktörlerden doktor ve fiyatın davranışsal niyetler
üzerinde etkili olduğu, sağlık hizmeti dışındaki diğer hizmetlerin de
hastanın kalite algısını etkilediği, en önemli ölçütün ise hastanın kalite
algısı olduğu belirlenmiştir (Varinli ve Çakır, 2004: 35, Yağcı ve Duman,
2006:230, Aslan vd., 2008: 25, Demirer ve Bülbül, 2014: 96). Ayrıca
hastanın kaliteli sağlık hizmetinden yararlanmak için başvurduğu özel
hastanede yeterince hizmetten yararlanmadığını düşündüğünde özellikle
belirli bir maliyete katlanması gerekçesiyle de memnuniyetsizliği şikayete
dönüşebilmektedir. Özel hastanelerden hizmet alan hastaların kalite tatmin
düzeyleri hastane tercihlerinde etkilidir. Özellikle özel hastanelerin
rekabeti açısından düşünüldüğünde yöneticilerin hastaların davranışsal
niyetlerinin tercihe dönüşmesini sağlayacak pazarlama stratejilerini
uygulamalı ve sonuçlarını değerlendirmelidir. Hastane yöneticilerinin
hasta talepleri veya şikayetleri hakkındaki tutumlarının değerlendirildiği
araştırmada duyarlı olmaları gerekirken %50’sinin duyarsız, %16’sının ise
kısmen duyarlı olduğu belirlenmiştir (Örgev, 2004: 35). Hasta
şikayetlerinin değerlendirilmesi hasta memnuniyetini sağlama kapsamında
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özel hastanelerde yönetimin stratejik çalışma alanlarından biridir. Hasta
şikayetlerinin nedenlerini belirlemek, sorunları çözümlemek ve
tekrarlanmasını önlemek sağlık hizmeti kullanıcısının kalite algısını
olumlu etkileyecektir.
Yüksek kalite beklentisi ile özel hastaneye başvuran hasta ya da
yakınlarının özel hastaneleri tercihini tecrübe edindikleri hizmetten
memnuniyeti etkiler (Papatya vd., 2012: 90). Yapılan bir araştırmada
katılımcıların mecbur kaldıklarında devlet hastanesini seçtikleri (%54,1),
özel hastaneleri ise en önemli seçim nedenlerinin önceki hizmetten
duyulan memnuniyet (%33,7) olduğu belirtilmiştir (Taşlıyan ve Gök,
2012: 91). Özel hastane yöneticileri tercih edilebilirliğin devamını
sağlamada şikayetlere neden olan sorunları tanımlamak, çözümlemek ve
tekrarlanmamasını önlemek için iş süreçlerinde yapılacak revizyon özel
hastanelerin kurum imajını pozitif etkileyecektir.
Sonuç ve Öneri
Hasta ve hasta yakınlarının bekledikleri kalite ile algıladıkları kalite
arasındaki farklılıkları memnuniyetsizliğe çoğu zamanda şikayete
dönüşmektedir. Kamu ve özel sağlık sektörü için hasta ya da hasta yakını
şikayetleri farklı şekilde değerlendirilir. Özel hastaneden sağlık
hizmetinden yararlanan hasta ya da yakınının sağlık hizmeti ile ilgili
şikayeti özel hastanenin tekrar tercih edilmemesine ve özel hastanenin
müşteri kaybına neden olabilir. Özel hastaneler gelecekte özel sağlık
sektöründeki rekabetin yanında şehir hastaneleri ile de rekabet etmek
zorunda kalacaklardır. Bu durumda özel hastanelerde hasta/hasta yakını
memnuniyetini arttırmada farklı stratejilere ihtiyaç duyulacaktır. Kamu
hastanelerinde ise kamu malı niteliği taşıyan sağlık hizmeti ile ilgili hasta
ya da yakınının şikayeti sağlık hizmeti memnuniyetsizliğine ve kamu
imajının olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Kamu sağlık hizmeti
sunucularının hasta ve yakınlarının hasta hakları konusunda bilinç
düzeylerini arttıracak eğitimlerle desteklemelidir. Ayrıca kamu hastane
yöneticileri hasta ya da hasta yakını şikayetlerinin nedenlerini belirlemeli
ve tekrarlanmasını önleyecek iş süreçlerinde iyileştirmeler yapmaları
önerilmektedir.
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ENDÜSTRİ 4.0 BİLEŞENLERİNİN İNOVASYON, AR-GE ve
STRATEJİK REKABET SÜRECİ ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ
The Possible Effects of Industry 4.0 Components on Innovation, R&D
and Strategic Competion Process
Bülent DEMİR*
Giriş
Küreselleşme ile birlikte işletmelerin (kamu, özel ve kooperatif
işletmeleri) küresel rekabette ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını uzun süre
sürdürebilmeleri için, yeni gelişmelere uyum sağlamaları gerekmektedir.
Bu yeni gelişmelerden en önemlisi Dördüncü Sanayi Devrimi olarak
adlandırılan “Endüstri 4.0”dır. Bu yapı üretim ve tüketim ilişkilerini
tümüyle değiştirecek bir yapıyı ifade etmektedir. Bir yandan tüketicinin
değişen ihtiyaçlarına anlık olarak cevap verebilen üretim sistemleri, diğer
taraftan ise birbirleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olan
otomasyon sistemleri yeni dönemin karakteristik yapısını oluşturmaktadır
(Alçın, 2016).
Bu yeni süreçte verimlilik artışı, daha yüksek katma değer, sıfır stoklu
üretim, maliyetlerin azalması, daha kaliteli, daha hızlı ve çevre dostu
üretim, bireysel üretim ve müşteri memnuniyeti ve nitelikli insan gücüne
olan ihtiyacın artması gerçekleşecektir (Tüsiad Raporu, 2016). Endüstri
4.0’ın amacı, üretim süreçlerindeki tüm birimlerin birbirleriyle iletişim
kurabilmesini, büyük verilere gerçek zamanlı olarak ulaşılabilmesini ve
beklentileri en iyi karşılayacak çıktıların elde edilmesini sağlamaktır.
Süreç, her ne kadar üretim odaklı olarak ortaya çıkmışsa da muhtemel
etkileri sadece bu alanda değil, dijitalleşme ve onun desteklediği sistemler
sayesinde üretimden pazarlamaya kadar tüm işletme fonksiyonlarını
etkileyeceği beklenmektedir. Ayrıca, bu süreç sadece işletmeleri değil,
bunun dışında büyüme, istihdam, eğitim, yatırım ortamı gibi çok daha
geniş bir alanı etkileyeceği gözükmektedir (Soylu, 2018).
1.

Endüstri 4.0 Süreci

Endüstri 4.0 tedarik, üretim ve tüketim süreçlerini büyük ölçüde
dönüştüren bir süreçtir. Bu süreç kendisinden önce yaşanmış üç süreç gibi
ekonomik, siyasi ya da sosyal bir patlama sonucu ortaya çıkmamış,
Endüstri 3.0 sürecinde elde edilen gelişmeler ve ilerlemeler sonucunda
ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 süreci, ilk olarak 2011 yılında düzenlenen
Hannover fuarında ortaya atılan bir yaklaşım olarak doğmuştur. Bu fuar,
* (Dr. Öğr. Üyesi); İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul Türkiye. E Mail:
bulent.demir@kent.edu.tr
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Endüstri 4.0 sürecinin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Bu süreç, özünde
insan gücüne gereksinim duymayan, kendi kendine otonom olarak faaliyet
gösteren makinelere ve üretim sistemlerine odaklanmaktadır (Görçün,
2016). Endüstri 4.0 süreci, mühendislik, planlama, üretim, operasyonel ve
lojistik süreçlerinde yüksek kalite standartları ile daha fazla esneklik ve
sağlamlık sağlayan ve maliyet, kullanılabilirlik ve kaynak tüketimini
optimize edilebilen dinamik, gerçek zamanlı, kendi kendini organize eden
değer zincirlerinin oluşmasını ifade etmektedir (Acatech, 2013). Endüstri
4.0, fiziksel ve sanal dünyayı birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu süreçte
insan faktörü hala önemini korunmakta olup, katı ve merkezi fabrika
kontrol sistemlerinden akılcıl sistemlere doğru bir geçişi ifade etmektedir
(Ramanathan, 2014). Bunun yanı sıra, bugünün ürünlerini ortaya çıkaran
makinalar yerine Endüstri 4.0’da üreticiler tüketicilerin istek ve
ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için, fabrikaların ve
makinaların otomasyonuna yönelmektedirler.
Günümüzde
Çin
ve
Japonya'da
üretim,
robotlar
ile
gerçekleştirilmektedir. Ancak, Endüstri 4.0 sürecinde daha ileri düzey
robot teknolojisinden yararlanılacak ve robotlar sensörleri aracılığıyla
kablosuz ağlar üzerinden birbirleriyle iletişime geçilebileceklerdir (Alçın,
2016). Endüstri 4.0 sadece üretim alanında değil, genetik alanından bilgi
işlem teknolojilerine kadar her türlü bilimsel alanı etkileyebilecek ve tüm
alanlarda aynı anda ilerlemeler gösterebilecek bir süreci ifade etmektedir
(Bulut ve Akçacı, 2017). Endüstri 4.0’da işletmelerin maliyetleri azalacak
ve bu durum bir yandan Uzak Doğu Asya ülkeleri ile gelişmekte olan
piyasalar açısından kayba yol açarken, diğer yandan rekabet avantajını
yitirmiş gelişmiş piyasa ekonomilerinin (ABD, Almanya, Japonya gibi
ülkeler) yeniden ön plana çıkmasını sağlayabilecektir (Alçın, 2016).
Maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra, üretim süreçlerinde insan faktörünün
olabildiğince dışında kalması ile insan kaynakları ile yapılan hataların
azalmasına, ürünlerde standardizasyonun ve müşteri memnuniyetinin
sağlanmasına ve enerji kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına
neden olabilecektir (Görçün, 2016). Ayrıca, insan faktörünün yerine robot
işçilerin kullanılması özellikle petrol, enerji, atık su, madencilik ve metal
gibi zorlu çalışma koşulları olan endüstrilerde, istikrarlı bir üretim ve insan
işçiler için daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılabilecektir (Ramanathan,
2014).
Sonuç olarak, küreselleşen dünyada üretim maliyetlerinin azalması,
piyasalarda rekabet üstünlüğünün sağlanması, kalifiye olmayan işgücüne
olan bağımlılığın azalması, piyasaya hızlı ve hatasız ürünlerin arz
edilebilmesi, kıt kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılabilmesi
Endüstri 4.0 sürecinin temel çıkış noktalarını oluşturmaktadır (Pamuk ve
Soysal, 2018).
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2.

Endüstri 4.0 Sürecinin Bileşenleri

Siber-fiziksel sistemler, akıllı robotlar, büyük veri, nesnelerin interneti,
bulut teknolojileri, siber güvenlik, akıllı fabrikalar, 3D yazılım
teknolojileri gibi bileşenler Endüstri 4.0 sürecinin başlamasını ve
yükselişini sağlamaktadır (Bettiol, Capestro ve Maria, 2017). Endüstri 4.0
sürecinden beklentinin en üst düzeyde karşılanması için, bu bileşenlerin
birbirleriyle uyumlarının ve aralarındaki entegrasyonun en üst düzeyde
olması gerekmektedir (Görçün, 2016). Endüstri 4.0 sürecinin ana amacı,
kendi kendini yönetebilen üretim süreçlerinin olduğu akıllı fabrikaların
hayata geçirilmesidir. Akıllı fabrikaların hayata geçirilmesi ise “siberfiziksel sistem” ve “nesnelerin interneti” ile mümkün olabilmektedir.
Ayrıca, Endüstri 4.0 bünyesinde bulunan 3D yazılım teknolojileri,
bilgisayar ortamında üretilen ürünleri elle tutulabilir gerçek nesnelere
dönüştürmektedir (Soylu, 2018). Endüstri 4.0’da kullanılan yazılım ve
dijital teknolojiler yeni üretilmiş teknolojiler değildir. Bu teknolojiler,
sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci olan Endüstri 3.0’ın
ürünüdürler. Ancak, yazılım ve dijital teknolojiler Endüstri 3.0 dönemine
göre daha fazla gelişmiştir (Aydemir, 2018). Bu nedenle, Endüstri 4.0’ı
anlayabilmek için onu oluşturan bileşenlerin ne olduğunu bilmek
gerekmektedir. Bu bileşenleri şöyle sıralayabiliriz;
2.1. Siber-Fiziksel Sistemler
Siber-fiziksel sistemler sensörler ve aktüatörler yardımıyla fiziksel
dünyayı sanal bilgi işlem dünyasına bağlayan sistemler olarak
tanımlanmaktadır
(www.endustri40.com/siber-fizikselsistemler,
14.01.2020). Bu sistemler iletişimi, fiziksel süreçleri ve sistemleri
yönetmek ve izlemek için enformasyon teknolojileri olan bilgisayar,
yazılım ve ağlardan yararlanmaktadır. Siber-fiziksel sistemler internet ile
bağlantılı bir sistem olduğundan, fiziksel dünyadaki verileri internet
yoluyla toplamakta ve küresel olarak nesnelerin etkileşimini içermektedir
(Alçın, 2016). Siber-fiziksel sistemler iki önemli bileşenden oluşmaktadır.
Birincisi birbirleriyle internet üzerinden, belirli olan internet adresleri ile
iletişim kuran nesne ve sistemlerin oluştuğu ağdır. Örneğin, akıllı
telefonlardaki internet bağlantısı ile çeşitli içeriklere ulaşılması veya başka
akıllı telefonlarla ilgili farklı platformlar üzerinden iletişim kurulması gibi.
İkincisi gerçek dünyadaki nesnelerin ve davranışların bilgisayar ortamında
simülasyonu ile oluşturulmuş sanal ortamdır (Demirkaya, 2017). Birincisi
gerçek dünyada fiziksel sistemi, ikincisi bilgisayar ortamındaki siber
sistemi ifade etmekte olup, her iki sistemde birbirleriyle paralel ve uyumlu
olarak işlemektedir. Fiziksel sistem, gerçek ortamda çalışmasını
sürdürürken sürecin bir sanal kopyası da bilişim ortamında
gerçekleşmektedir.
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Fiziksel sistem daha kurulmadan üretim hattı simülasyonu bilgisayar
ortamında kurulup işletilebilir (Banger, 2017). Örneğin bir fabrika fiziksel
olarak kurulmadan önce fabrika simülasyon yoluyla kuruluşun fizibilite
çalışması
bir
simülasyon
üzerinden
gerçekleştirilebilir
(www.endustri40.com/siber-fizikselsistemler, 14.01.2020) Bu sistemlerin
işlevsel olabilmesi, gerçek zamanlı verilerin elde edilmesine bağlıdır.
Gerçek zamanlı veriler siber-fiziksel sistemlerde işlenerek gereksinimlerle
anlık olarak eşleştirilmektedir. Ayrıca optimizasyon ilkeleri çerçevesinde
en yüksek faydayı sağlayan makro ve mikro ölçekli çözümler belirlenip
uygulanabilmektedir. Bu yönüyle bu sistemler sayesinde bir yandan
endüstrilerin esneklik düzeyleri artırılabilmekte, diğer yandan da değişken
müşteri istek ve beklentilerine en iyi şekilde cevap verilebilmektedir
(Görçün, 2016). Siber-fiziksel sistemler hızla büyüyen bir alan olup,
havacılık, otomotiv mühendisliği, sivil altyapı, enerji, sağlık hizmetleri,
üretim, ulaşım, eğlence ve tüketici cihazları ve cihazlarındaki
uygulamalarla birlikte çok sayıda uygulamalı mühendislik alanlarında
kullanılmaktadır. Bunun yanında akıllı evlerde, akıllı şehirlerde ve akıllı
ofisler gibi alanlarda da kullanılmaktadır (Stojmenovic ve Zhang, 2015).
Dolayısıyla, siber fiziksel sistemler sadece üretimde değil, bunun yanı sıra
ar-ge, tasarım ve pazarlama süreçlerinde de rol oynamaktadır
(www.endustri40.com/siberfiziksel-sistemler, 14.01.2020).
2.2. Bulut Teknolojileri
Bulut Bilişim, “bilgisayarlar ve diğer benzeri cihazlar için istendiği
zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar
kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerine verilen genel
isimdir” (Banger, 2017). Bulut bilişim donanım kaynaklı problemlerin
bulunmaması, gelişmiş hesaplama gücüne sahip olması, yüksek
erişilebilirlik imkanı sunması, bellek ve disk değişikliği gerektirmeyen
geniş depolama alanlarına sahip olması ve doğa dostu (elektrik ve
tasarrufu) olması gibi özelliklere sahiptir (Henkoğlu ve Külcü, 2103).
Bulut teknolojileri sayesinde, kullanıcılar işletmenin büyük veri yığınlarını
ve analiz yazılımlarını tesis içindeki bilgisayarlarda ya da veri
merkezlerinde tutmak yerine, bilgisayarlar aracılığıyla internet üzerinden
istedikleri anda kullanabilme imkânına sahiptirler. Böylece, kullanıcılar
istenilen her türlü bilgiye her yerden ve her türlü bilgi iletişim cihazlarını
kullanarak ulaşılabilirler (Siemens, 2014). İşletmeler açısından doğru
verilerin tutulması oldukça önemli olup, bu verilerin bulut bilişim
teknolojileri sayesinde istenilen anda ve istenilen yerde internet üzerinden
ulaşılabilir olması özel, kamu ve kooperatif işletmeleri açısından oldukça
önemlidir.
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2.3. Nesnelerin İnterneti
Nesnelerin interneti “benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin
kendi aralarında oluşturduğu dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki
nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmalarıdır”
olarak tanımlanmaktadır (Görçün, 2016). Nesnelerin interneti, akıllı
nesneleri birbirine bağlayarak, veri üretimi ve paylaşımı yapan bir
sistemdir (Doyduk ve Tiftik, 2017). Nesnelerin interneti bir hareket veya
bir sürecin meydana gelmesi ile başlar. Dolayısıyla, nesnelerin interneti
sistemde tanımlanmış bir durumun meydana gelmesi ile bu duruma ilişkin
verilerin bir hareketi başlatmasıdır. Akıllı nesnelerin duyarlılık gösterdiği
bu hareketler sensörler ve akıllı etiketler vasıtasıyla sisteme iletilmekte,
sistem bu durumlara ilişkin tanımlanmış davranış göstermeleri için makine
ve ekipmanlara çeşitli komutlar göndermektedir (Görçün, 2016). Buna
göre, akıllı fabrikada makine ve robotlar üretim sürecini anlık olarak
yönetebilecekler ve üretim sürecinde yaşanan herhangi bFir olumsuzluk
durumunda yine makineler ve robotlar tarafından üretim otomatik olarak
durdurabilecektir. Böylece, akıllı fabrikalarda üretim ve üretim süreci
yönetimi pratik hale gelebilecektir (EBSO, 2015).
Nesnelerin interneti sayesinde, işletmelerin daha ürünü piyasaya arz
etmeden önce tüketicilerin talep, beklenti ve tutumlarına ilişkin veriler elde
edebilecek ve üretim buna göre gerçekleşebilecektir. Böylece üretimde
meydana gelebilecek hata olasılıkları düşmüş olabilecektir. Ayrıca,
nesnelerin interneti sayesinde, ürünler de kendileri hakkında ki verileri
sisteme gönderebilecektir. Örneğin bir ürün kendine ait verileri internet
üzerinden üretimde bulunan makinelere doğrudan göndererek, makinelerin
otonom olarak üretime geçmesini sağlayabilecektir. Ayrıca, nesnelerin
interneti işletme içerisindeki enerji kullanımı ve enerji maliyetlerinin
azalmasını tedarik zincirinin daha akıllı hale gelebilmesini, daha az insan
unsuruna ihtiyacın olmasını sağlayacaktır (Görçün, 2017). Böylece
işletmelerin gelir ve kârlarında artış yaşanabilecektir (EBSO, 2015).
2.4. Akıllı Fabrikalar
Küresel rekabetin hızla arttığı günümüzde akıllı fabrikalarla üretim
yapmak bir zorunluk haline gelmiştir (Doyduk ve Tiftik, 2017). Siberfiziksel sistemlerin üretim sistemlerine yerleştirilmesi ile “akıllı
fabrikanın” doğmasına neden olmuştur (Soylu, 2018). Akıllı fabrika,
karmaşık üretim süreçlerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde yöneten, otonom
robotlarla üretimi gerçekleştiren, hatasız ve kişiye özel ürünlerin üretimini
gerçekleştiren,
ileri
teknolojiyi
kullanan
fabrikalar
olarak
tanımlanmaktadır. Akıllı fabrikalarda insanlar, kaynaklar, otonom
robotlar, basit sensörler ile donatılmış makineler internet üzerinden
birbirleriyle etkileşim ve iletişim içerisindedirler (Davutoğlu, Akgül ve
Yıldız, 2017). Akıllı fabrikalar sayesinde önemli oranda kalite artışları,
maliyetlerin azalması, insan gücünden kaynaklanan hatalı imalatın

550

azalması, nitelikli insan kaynaklarının verimliliğinin artması, zaman ve
kaynak tasarrufu, yeni pazar fırsatları gibi işletmelere büyük avantajlar
sağlayacaktır. Ancak, robotlarla üretime geçilmesiyle özellikle niteliksiz
çalışanlarda işsizlik olgusu ortaya çıkacaktır (Doyduk ve Tiftik, 2017).
Örneğin; Çin’de cep telefonu modülü üreten ilk akıllı fabrikada robotların
kullanılmasıyla işçi sayısında %90 azalma görülürken, kusurlu ürünlerin
oluşma oranı ise % 25’den % 5’e kadar düşüşü göstermiştir (Yıldız, 2018).
Bu durum işletmeler açısından olumlu bir durum iken, çalışanlar açısından
olumsuz bir durumu göstermektedir.
2.5. Büyük Veri
Büyük Veri “toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri, blog,
fotoğraf, video, log dosyaları vb. değişik kaynaklardan toparlanan tüm
verinin, anlamlı ve işlenebilir biçime dönüştürülmüş biçimi” olarak
tanımlanmaktadır (EBSO, 2015). Büyük veriler; internet sunucularının
logları, internet istatistikleri, kameralar, sosyal medya yayınları, bloglar,
mikrobloglar, iklim algılayıcıları, GSM operatörleri, nesnelerin interneti
teknolojileri gibi bilgi teknolojileri ile gerçek zamanlı olarak elde
edilmektedir. Farklı alanlardan gelen büyük veriler doğru analiz teknikleri
ile yorumlandığında, işletmelerin stratejik karar almalarına, risklerini daha
iyi yönetmelerine ve inovasyon yapmalarına imkân vermektedir. Bunların
yanı sıra, büyük verilerin doğru tekniklerle analiz edilip yorumlanması, bir
taraftan üretim kalitesini artırırken, diğer yandan da enerji tasarrufu
sağlayarak ve ekipman bakımını kolaylaştırarak maliyetleri düşürmektedir
(Soylu, 2018).
Siber Güvenlik; Sanal ortamlar, uzaktan erişim imkânları, bulut
üzerinde saklanan veriler sağlıklı ve doğru bir şekilde aktarılabilmesi, söz
konusu ortamlarda güvenliğin de maksimum düzeye çıkarılması
gerekmektedir. Çünkü bilgiler ve özellikle de işletmelere ait verilerin
güvenliği hem işletmeler açısından hem de endüstriler açısından kritik bir
öneme sahiptir. Üretimde optimizasyonun temeli üretimdeki her bir
noktanın birbiriyle güvenli bir şekilde iletişim kurabilmesi ve farklı
işletmelerin birbirleriyle etkileşime girebilmesine bağlıdır. Küresel
rekabetin yoğun olarak yaşandığı alanlarda aktarılan verilerin güvenliğinin
sağlanması hayati öneme sahiptir. Endüstri 4.0 ortamında verilere erişimin
sadece yetkili kişilere açık olması, veri kaynaklarının ve bütünlüğünün
doğrulamasının yapılabilmesi gerekmektedir. Böylece, işletmeler bilgi
birikimlerini ve verilerini koruma altına alarak, veri kaybı ve bilgi
güvenliğinin tehdit altına girmesi gibi sorunlarla karşılamamış olacaklardır
(Siemens, 2014).
2.6. Otonom Robotlar
Otonom robot kavramı “içerdiği gömülü bilişim donanımı ve yazılımı
nedeniyle yapay zeka uygulamaları gerçekleştirebilen, karar seçenekleri
üretebilen, bunlardan uygun olanı eyleme dönüştürebilen, çevreden veri
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toplayan, başka akıllı ve bağlantılı nesnelerle iletişim kurabilen makine”
olarak tanımlanmaktadır (Banger, 2017). Akıllı robotlar diğer cihazlarla,
makinelerle, malzemelerle ve diğer üretim bileşenleriyle etkileşime
geçerek işletmelerin üretkenliklerinde ve verimliliklerinde artış
sağlayabileceklerdir (Bulut ve Akçacı, 2017). Geleneksel üretim bandında
hareket eden malzemeler, akıllı robotlar tarafından sensörler aracılığıyla
tanımlanmakta ve nasıl bir işlemden geçmeleri gerektiği izlenmektedir.
Böylece ürünlerin sıfır hatayla üretilmesi sağlanmaktadır. Daha sonra,
birbirileriyle bağlantılı ve birbirleriyle iletişim kuran makineler tarafından
ürünün kalite kontrolü yapılacak ve üretim sürecinde olası hatalar daha
hızlı belirlenebilecektir (Soylu, 2018). Otonom robotlar bir bilgisayar
programı (yazılımla) ile ya da bir operatörün kontrolünde yönetilmekte,
insan gücü (bazen daha da ötesini) yerine ikame edilebilmekte, gereksiz
güç kaybını önlemekte ve zamandan tasarruf etmektedir.
Akıllı robotların insan gücü yerine ikame edilmesi, robotların tamamen
insan gücünün yerine geçebilecekleri anlamına gelmemektedir (Özsoylu,
2017). Akıllı fabrikalarda robotlarla birlikte çalışacak olan insan işgücü,
çalışılacak işin özelliklerine göre yükseköğrenim görmüş, özel yeteneklere
sahip kalifiye elemanlar olup, akıllı robotları yönetebilecek kişiler
olacaktır. Kalifiye olmayan iş gücü ise ya başka alanlarda
değerlendirilebilecek ya da işsiz kalacaklardır. Günümüzde robotlar daha
çok endüstriyel üretimde ve özellikle de otomotiv endüstrisinde çok fazla
kullanılmaktadır (Bulut ve Akçacı, 2017). Uluslararası Robotik
Federasyonu (IFR) tarafından açıklanan bilgilere göre, 2018 yılında 1,3
milyon endüstriyel robot üretimde kullanılmıştır. Bu artış ilerleyen yıllarda
da devam ederse Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan bilgilere
göre 2020’de net 5 milyon iş kaybı yaşanacaktır. Özellikle üretim ve
montaj fabrikalarının çok yoğun olduğu ülkelerde bu durum daha da fazla
olabilecektir
(https://webrazzi.com/2016/03/29/robot-isciler-en-cokhangi-ulkelerde-calisacak/14-01-2020).
2.7. Dikey ve Yatay Sistem Entegrasyonu
Dikey Entegrasyon “tüm süreçlerde kullanılan teknolojik altyapıda
kesintisiz bir iletişim ve akış sağlamak” anlamına gelmektedir. Yatay
Entegrasyon ise, hem işletmenin üretim ve planlama süreçlerindeki her bir
aşamanın kendi arasında, hem de farklı işletmelerin üretim ve planlama
süreçlerindeki aşamalarla arasında kesintisiz bir akışın sağlanmasına denir.
Yatay entegrasyon; ham madde tedarikinden ürünün sevkiyatına kadar her
bir aşamayı kapsamaktadır. Farklı işletmeler arasında kurulan yatay
entegrasyon yeni iş modellerinin geliştirilmesine de olanak tanımaktadır.
İşletmeler tarafından yatay ve dikey entegrasyonun gerçekleştirilmesi,
tedarik zincirinde optimizasyonun sağlanması, üretim süreçlerindeki
değişikliklere ve sorunlara hızlı bir şekilde karşılık verilebilmesi,
müşteriye yönelik özel ve kişiselleştirilmiş üretimin kolaylaşması, kaynak
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verimliliğinin artırılabilmesi ve işletmelerin esnek bir yapıya kavuşması
gibi avantajlar sağlamaktadır (Siemens, 2014).
3 Boyutlu (3 D) Yazıcılar; Bu yazıcılar üç boyutlu bilgisayar verilerini
fiziksel nesnelere dönüştüren makinelerdir. Bu tür yazıcılar baskı ve yüzey
iyileştirmelerde kullanılmakta olup, genetik ve bilişim teknolojileri, tıp,
sanayi ve gıda gibi endüstrilerde de kullanılmaktadır (Davutoğlu, Akgül ve
Yıldız, 2017). Örneğin; plastik, silikon, gıda, cam gibi bazı maddeleri
yazdırıp, moda tasarımı, tıp, diş hekimliği, mücevherat, otomotiv yedek
parça gibi farklı endüstrilerde de üretim yapmak için kullanılabilirler. Bu
üretimler insan gücüne gereksinim duymadan gerçekleştirilmektedir
(Akben ve Avşar, 2018). Üç boyutlu yazıcılar esnek, düşük maliyetli ve
stoksuz üretim sistemlerini desteklemektedir (Soylu, 2018).
2.8. Sanal Gerçeklik
Sanal gerçeklik, “katılımcılarına gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar
tarafından yaratılan dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim olanağı tanıyan,
üç boyutlu bir benzetim modelidir”. Sanal gerçeklik endüstriyel üretimdeki
planlama, tasarım, üretim, servis, bakım, test ve kalite kontrolü gibi her
durumda sanal ortamlardan yararlanılabilmektedir. Örneğin; bir fabrika
gerçek anlamda kurulmadan önce sanal ortamda kuruluyor, çalıştırıyor ve
analiz ediliyor, olumlu sonuçlar alındıktan sonra fabrikanın gerçek
anlamda kurulmasına geçiliyor. Sanal gerçeklik sadece fabrika
kurulumunda değil, bunun yanında üretim süreçleri ya da makineler için
de kullanılabilmektedir (Soylu, 2018). Özellikle, işe yeni başlayan
girişimciler tarafından kurulacak bir işletmenin önceden bilgisayarlarda
tasarlanıp, daha sonra olumlu sonuçlar alındığında kuruluma geçilmesi,
girişimcilerin başlangıç sermayelerini çöpe atmamaları açısından oldukça
önemlidir. Bu durum özellikle dezavantajlı grubu oluşturan kadın
girişimciler açısından daha da önemli hale gelmektedir
3.

Endüstri 4.0 Sürecinin Özel Sektöre Etkileri

Endüstri 4.0 sürecinde sensörler, makineler, iş parçaları ve bilişim
sistemleri tek bir işletmenin ötesine bağlanmaktadır. Siber-fiziksel
sistemler, interneti kullanarak birbirleriyle iletişim kurabilmekte, hataları
tahmin etmek, kendilerini yapılandırmak ve değişikliklere uyum sağlamak
için verileri toplamakta ve bu verileri analiz edebilmektedirler. Endüstri
4.0 süreci, daha düşük maliyetlerle ve daha kaliteli ürün üretebilmek için
daha hızlı, daha esnek ve verimli süreçleri sağlamaktadır. Böylece üretim
verimliliğini ve işgücü profilini değiştirecek ve endüstriyel büyümeyi
teşvik edecektir (Sayar ve Yüksel, 2018). Bu nedenle Endüstri 4.0
sürecinde işletmelerin bu yeni döneme uyum sağlamaları gerekmektedir.
İlk olarak, işletmeler siber-fiziksel sistemlerin, insanların ve fabrikaların
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nesnelerin interneti üzerinden iletişim kurmasına imkân vermelidir. İkinci
olarak otomasyonu etkin kılmak için şirketler, siber-fiziksel sistemlerin
akıllı fabrikalar içerisinde otonom kararlar almasına izin vermelidir.
Üçüncü olarak işletmeler büyük veri ve doğru analiz tekniklerinin
kullanımına izin vermelidir. Endüstri 4.0 sürecinin bazı alanlarda
muhtemel etkilerinin olması beklenmektedir.
Bu etkileri şu şekilde sıralamak mümkündür (Akben ve Avşar, 2018):
 İnsan işgücünün yerini makinelerin alması ile insan işgücünün
daha geri planda kalması,
 İşçi maliyetlerinin düşmesi,
 Mevcut iş yükünün azalması,
 Üretimini yeni sürece göre yenileyen işletmelerin diğer işletmelere
göre avantajlı konuma geçerek, rekabet üstünlüğü sağlaması,
 İşgücünü, yeni sisteme uyum sağlayabilmesi için kapsamlı
eğitimlerin verilmesi ve eğitim sisteminin yeni sürece göre değişmesidir.
3.1. Endüstri 4.0 Sürecinde Beklenen Gelişmeler
Endüstri 4.0 uygulamaları birçok gelişmeyi de beraberinde
getirmektedir. Beklentiler genel olarak olumlu olsa da beraberinde yeni
zorlukları da getireceği üzerinde durulmakta ve tartışılmaktadır.
Olumlu Beklentiler (Selek, 2016):
 Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması
 Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması
 Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla
sürdürülebilir olması
 Daha yüksek verimliliğin sağlanması
 Üretimde esnekliğin arttırılması
 Maliyetin azaltılması
 Arttırılmış müşteri memnuniyeti
 Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi
Zorluklar (Baysal, 2015):
 Ölçümü zor ekonomik faydalar ve aşırı yatırım ihtiyacı
 Öğrencilerin yetkinliklerle mezun edilmesi gerekliliği
 Yetkin çalışan yetersizliği
 Uluslararası standartlardaki eksiklikler
 Rekabet verisinin kullanımını düzenleyen kanunlardaki
yetersizlikler
 Yatırımlarla ilgili vergi teşviklerinin yetersiz olması
 Standart dönüşümleri, yasal düzenleme ve sertifikasyon eksikleri
 Ar-Ge faaliyetlerine teşvik ve özendirmede yaşanan yetersizlikler
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 Network altyapısının iyileştirilmesi gerekliliği
 Dışarıya ait verinin kullanımı ile ilgili kanuni düzenlemelerin
yetersizliği
3.2. Endüstri 4.0 Sürecinin Stratejik Rekabet Üzerine Etkileri
Endüstri 4.0 en etkin olacağı alan üretim ve imalat alanıdır Çünkü
Endüstri 4.0’ın geliştirilmesinin en önemli nedeni esneklik, verimlilik, hız
ve kalite artışının sağlanmasıdır. Birbirleriyle etkileşim ve iletişim halinde
olan makine ve robotlar sayesinde, daha büyük üretim serilerinin daha hızlı
ve pratik bir şekilde üretilmesini, üretimin anlık olarak takip edilmesini ve
olası hatalara müdahale edilmesini, ihtiyaç duyulan stok miktarlarının
azalmasını, ürünlerde standardizasyonun sağlanmasını, üretimde
verimliğin ve kalitenin artmasını sağlayacaktır (Pamuk ve Soysal, 2018).
Yaşadığımız bu dönemde tüketiciler birçok ürün ve hizmet arasından
seçim yapsalar da tam olarak üreticiler tarafından tüketicilerin istek ve
ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Bu nedenle, işletmeler piyasada kalmak,
müşterilerinin devamlılığını sağlamak ve müşteri potansiyelini artırmak
için, tüketicilere yönelik kişisel ürün ve hizmetlerin üretilmesi
gerekmektedir (Baldassarre, Ricciardi ve Campo, 2017).
4.0 sanayi devrimi ile birlikte oluşan yeni üretim tarzı üreticilerin
karlılığını, Pazar payını arttıracağı için uzun vadede teknolojik rekabet
gücüne daha fazla yatırım yapılmasına imkân sağlayacaktır. Bu bağlamda
Avrupa’nın ihracat lideri olacağı hedeflenmektedir. Yeni üretim tarzının
sağladığı imkanlar sonucu, düşük ücret avantajından yararlanmak için
Avrupa’dan Asya’ya yönelen üretim amaçlı yatırımların tersine dönmesi
mümkün olacaktır. Bu durum kalite, maliyet ve ürün teslimi rekabet
gücünü arttıracaktır. Yeni üretim tarzına uyum süreci yenilikçi
yaklaşımların gelişmesini tetikleyecek ve bilgi yoğun becerilerin ortaya
çıkmasını sağlayacaktır. Bu beceriler sayesinde kıt kaynakların geri
dönüştürülmesi mümkün olacağı gibi yüksek performanslı ve küçük
ölçekli üretimi mümkün kılacaktır. İmalatta kaynak verimliliği, tedarik
zinciri dinamiklerinin etkin yönetilmesi ve hızlı karar alabilme yeteneğinin
doğması önemli düzeyde rekabet gücü sağlayacaktır. Rekabet gücünün
önemli unsurlarını oluşturan verimlilik, üretkenlik, esneklik, piyasaya
duyarlılık, kalite ve sıfır hataya dayalı üretim, yeni üretim tarzının en
önemli kazanımları olacak ve yüksek katma değerli üretim imkanı
sağlayacaktır. Bu bağlamda katma değerli üretim sonucu, niteliksel
sürdürebilir büyümesine katkı sağlayacaktır. Diğer bir ifade ile, yeni
üretim tarzı istihdamı, katma değeri, kaynak verimliliği, rekabet gücü,
ticaret, finansal istikrar ve ekonomik refah olumlu yönde etkileyecektir
(EFFRA, 2013).
Endüstri 4.0 sürecinde üretimin müşterilerin tam olarak ihtiyaç
duydukları anda başlatılıp, ihtiyacın karşılandığı anda sona
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erdirilmektedir. Böylece, ürün çeşitliliği artacak ve kişiye özel üretim
sağlanarak müşteri memnuniyeti maksimum seviyeye çıkarılacaktır.
Ancak, müşterinin istediği kadar ürünün üretilmesi durumunda ne maliyete
ne de ürünün fiyatına etki etmeyecektir. Nesnelerin interneti sayesinde
tedarik zinciri boyunca gerçekleşecek olan tüm aktiviteler eş zamanlı
olarak izlenmekte, süreçlerin işleyişine etki eden faktörler kontrol
edilmekte, olumsuz bir durumda, otonom müdahaleler yapılmaktadır.
Böylece, lojistik faaliyetleri olağanüstü bir hız kazanmakta, kaynaklar
optimal düzeyde kullanılmakta, toplam maliyetler büyük ölçüde
azalmakta, ürün bekleme, gecikme, bozulma, kırılma gibi durumlar
yaşanmamaktadır. Ayrıca, ürün taşıma kapları içerisinde bulunan sensörler
vasıtasıyla ortam değerleri ölçülerek mevcut durum ve koşullara ilişkin
gerekli verileri ilgili ekipman ve makinelere gönderebilmektedir. Örneğin;
taşıma kapında yer alan sensörler dış ortam sıcaklığını ölçerek kendisi için
gereken sıcaklık derecesi için soğutucu ekipman ve makinelere komutlar
gönderebilmekte ve istenilen ısı sağlanmaktadır. Böylece taşıma kabı
içindeki ürünün taşıma esnasında bozulması engellenmiş olmaktadır
(Görçün, 2016). Bu sayede işletme herhangi bir zarara uğramamaktadır.
Endüstri 4.0 sürecinde insan iş gücünün nitelikli, akıllı, zeki ve
yetenekli olması gerekmektedir. Bununla birlikte bu dönemde işletme
yönetim anlayışının da insan kaynağına olan bakışı olumsuzdan olumluya
doğru çevrilmesi gerekmektedir. İşletme yönetiminin çalışanlara tembel,
kaytarıcı ve her an hata yapabilir olarak gören bir yönetim anlayışının da
değişmesi gerekmektedir. Endüstri 4.0 sürecinde yeni teknolojilerden
yararlanarak geliştirilen sistemler, makineler, cihazlar ve tezgahlar bir
fabrikaya oranla küçük mekanlarda üretim gerçekleştirmeyi de
sağlayabilecektir. Yeni teknoloji ile birlikte küçük atölyeler, garaj
işletmeleri ve küçük laboratuvarlar kurmak da mümkün olmaktadır. Bu
ortamlar sayesinde iş modelleri değişerek “mikro fabrika” anlayışı
yaygınlaşmaya başlamıştır. Mikro fabrikalar, yüksek teknolojiye sahip,
küçük boyutlu ürünleri geliştirip üretebilen, küçük fiziksel ortamda
geliştirilmiş bir yapıyı ifade etmektedir (Banger, 2017). Bu yeni dönemde,
mikro fabrikalar küçük girişimcilerin ve özellikle dezavantajlı grubu
oluşturan kadın girişimcilerin büyük işletmelerle rekabet edebilmesi
açısından oldukça yararlı olacağı söylenebilir.
3.3. İnovasyon ve Araştırma Geliştirme Üzerindeki Etkiler
Yeni üretim tarzının dinamizmini oluşturan temel faktör araştırma ve
geliştirme ile ortaya çıkan inovasyondur. Bu nedenle, ekonomiyi oluşturan
temel dört önemli birimden biri olan firmaların rekabet davranışının
belirleyicisi de araştırma ve geliştirme faaliyetleri olacaktır. Firmaların
ayakta kalabilmelerinin tek yolu araştırma ve geliştirmeye önemli düzeyde
kaynak ayırmasıdır. Bu durum doğal olarak daha iyi ürünü, daha hızlı ve
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daha az kaynak ile üretmeyi ve müşteri talebine daha hızlı yanıt verebilmek
için yapılacak çalışmaları hızlandıracaktır. Tüm bu gelişmeler zaman
tasarrufu sağlayarak farklı ürün ve hizmetlerin üretilmesine ve
sunulmasına imkân tanıyacaktır (EFFRA, 2013).
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TÜKENMİŞLİĞİN NEDENLERİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME1
An Evaluation on the Reasons of Burnout
ÇAĞDAŞ IŞIKAY2
Giriş
İnsan, yaşamı boyunca devamlı olarak değişim gösteren çeşitli
süreçleri yaşamaktadır. Birey, bu süreçlere uyum göstermek için özel
bir gayret göstermek zorunda kalabilmektedir. Özellikle teknoloji
alanındaki ilerlemelerin olumlu etkilerinin yanı sıra, olumsuz etkileri
de olmaktadır. Bireyin yaşadığı olumsuzluklar, kendisini ve ailesini
etkileyebilmektedir (Derinbay, 2012: 911). İnsanın çalışma hayatı da,
bu değişikliklerden etkilenmektedir. İş hayatı, yaşamın her alanına etki
edebilen, sadece çalışılan zaman dilimi içerisinde değerlendirilmemesi
gereken bir olgudur. Çalışanlar günlük yaşantılarının büyük bir
bölümünü işte geçirmekle birlikte, geri kalan zamanda ise işe yönelik
planlar yaparak geçirirler (Akkoç ve Tunç, 2015: 3). Birçok çalışan, iş
hayatında çeşitli zorluklarla ve engellerle karşı karşıya gelmektedir.
Çalışanlar, bu stresörlere bağlı olarak tükenmişlik yaşayabilmektedir.
1. Tükenmişlik Sendromunun Tanımı
Tükenmişlik, insanlar ile olan iletişimin aşırı derecede fazla olduğu
bir işte, kişiler arası stresörlere yönelik gelişen bir tepki durumunu ifade
eder. Tükenen bireylerde, tutumsal ve davranışsal değişiklikler
meydana gelir. Bu tablo, özellikle insana hizmet vermeyi temel alan
sektörlerde çalışan bireyleri daha fazla etkilemektedir. Duygusal
tükenme, hizmet verilen kişilere karşı duyarsızlaşma ve mesleki
yetkinlikte azalma ile kendini gösteren kompleks bir durumdur (Leither
ve Maslach, 1988: 297-298).
Freudenberger (1974: 159-160), bir çalışanın her türlü sebepten
dolayı tüm amaç ve niyetlerinin etkisiz hale gelmesini tükenmişlik
olarak değerlendirmiştir. Yazara göre tükenmişlik, çalışmaya
başladıktan bir yıl sonra ortaya çıkmaktadır. Freudenberger (1974)’in
tükenmişliği tanımlamasından sonra bu olgu bir hastalık olarak kabul
‘İşyeri Nezaketsizliği, Tükenmişlik ve İş Doyumu İlişkisinde Örgütsel Adalet
Algısının Aracılık Rolü: Muğla İli Kamu Hastaneleri Birliğinde Görev Yapan
Hemşireler Üzerine Bir Araştırma’ konulu doktora tezimden üretilmiştir.
2
(Öğr.Gör.Dr.); Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla-Türkiye, Email:cagdasi@mu.edu.tr
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edildi ve 1997’de İsveç’te bir hastalık olarak tanısı konuldu. Daha
sonrasında ise halk sağlığının bir politikası haline geldi (Friberg, 2009:
538).
Maslach ve Jackson (1981), polis, danışmanlar, öğretmenler,
hemşireler, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatristler, psikologlar,
avukatlar, doktorlar ve yöneticiler üzerinde tükenmişlikle ilgili
araştırmalarını yürütmüşlerdir. Bu meslek gruplarında çalışanlar, var
olan ya da olabilecek sorunlar hakkında hizmeti alan insanlarla
doğrudan etkileşim kurar. Bu etkileşimden dolayı iş ortamında güçlü
duyguların hissedilmesi olasıdır. İşte bu etkileşimden kaynaklanan
kronik duygusal stres, tükenmişliğe neden olmaktadır. Araştırmacıların
yürüttüğü bu kapsamlı incelemeler sonucunda, tükenmişlik kavramı alt
boyutlarıyla birlikte ortaya konulmuştur. Buna göre tükenmişlik;
duygusal yönden tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi olarak
3 alt boyutta ele alınmıştır (Maslach ve Jackson,1981: 99-104).
A. Duygusal tükenme: Duygusal tükenme, bireyin başka insanlarla
iletişimleri sonucunda gelişen, duygusal yönden tükenmiş hissetme
duygularını ifade eder. Çalışanın yaptığı işte karşılaştığı kronik strese
yanıt olarak ortaya çıkar. Bireyin işi tarafından tüketilmesini ifade eder.
Tükenmişliğin bu alt türü, ‘işimden dolayı tükenmiş hissediyorum’
şeklinde ki ifadelerle doğrudan tükenmişliğe atıfta bulunur. Çalışan
birey için, bir sonra ki gün işe gidecek olma düşüncesi büyük bir stres
kaynağıdır. Birey uzun süreli, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak,
enerjisini, gücünü kaybetmiştir, kendini kısıtlanmış, yılmış, bitkin ve
ruhen tükenmiş hissetmektedir. Tükenen birey işine olan eski hevesini,
isteğini kaybeder, hizmet verdiği bireylerden uzak durmaya çalışır,
buna bağlı olarak da iş verimliliğinde azalma görülür.
B. Duyarsızlaşma: Tükenmişliğin ikinci boyutunu oluşturur.
Duyarsızlaşma, genellikle kişinin hizmetinin veya bakımının alıcısı
olan bu insanlara karşı duygusuz, merhametsiz ve katı bir tepkiyi ifade
eder. Çalışanların, hizmet alıcıları olan insanlara karşı insanlık dışı ve
alaycı tutumlar geliştirmesi anlamına gelir. Birey hizmet sunduğu
kişilere karşı, duygudan yoksun, merhametsiz bir şekilde davranır.
Çalışan, karşısındaki insanları sanki insan değil de bir nesneymiş gibi
görmeye ve davranmaya başlar. Burada hizmeti sunan çalışanlarda
duygusal bir katılık, esnek olmama, insanları önemsememe durumu söz
konusudur. Çalışanın, olumsuz, alaycı tutum ve davranışlarda
bulunması, insanları sınıflandırması ve başkalarının kendisiyle ilgili
olumsuz düşünceler içinde olduğunu sanması duyarsızlaşmanın diğer
belirtileri arasındadır. Duygusal tükenmenin, kişisel kazanımın
azalmasına neden olan duyarsızlaşmanın artmasına yol açtığı tespit
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edilmiştir. Duyarsızlaşma, duygusal olarak tükenen birey için bir kaçış
yoludur. Çalışan duygusal olarak tükendiği için, mesleğinde yetersiz
olacağını düşünerek duyarsızlaşmaya başlar.
C. Kişisel başarıda düşme: Kişinin, kendi çalışmalarında yeterlilik
ve başarı duygularında bir düşüş olması anlamına gelir. Çalışan,
kendini işinde yetersiz ve başarısız olarak algılar. Bu bireyler, hizmet
sundukları kişilerle ilgili faaliyetlerinde kendilerini olumsuz
değerlendirme eğilimindedirler. Çalışanlar, kendileri hakkında mutsuz
hisseder ve işteki başarılarından memnun değildir. İşte karşılaştıkları
güçlüklerle baş edemeyeceklerini düşünür ve kontrol kaybı yaşarlar. Bu
duruma işinde yetersizlik duyguları da eşlik eder. Birey, duygusal
tükenmenin etkisiyle işteki enerjisini, verimliliğini kaybetmiş ve
duyarsızlaşma ile insanlardan ve mesleğinden uzaklaşmıştır. Bu
olumsuzlukların etkisiyle kendisini başarısız görmeye başlamıştır
(Leiter ve Maslach,1988: 297-298; Maslach ve Jackson, 1981: 99-112;
Maslach, vd., 2001: 403).
Duygusal tükenme hislerinde artış olması, tükenmişlik
sendromunun temel özelliği olarak kabul edilir. Çalışan bireyler,
duygusal kaynaklarının tükendiğini hissederler ve buna bağlı olarak da
psikolojik olarak kendini yetersiz hissetmeye başlarlar. Dolayısıyla
tükenmişliğin en önemli alt boyutu duygusal tükenmedir. Duygusal
tükenmenin duyarsızlaşma için zemin hazırladığı bilinmektedir.
Tükenmişlik sendromu tüm mesleklerde görünmesine rağmen,
çoğunlukla karşılıklı etkileşimin sıklıkla yaşandığı meslek
mensuplarında görülür (Maslach ve Jackson, 1981: 99).
2. Tükenmişliğin Nedenleri
Tükenmişlik sendromunun, insanlarla karşılıklı iletişim kuran
meslek üyelerinde daha sık görülebildiği ileri sürülmüştür. Bu meslek
mensuplarında, tükenmişlik gelişmese bile risk daha yüksek olarak
değerlendirilmiştir (Maslach ve Jackson, 1981: 101). Genel olarak
idealist çalışanlar tükenmişlik yaşamaktadır. İdealist çalışanlar, iş
amaçlarına ulaşmak için çok çaba gösterirler ve bu çabalarının
karşılığını alamadıklarında çeşitli hazırlayıcı faktörlerinde etkisiyle
tükenmişlik yaşarlar. Bununla birlikte, uzun süreli iş stresine maruz
kalmakta tükenmişliğe neden olmaktadır (Freudenberger, 1974: 159160; Maslach ve Jackson, 1981: 99). Başlangıçta tükenmişlik çalışanın
kişiliğine ya da davranışlarına bağlı gelişen bir süreç olarak görüldü.
Daha sonra yapılan araştırmalar, tükenmişliğin bireysel özelliklerin
yanı sıra özünde örgütsel sorunlara bağlı geliştiğini ortaya koymuştur.
Tükenmişlik sendromunun gelişmesinde, bireysel özelliklerin yanı sıra
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örgütsel faktörlerinde rol oynadığı belirlenmiştir (Angerer, 2003: 100).
Tükenmişliğin nedenleri, bireysel nedenler ve örgütsel nedenler olarak
iki başlık altında ele alınacaktır.
2.1. Bireysel tükenmişlik nedenleri
Bireysel faktörler; sosyo-demografik değişkenler, kişilik, empati
yeteneği, işkoliklik, işle ilgili beklentilerin yüksekliği ve öz
yeterlilikten yoksun olma gibi özelliklerden oluşmaktadır. Bu faktörler,
bazı bireyleri etkilerken bazı bireyleri kısmen etkileyebilir ya da
etkilemeyebilir. Bu nedenle her bir faktörü, diğer faktörlerin etkisini
düşünerek değerlendirmek gerekir.
2.1.1. Sosyo-demografik değişkenler
Çalışanların tükenmişlik düzeyine etki eden sosyo-demografik
özellikler arasında; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, mesleki kıdem,
mesleki faktörler, çalışılan sektör ve iş-çalışma ortamı memnuniyeti
olduğu yapılan araştırmalar da tespit edilmiştir. Sıralanan bu faktörler
ele alınacaktır.
A.Yaş
Yaş faktörü tükenmişlikle en fazla ilişkilendirilen özelliklerden
birisi olmuştur. Yaş faktörü ile tükenmişlik düzeyi arasında ki bağlatılar
incelendiğinde; yaşı en fazla olan çalışanların tükenmişliğinin, anlamlı
düzeyde daha düşük olduğu (Akkoç ve Tunç, 2015: 9-18; Derinbay,
2012: 917-925; Gümüş, 2006: 123-125; Otacıoğlu, 2008: 110) ortaya
konulmaktadır. Başka bir araştırmada yaş ile tükenmişlik düzeyi
arasında olumsuz yönde bir ilişkinin varlığı bulgulanmıştır. Özellikle,
bireyin yaşının artmasıyla birlikte yaşanan süreçler, çalışanları
olgunlaştırmakta ve bu sayede daha yapıcı, sabırlı, olumlu ve dengeli
davranışlar sergilenmektedir. Bu kazanımlar, ileri yaştaki çalışanların
daha genç olan çalışanlarla kıyaslandığında, tükenmişlikle mücadele
yeteneklerini geliştirici olmaktadır (Maslach ve Jackson, 1981: 111).
Yaş ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi inceleyen Çağan (2014: 45),
40 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanlarının kişisel başarı düzeyinin, 29
yaş altı-39 yaş grubundan anlamlı ölçüde yüksek olduğunu tespit
etmiştir. Yazar, yaş grupları ile duygusal tükenme ve duyarsızlaşma
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığını da
saptamıştır.
Börekçi (2013: 94) akademisyenler üzerinde yaptığı yükseklisans
tezinde, yaş değişkeni ile tükenmişlik alt boyutları arasında ki ilişkiyi
ele almıştır. Bu inceleme sonucunda, yaş ile duygusal tükenme,
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duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı boyutu arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı bulgulanmıştır. Bununla birlikte,
yaşı 41-50 arasında olan akademisyenlerin duygusal tükenme,
duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı puan ortalamalarının daha genç
akademisyenlere göre daha düşük olduğu görülmüştür.
Aras (2014: 62) uzmanlık tezinde, hekimlerin yaşları ile tükenmişlik
düzeylerini karşılaştırmış ve 29 yaş altındaki hekimlerin duyarsızlaşma
düzeylerinin 30 yaş üstündeki hekimlerden anlamlı düzeyde daha
yüksek olduğunu belirlemiştir. Buna karşılık, 40 yaş üzeri hekimlerin
kişisel başarı ortalamalarının daha küçük yaş gruplarından anlamlı
düzeyde daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. İlaveten, yaş değişkeni ve
duygusal tükenmişlik arasında herhangi bir anlamlı farklılığın olmadığı
görülmüştür.
Yaş ve tükenmişlik arasındaki ilişkiyi inceleyen Güler (2016: 73),
yaş ile kişisel başarı hissi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ve 46-55
yaş arasında olan avukatların daha küçük yaş gruplarında olanlara göre
kişisel başarı düzeyinin daha yüksek olduğunu saptamıştır. Buna karşın,
yaş faktörünün, genel tükenmişliği, duyarsızlaşmayı ve duygusal
tükenmeyi etkilemediği bulgulanmıştır.
Wright ve Bonett (1997: 496) müşterilerine yüz yüze, doğrudan
bakım ve hizmet sunan kamu çalışanları üzerinde yaptıkları
araştırmada, katılımcıların 29 ile 68 arasında değişen yaşlarda
oldukları, yaş ortalamasının 49 olduğu tespit edildi. Aynı araştırmada
yaş ile; duyarsızlaşma arasında olumsuz yönlü, anlamlı bir ilişki
olduğu, duygusal tükenme ve kişisel başarıda düşme hissi ile arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya konulmuştur. Daha erken yaşlarda
tükenmişlik yaşayan bireyler, işlerini bırakabilirler ya da farklı bir alana
geçmek isteyebilirler. Bu durum, kaliteli iş gücü kayıplarına neden
olarak örgütleri olumsuz etkileyebilir.
B. Cinsiyet
Bazı çalışmalar kadınların tükenmişlik düzeyini yüksek gösterirken,
bazı çalışmalar erkeklerin tükenmişlik düzeyini yüksek göstermekte,
bazı çalışmalar ise ikisi arasında bir fark göstermemektedir. Yapılan bir
araştırma, kadınların erkeklere kıyasla tükenmişliğe daha yatkın
olduğunu belirlemiştir (Maslach ve Jackson, 1981: 111). Özellikle
kadınların, erkeklere göre daha duygusal yapıda olmaları ve
karşılaştıkları insanlara daha hassas yaklaşmalarının duygusal
tükenmeyi desteklediği düşünülebilir. Bazı araştırmalarda ise,
kadınlarda tükenmişlik düzeyi anlamlı düzeyde daha düşük iken
(Gümüş, 2006: 123-125; Otacıoğlu, 2008: 110) bazılarında (Akkoç ve
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Tunç, 2015: 9-18; Börekçi, 2013: 93; Çağan, 2014: 44; Derinbay, 2012:
917-925; Güler, 2016: 71; Kırılmaz vd., 2003: 5-8; Oruç, 2007: 51-78)
anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
Cinsiyet ve tükenmişlik arasındaki ilişkiye değinen bir diğer
araştırmacı Aras (2014: 62), duyarsızlaşma düzeyinin erkek hekimlerde
daha yüksek olduğunu saptamıştır. Bununla birlikte, cinsiyet ile
duygusal tükenme ve kişisel başarı boyutları arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı bulgulanmıştır.
Sağlık çalışanları üzerine yapılan başka bir incelemede, kadınların
duygusal tükenmişlik seviyesinin erkeklerden anlamlı olarak daha
yüksek olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, cinsiyet değişkeninin,
duyarsızlaşma ve kişisel başarıyı etkilemediği ortaya konulmuştur
(Gür, 2015: 85).
Vercambre ve arkadaşlarının (2009: 12) öğretmenler üzerinde
yaptıkları araştırmada, kadın öğretmenlerin, duygusal tükenmelerinin
artmasına ve kişisel başarılarının azalmasına daha yatkın iken, erkek
öğretmenlerin yüksek duyarsızlaşma eğilimlerine daha duyarlı
oldukları saptanmıştır. Erkek ya da kadınların tükenmişlik yaşamaları,
buna bağlı bitkinlik, yorgunluk yaşamaları özellikle çocuklarıyla
yeterince iletişim kuramamalarına, ilgilenememeye neden olabilir.
Çalışanların tükenmişliği gelecek nesilleri olumsuz etkileyebilir.
C. Medeni durum
Evlilik durumuyla ilgili olarak ise, özellikle bekarların tükenmişlik
düzeyi evlilerle kıyaslandığında daha yüksek bulunmuştur (Maslach ve
Jackson, 1981: 111). Evli çalışanların, evliliğin kazandırmış olduğu
sorumluluk bilinciyle daha olgun davranmaya yönelmesi, eş desteğinin
çalışanın işteki duygusal taleplerle başa çıkmasında yardımcı olması
gibi faktörler tükenmişlikle başa çıkmada önemli faktörler olarak
sayılabilmektedir (Dalkılıç, 2014: 87). Diğer taraftan medeni durumun
tükenmişlik düzeyini etkilemediği (Çağan, 2014: 46; Kırılmaz vd.,
2003: 5-8; Oruç, 2007: 51-78; Otacıoğlu, 2008: 110) çeşitli
araştırmalarda bulgulanmıştır.
Börekçi (2013: 94) akademisyenler üzerinde yaptığı yükseklisans
tezinde, medeni durum değişkeni ile tükenmişlik alt boyutları arasında
ki ilişkiyi ele almıştır. Bu inceleme sonucunda, medeni durumun kişisel
başarıda düşüklük hissini etkilediği buna karşılık duygusal tükenmişlik
ve duyarsızlaşmayı etkilemediği saptanmıştır. Evlilerin düşük kişisel
başarı hissinin bekarlara göre daha az olduğu anlaşılmıştır. Diğer bir
deyişle, evliler kendilerini daha yeterli ve başarılı görmektedir.
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Doktora tez araştırmasında medeni durum ile tükenmişlik arasındaki
ilişkileri değerlendiren Aras (2014: 62), bekarlardaki duyarsızlaşma
düzeyinin evlilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğunu ortaya
koymuştur. Buna karşılık, medeni durum ile duygusal tükenme ve
kişisel başarı arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı da bulgulanmıştır.
Hekimlerin medeni durumu duyarsızlaşmayı etkilerken, duygusal
tükenmeyi ve kişisel başarıyı etkilememiştir.
Medeni durum, bireyin sorumluluklarının kapsamını etkileyen
önemli bir değişkendir. Bireyin yüklendiği sorumluluklar, onun
tükenmişlik düzeyini etkileyebilir.
D. Eğitim
Eğitim düzeyinin, tükenmişliği etkileyebileceği düşünülmektedir.
Yapılan bir araştırmada; yükseklisans mezunlarının tükenmişlik
düzeyinin, üniversiteden mezun olanlara ve mezun olamayanlara göre
daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır (Maslach ve Jackson, 1981:
111). Çağan (2014: 45), sağlık çalışanları üzerinde yürüttüğü doktora
tezinde, eğitim düzeyi ile duyarsızlaşma arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilişkinin olduğunu ve lisans mezunu olan çalışanların
duyarsızlaşma düzeyinin önlisans mezunlarından daha yüksek
olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, eğitim düzeyinin,
duygusal tükenmeyi ve kişisel başarıyı etkilemediği bulgulanmıştır.
Eğitim düzeyi yükseldikçe meslekten beklentiler artabilir ve bu
beklentilerin karşılanamaması tükenmişliği tetikleyebilir. İlaveten daha
yüksek eğitimli bireyler daha fazla sorumluluk gerektiren görevlerde
bulunmak zorunda kalabilirler, dolayısıyla stres düzeyleri artabilir ve
tükenmişlik gelişebilir. Bununla birlikte eğitim düzeyinin tükenmişliği
etkilemediği de tespit edilmiştir (Akkoç ve Tunç, 2015: 9-18).
E. Mesleki kıdem
Maslach ve Jackson (1981: 111), mesleki kıdemin tükenmişlik
düzeyini olumsuz yönde etkilediği belirlemiştir. Deneyim arttıkça
meslek hayatında karşılaşılan problemlerle daha kolay mücadele
edilebilmesi, tükenmişliği azaltmada etkili olabilir.
Yapılan araştırmalar, meslekte çalışma yılının tükenmişlik düzeyini
farklı şekillerde etkilediğini bildirmektedir. Bu araştırmalarda, çalışma
yılı ile tükenmişliğin negatif yönde ilişkili olduğu (Maslach ve Jackson,
1981: 111; Otacıoğlu, 2008: 113), pozitif yönde ilişkili olduğu
(Avşaroğlu vd., 2005: 126) ve herhangi bir şekilde birbirlerini
etkilemediği (Kırılmaz vd., 2003: 5-8) saptanmıştır.
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Çalışma süresi ile tükenmişlik arasındaki ilişkiye değinen Aras
(2014: 68), 18 yıl ve üzerinde mesleki deneyimi olan hekimlerin daha
az deneyimi olan hekimlerle kıyaslandığında, daha düşük
duyarsızlaşma ve daha yüksek kişisel başarıya anlamlı farklılık
düzeyinde sahip olduğunu belirlemiştir. Buna karşılık, mesleki kıdem
ile duygusal tükenme arasında anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır.
Mesleki açıdan daha deneyimli hekimlerin, tükenmişlikle daha kolay
baş edebildiği ifade edilebilir.
Konuyla ilgili olarak Çağan (2014: 48), 10 yıl ve daha az çalışma
yılı olan çalışanlarının duygusal tükenme düzeyinin, daha uzun süreli
çalışanlardan daha yüksek olduğunu fakat; çalışma süresi ve duygusal
tükenme arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını belirlemiştir. Bununla
birlikte; 10 yıl ve daha az çalışma yılı olan sağlık çalışanlarının, daha
uzun süreli çalışanlarla kıyaslandığında kişisel başarı düzeyinin anlamlı
ölçüde daha düşük, duyarsızlaşma düzeyinin anlamlı ölçüde daha
yüksek olduğu saptanmıştır.
Hizmet süresi ile tükenmişlik arasındaki ilişkinin ele alındığı bir
araştırmada, hizmet süresi arttıkça kişisel başarı düzeyinin anlamlı
olarak arttığı saptanmıştır. Bununla birlikte, toplam tükenmişlik,
duygusal tükenme ve duyarsızlaşma ile hizmet süresi arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulgulanmıştır (Güler,
2016: 79).
F. Mesleki faktörler
Meslek seçimine yönelik düşüncelerin, çalışanların tükenmişlik
düzeyini etkileyebileceği üzerinde durulmuştur. Bu konuya doktora
tezinde değinen Aras (2014: 69), hekimlik mesleğinin yanlış bir seçim
olduğunu düşünen hekimlerin duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma
düzeyinin, doğru seçim olduğunu düşünenlere göre anlamlı düzeyde
daha yüksek olduğunu saptamıştır. Bununla birlikte, yanlış meslek
seçimi yaptığını düşünen hekimlerin kişisel başarı düzeyi de anlamlı
düzeyde daha düşük bulunmuştur. Mesleğini isteyerek seçen, bağlı
olarak işini severek yapan çalışanların, tükenmişlik düzeyinin daha
düşük olacağı söylenebilir. Ayrıca yazar, mesleğe verilen toplumsal
değer üzerinde de durmuş ve mesleğin toplumda değer gördüğünü
düşünen hekimlerin, duygusal tükenme ile duyarsızlaşmaya daha az
yatkın olduklarını, bununla birlikte kişisel başarı yönünden daha iyi
hissettiklerini tespit etmiştir.
Mesleği isteyerek seçme bileşeninin tükenmişliği anlamlı düzeyde
azalttığı saptanırken (Akkoç ve Tunç, 2015: 9-18; Kırılmaz vd., 2003:
5-8; Oruç, 2007: 51-78), bazen de etkili bir faktör olmadığı (Otacıoğlu,
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2008: 110) belirlenmiştir. Kırılmaz ve arkadaşları (2003: 5-8) ile Oruç
(2007: 51-78), mesleği kendisine uygun bulan bireylerin
tükenmişliklerinin anlamlı düzeyde daha düşük olduğunu
bildirmişlerdir. Kırılmaz ve arkadaşları (2003: 5-8), mesleği isteyerek
yapanların, mesleğin toplumdaki hak ettiği yeri bulduğunu
düşünenlerin daha az tükenmişlik yaşadığını ortaya koymuştur.
Yapılan işin özelliği de tükenmişlik üzerinde etkili olabilir.
Vercambre ve arkadaşlarının (2009: 12) öğretmenler üzerinde
yaptıkları araştırmada, ilkokul öğretmenlerinin, duygusal tükenmişliğe,
yüksekokul düzeyindeki öğretmenlerin ise duyarsızlaşma ve düşük
kişisel başarıya daha fazla yatkın olduğu tespit edilmiştir. Çağan (2014:
46), sağlık çalışanları üzerinde yaptığı doktora tezinde, meslek grupları
ile tükenmişlik düzeyini karşılaştırmış ve hekim, hemşire ve ebelerin
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ile kişisel başarı alt boyutları
açısından anlamlı bir farklılık göstermediğini saptamıştır. Gür (2015:
86), meslek ile duygusal tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişkinin
olduğunu ve hemşirelerin duygusal tükenme düzeyinin doktorlardan
daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Buna karşılık, meslek türünün
duyarsızlaşma ve kişisel başarıyı etkilemediği saptanmıştır.
G. Çalışılan sektör
Çalışılan sektörün özelliği de tükenmişlik üzerinde etkili olabilir.
Bazı araştırmalar, kamu sektöründe çalışanların tükenmişlik düzeyinin
daha düşük olduğunu bildirirken (Otacıoğlu, 2008: 110), bazı
çalışmalar ise özel sektörde çalışanların tükenmişlik düzeyinin daha
düşük olduğunu (Gümüş, 2006: 123-125; Oruç, 2007: 51-78)
bildirmiştir.
H. İş-çalışma ortamı memnuniyeti
Bireyin çalıştığı ortamın özellikleri de tükenmişlik üzerinde etkili
olabilmektedir. Aras (2014: 73) yapmış olduğu doktora tezinde, çalışma
ortamından memnun olan hekimlerin, duygusal tükenme ve
duyarsızlaşma ortalamalarının memnun olmayan hekimlere göre
anlamlı düzeyde yüksek olduğunu saptamıştır. İlaveten, çalışma ortamı
memnuniyeti ile kişisel başarı arasında anlamlı bir ilişki
belirlenememiştir. Aynı araştırmada, işyerinin fiziki şartlarını yetersiz
bulan hekimlerin duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma ortalamasının
yeterli bulan hekimlerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi.
İşyerinin fiziki özelliklerinin yeterliliğinin, çalışanın kişisel başarı
hislerini etkilemediği bulgulanmıştır.
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İşten memnuniyet ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi değerlendiren
Çağan (2014: 49), işinden memnuniyet duyan sağlık çalışanlarının
duygusal tükenme ve duyarsızlaşma seviyesinin, memnun olanlarla
kıyaslandığında anlamlı düzeyde yüksek olduğunu saptamıştır.
Bununla birlikte, iş memnuniyetinin kişisel başarı boyutunu
etkilemediği de ortaya konulmuştur.
2.1.2. Kişilik
Tükenmişliğe neden olan bir diğer faktör kişilik özellikleridir. A tipi
kişilik içe dönük, B tipi kişilik ise dışa dönük bir kişiliği ifade eder. A
tipi kişilik özellikleri, utangaç, çekingen, yalnız başına çalışmaktan
hoşlanan özellikleri ifade eder. B tipi kişilik, grup halinde çalışmaktan
hoşlanan, girişimci, dış çevreye karşı ilgili, yaşadığı duygusal sıkıntıları
diğer insanlarla paylaşabilen özelliklere sahiptir (Izgar, 2003: 45). Yanı
sıra A tipi kişilik özelliğine sahip bireylerin, sosyal çevreyle
paylaşımları sınırlıdır. Bu sınırlı etkileşim nedeniyle de, birey daha az
sosyal destekle yetinmek durumunda kalmaktadır. Bu destekten
mahrum kalan çalışan, iş ortamında yaşadığı stresle mücadele etmede
zorlanmakta ve uzun süreli başedilemeyen stres de tükenmişliğe neden
olabilmektedir (Dalkılıç, 2014: 78). A tipi kişiliğe sahip olanlarda,
özellikle duygusal tükenmenin (Maslach vd., 2001: 411) ve genel
tükenmişliğin (Utami ve Nahartyo, 2013: 98) daha fazla görüldüğü
saptanmıştır.
Birey, hayatta karşılaştığı olayları kontrol edebildiğini ve yaşadığı
her şeylerin kendi davranışlarından kaynaklandığı inancına sahip ise
içsel kontrol odaklı olarak kabul edilir. Eğer birey karşılaştığı olayları
kendi kontrolünde hissetmiyorsa, bu olayları kader, kısmet, şans ve
çevresel şartlara bağlıyorsa dışsal kontrol odaklı olarak kabul edilir.
Tükenmişlik, dışsal kontrol odağına sahip bireyler de daha yüksektir
(Maslach vd., 2001: 410). Dorman (2003: 43), yaptığı araştırmada
dışsal kontrol odağı ile benlik saygısı arasında olumsuz bir ilişki
olduğunu, benlik saygısı ile de duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve
kişisel başarıda azalma hissi arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya
koymuştur. Diğer bir ifadeyle dışsal kontrol odağına sahip bireylerde
benlik saygısı düşmektedir. Benlik saygısı düşen bireylerde de
tükenmişlik artmaktadır. Zayıf benlik saygısı ve dışsal bir kontrol odağa
sahip olmanın, stres eğilimli bireyin özellikleri arasında olduğu ve
tükenmişliği etkilediği bilinmektedir (Maslach vd., 2001: 410).
Büyük beşli kişilik boyutları üzerine yapılan araştırmalar,
tükenmişliğin nevrotiklik boyutuna bağlı olduğunu bulgulamıştır.
Nörotisizm, sürekli kaygı, düşmanlık, depresyon ve kırılganlık içerir;
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nevrotik bireyler duygusal olarak kararsızdır ve psikolojik sıkıntıya
eğilimlidir (Maslach vd., 2001: 410). Duygusal tutarlılık açısından
gelişmiş olan bireylerin, daha sakin bir şekilde davrandıkları,
kendilerinden daha emin oldukları ve çoğunlukla kontrollü hareket
ettikleri bilinmektedir. Buna karşılık, nevrotikliğe yatkın insanların,
yatkın olmayan insanlara göre basit konular karşısında bile daha yoğun
stres hissettikleri ifade edilebilir (Tatlılıoğlu, 2014: 945-946). Yılmaz
(2004: 787) duygusal tutarlılığın; duygusal tükenmeyi, duyarsızlaşmayı
ve kişisel başarıda azalma hissini olumsuz yönde etkilediğini
bulgulamıştır. Diğer bir ifade ile, duygusal açıdan tutarlı olan bireylerin
tükenmişlik seviyeleri daha düşük seyretmektedir.
2.1.3. Empati yeteneği
Empati, “bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun
duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi süreci”
olarak tanımlanmaktadır (Yüksel, 2004: 351). Bireyin, empati yeteneği
kişiler arası iletişimin kalitesini artıran bir faktördür. Kişi empati
yaparak, farklı ve beklenmeyen durumlara hazırlıklı olur ve böylece
olumsuz bir durum ile karşılaştığında çözüm yolunu daha çabuk
bulabilir. Özellikle yüz yüze etkileşimin yoğun yaşandığı mesleklerde
empati yeteneğine sahip olmak, hızlı çözümler üretmek açısından
önemlidir (Polatcı, 2007: 56).
Paro ve arkadaşlarının (2014: 7-8) tıp öğrencileri üzerinde yaptığı
araştırmada, erkek öğrencilerin empatik yaklaşımları ile;
duyarsızlaşmaları arasında olumsuz yönde, kişisel başarıları arasında
olumlu yönde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda erkek
öğrencilerin empatik yaklaşımları ile duygusal tükenmişlikleri arasında
herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Kız öğrencilerde ise, empatik
yaklaşım ile duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma arasında olumsuz
yönde, kişisel başarıyla olumlu yönde ilişkinin olduğu saptanmıştır.
Buradan yola çıkarak, empatik yaklaşım tarzı benimsendiği zaman
duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşmanın azalacağı kişisel başarı
düzeyinin artacağı çıkarımında bulunabiliriz. Nitekim yazarlar, tıp
eğitimcilerinin öğrencilerde empati gibi duygusal yetenekleri
geliştirmeleri ve bunun için yenilikçi stratejiler izlemeleri gerektiğini
vurgulamaktadır.
Yapılan araştırmalar, empati kuramayan bireylerin daha fazla
tükenme riski altında olduğunu saptamıştır (Duarte vd., 2016: 6; Lee
vd., 2003: 540). Bununla birlikte, başkalarının hissettiği duygusal
travmayı empati kurarak hissetmek, çalışanın yıpranmasına ve sonuçta
da duygusal tükenmişlik yaşamasına neden olabilir. Hizmet alıcıların
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deneyimledikleri sorunları, sanki kendi yaşıyormuş gibi hisseden
çalışanlar, zamanla hassaslaşabilirler. Bu durumda, duygusal empatinin
çalışanlar için beklenen faydaları sağlanamaz ve bireyler bu durumdan
olumsuz etkilenir (Dalkılıç, 2014: 82-83). Hunt ve arkadaşları (2017:
19), duygusal empatinin devreye girmesi sırasında tükenmişlik
risklerinin azaltılması için, bilişsel empati süreci sırasında duyguları özdüzenleme yeteneğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
2.1.4. İşkoliklik
İşkoliklik durumunun da tükenmişliğe neden olduğu bilinmektedir.
Çalışmaya olan ilgi ve yönelim arttıkça mental, duygusal ve fiziksel
tükenmişlik de artmakta, buna karşılık çalışma zevki arttıkça zihinsel,
duygusal ve fiziksel tükenmişlik azalmaktadır. Öte yandan, yöneticilik
görevi olan çalışanların olmayanlara göre daha fazla işkolik olduğu ve
daha çok tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kaldıkları tespit
edilmiştir (Naktiyok ve Karabey, 2005: 191-194). Çalışma hayatında
işkoliklik eğilimi gösteren, sürekli yoğun iş yüküyle çalışanların
tükenmişlik sendromuna yakalanma potansiyelleri de artmaktadır
(Gülova vd., 2014: 34). Schaufeli ve arkadaşları (2009: 164), işkoliklik
ile rol çatışması arasında olumlu bir ilişki olduğunu ayrıca rol
çatışmasıyla da tükenmişlik arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya
koymuştur. Diğer bir ifadeyle işkoliklik bireylerde rol çatışmasına
neden olarak tükenmişliğin gelişmesine yol açmaktadır.
2.1.5. İşle ilgili beklentilerin yüksekliği
İnsanların işlerinden beklentileri gerek işin doğası açısından gerekse
başarı elde etme olasılığı açısından ele alındığında çok yüksek
olabilmektedir. Yüksek beklentiler, çoğu zaman gerçekçi olmamasına
rağmen çalışanlar bu beklentilere ulaşmak için çok fazla çalışırlar.
Gösterilen bu yüksek çabanın sonucunda da gerçekçi olmayan yine de
beklenen sonuçlara ulaşamadıkları zaman çalışanlar için tükenme
süreci başlamaktadır (Maslach vd., 2001: 411). Dalkılıç (2014: 83),
özellikle kendisi ve çevresi hakkında yetersiz bilgiye sahip çalışanların,
olanaklarını doğru değerlendiremeyeceğini dolayısıyla gerçekçi
olmayan beklentiler içerisinde olabileceğini ifade etmektedir. Izgar
(2003: 13), genç ve tecrübesiz çalışanların tükenmişlik düzeylerinin
yaşlı ve tecrübeli çalışanlarla kıyaslandığında daha yüksek olduğuna
dikkat çekmiş ve bu durumu beklenti düzeyleri arasındaki farklılıkla
açıklamıştır.
İşten beklentilerin karşılanma durumu ile tükenmişlik arasındaki
ilişkiye değinen Aras (2014: 73), beklentilerinin karşılandığını düşünen
hekimlerin duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma puanlarının,
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beklentilerini karşılayamayan hekimlere kıyasla anlamlı düzeyde daha
hafif seviyede olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, işin
bireyin beklentilerini karşılama durumunun, kişisel başarı hissi
üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı bulgulanmıştır.
Yüksek ideallerine ulaşamayan çalışan, başarısızlık duygusu yaşar,
işine dikkatini veremeyebilir, isteklerine ulaşamayacağı düşüncesiyle
zamanla işine olan ilgisini, hevesini kaybedebilir. Tüm bunlar hizmet
verdiği insanlardan uzaklaşmasına ve tükenmeye neden olabilir.
2.1.6. Öz yeterlilikten yoksun olma
Çalışanların öz-yeterlilik algısının düşük olması olaylar ya da
durumlar karşısında ki düşüncelerini ve davranışlarını olumsuz yönde
etkileyebilir. Bireyin kendisiyle ilgili olumsuz algıları işine yansıyabilir
ve tükenmişliğini etkileyebilir. Bu noktada Bandura’nın ortaya
koyduğu öz-yeterlilik kavramını ele almak gerekir.
Bandura (1977: 193-194) öz-yeterliliği, sonuçların üretilmesi için
gereken davranışı başarılı bir şekilde uygulayabileceğine ilişkin bireyin
sahip olduğu inanç olarak tanımlamıştır. Öz- yeterlilik, bireyin
davranışlarını düzenlemesinde rol oynar. İnsanlar başa çıkma
becerilerini aşan durumları tehdit edici algılar ve onlardan korkarlar.
Aksi durumda ise harekete geçer ve kendilerine güvenirler.
Bireyin öz-yeterliliğinin yüksek olması, iş hayatında karşılaşacağı
sorunlarla etkin mücadele etmesinde önemli bir faktör olabilir. Sarıçam
ve Sakız (2014: 431) öğretmenler üzerinde yaptıkları araştırmada özyeterlilik ile tükenmişlik arasında ki ilişkiyi ortaya koymuşlardır.
Ulaşılan sonuçlar, öz yeterliliğin kişisel başarıyı olumlu yönde
etkilediğini göstermektedir. Yani öğretmenlerin öz-yeterlilik algıları
yükseldikçe kişisel başarı algıları da artmaktadır. Buna karşılık özyeterlilik algısının, duygusal tükenmişliği, duyarsızlaşmayı ve genel
tükenmişliği olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Diğer bir ifadeyle,
öğretmenlerin öz-yeterlilik algıları arttıkça duygusal tükenme,
duyarsızlaşma ve genel tükenmişlikleri düşmektedir.
Öz-yeterlilik algısı, bireyin benlik saygısını, özgüvenini
etkileyebilecek bir faktör olarak önemini hissettirmektedir. Bireyin
yeteneklerine, performansına olan inancı; iş stresi ve bağlı olarak
gelişebilecek tükenmişlik gibi sorunlarla başa çıkmasını kolaylaştırıcı
bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
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2.2. Örgütsel tükenmişlik nedenleri
Örgütsel faktörler; iş yükünün fazlalığı, kontrol gücü, ödül alma, ait
olma / birlik duygusu, adalet algısı ve sahip olunan değerlerden
oluşmaktadır. Bu faktörlerin, bireyler üzerindeki etkisi farklı
düzeylerde olabilir. Bu nedenle her bir faktörü, diğer faktörlerin etkisini
düşünerek değerlendirmek gerekir. Bu bölümde sözü geçen faktörler
incelenecektir.
2.2.1. İş yükünün fazlalığı
Bir kişinin iş kapasitesi ile o kişi tarafından karşılanması gereken
talepler arasındaki dengesizlik, tükenmişliğe yol açabilmektedir
(Enache, 2013: 170). Hemşirelerin iş yükü; hemşirelik bakımına artan
talep, hemşire sayısının yetersizliği, mesai saatlerinin artması, hasta
sayısının artması ve sağlık hizmetlerine gittikçe daha fazla ihtiyaç
duyulması gibi nedenlerle gün geçtikçe artmaktadır (Carayon ve
Gurses, 2008: 203). İş yükünün fazla olması bireylerin fazla çalıştığını
ve işin yapılması için yeterli zamanın olmadığını ifade eder. Bu durum,
tükenmişliğin temel bileşenlerinden biri olan stresin yönetilmesini
engeller (Portoghese vd., 2014: 152-153).
Lee ve arkadaşlarının (2003: 540) hemşireler üzerinde yaptığı
araştırmada, aşırı iş yükünün duygusal tükenmişliğe neden olduğunu
ortaya konulmuştur. Yazarlara göre; iş yükünün azaltılmasının yanı sıra
hemşireler için açık iş tanımlarının yapılmasının, iş beklentilerinin
belirlenmesinin ve rol belirsizliklerinin ortadan kaldırılmasının
tükenmişliği önlemek açısından gerekli olduğu vurgulanmıştır.
Maslach ve arkadaşları (2001: 414), iş yükünün daha çok duygusal
tükenmeye neden olduğunu vurgulamaktadır. Tuna ve Baykal (2014:
36), hemşireler üzerinde yaptıkları bir araştırmada aşırı iş yükünün
hemşirelerin duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma yaşamalarına
neden olduğunu saptamıştır. Aynı araştırmada, iş yükünün hemşirelerin
kişisel başarısını etkilemediği ortaya konulmuştur.
Günlük çalışma süresi, tükenmişlikle ilgili bileşenlerden biri olarak
düşünülmektedir. Bu açıdan tükenmişlik değerlendirildiğinde; günlük
çalışma süresinin artmasına bağlı olarak duygusal tükenmenin de
anlamlı düzeyde arttığı tespit edilmiştir (Derinbay, 2012: 917-925). İşte
geçirilen süre arttıkça, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak
çalışanların enerjisi düşebilir, bitkinlik, yorgunluk artabilir. Sürekli
olarak bu şekilde çalışmak tükenmişliği tetikleyebilir.
Konuyla ilgili olarak Börekçi (2013: 98) akademisyenler üzerinde
yaptığı yükseklisans tezinde, haftalık ders yükü değişkeni ile
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tükenmişlik alt boyutları arasında ki ilişkiyi ele almıştır. Bu inceleme
sonucunda, haftalık ders yükünün, duygusal tükenmişliği,
duyarsızlaşmayı ve düşük kişisel başarıyı herhangi bir biçimde
etkilemediğini bulgulamıştır. Bununla birlikte, haftalık ders yükü 2130 arasında olan akademisyenlerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma
düzeylerinin, ders yükü olmayan ya da 1-20 saat arasında olan
akademisyenlerle kıyaslandığında daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Yapılan diğer bir araştırmada, haftalık çalışma saati 40 saat ve 40
saat üstü olarak 2 kategoride değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme
sonucunda, çalışma saatinin fazla ya da normal düzeyde oluşunun,
duygusal tükenmeyi, duyarsızlaşmayı ve kişisel başarı alt boyutlarını
etkilemediği sonucuna varılmıştır (Çağan, 2014: 49).
Öte yandan iş yükünün azlığı da tükenmişlik için tetikleyici bir
faktör olabilir. İş yükünün azlığı, zamanla işin monotonlaşmasına ve iş
ortamının sıkıcı hale gelmesine neden olabilir. İş yükünün fazlalığı gibi
azlığı da bireyde stres yaratacaktır (Izgar, 2003: 18-19). Birey mesleki
donanımını yeterince kullanamadığı için stres yaşayabilir.
Freudenberger’e (1974: 161-162) göre, yapılan işin rutinleşmesi ve
bıkkınlık tükenmenin nedenlerindendir.
2.2.2. Kontrol gücü
Kontrol, kişinin çalışma ortamındaki değişimi etkileme yeteneği
olarak görülmüştür. Bireyin, kendi çalışma ortamı üzerinde sahip
olduğu özerklik veya kişisel hakimiyet miktarını ifade eder (Bozeman
vd., 2001: 488-489). Bir başka tanıma göre kontrol; çalışanın yaptığı
işinde seçim yapabilme, sorun çözme, kararlara katılma ve
sorumluluklarını gerçekleştirme imkanı biçiminde tanımlanabilir
(Dalkılıç, 2014: 98).
Kontrol yetersizliği, genel olarak tükenmişliğin etkisiz veya
azaltılmış kişisel başarı yönüyle ilgilidir. Kontroldeki uyumsuzluklar,
çoğu zaman, bireylerin, işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları
kaynaklar üzerinde yeterli yetkiye sahip olmadıklarını göstermektedir
(Maslach vd., 2001: 414). Çalışanın, işinde yeterli düzeyde kontrole
sahip olup olmadığı hislerinin belirleyicisi olarak, rollerin belirsizliği
ve çatışması kavramları üzerinde durulmaktadır (Gezer, 2008: 35).
İşteki roller konusunda yaşanan belirsizlik, çalışanın üstlendiği
görevlerde beklenen performansı gösterebilmesi için gerekli bilgiye
sahip olmadığını ifade eder. Çalışan, verilen görevi yerine getirmek için
ne gibi rollere sahip olduğunu bilmemektedir. Rol çatışması durumunda
çalışan var olan taleplerden bazılarını karşılarken en az birini
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karşılayamamaktadır. Çünkü birey birbirine ters olan taleplerle karşı
karşıya kalmıştır. Bu durum işte stres düzeyinin artmasına neden
olmaktadır (Adıgüzel, 2012: 164; Ceylan ve Ulutürk, 2006: 48-49).
Lee ve arkadaşlarının (2003: 540) hemşireler üzerinde yaptığı
araştırmaya göre; rol çatışması, rol belirsizliği ve algılanan kontrolün
tükenmişlik üzerinde etkili olduğu ortaya konulmuştur. Buna göre; rol
belirsizliği ve rol çatışması kişisel başarıda azalmaya neden olurken,
duygusal tükenme ve duyarsızlaşmayı artırmaktadır. Buna karşılık
algılanan kontrol kişisel başarıyı artırırken duygusal tükenme ve
duyarsızlaşmayı azaltmaktadır. Kişinin işinde kontrol duygusu
yaşaması stres düzeyini ve tükenmişliği azaltmaktadır. Bunun tersi
durumda ise tükenme kendini gösterir.
Katsifaraki ve Tucker (2013: 631) hemşireler üzerinde yaptıkları
araştırmada, kontrol ile tükenmişliğin duygusal boyutu arasında
olumsuz yönlü ilişkinin olduğunu saptamıştır. Başka bir ifadeyle,
çalışma hayatında kontrol sahibi olan bireylerde duygusal tükenme
daha az gelişmektedir. Aynı araştırmada kontrol faktörünün,
duyarsızlaşmayı ve kişisel başarıyı etkilemediği de ortaya konulmuştur.
Idris ve arkadaşları (2011: 450) çalışanlar örnekleminde yaptıkları
araştırmada, rol çatışmasıyla duygusal tükenmişlik ve sinisizm arasında
olumlu bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Araştırmacılar,
çalışanların yaşamış olduğu rol çatışmasının, duygusal tükenme ve
sinik davranışlara neden olduğunu saptamıştır.
2.2.3. Ödül alma
İnsanların yaptıklarıyla orantılı ödüllerin yokluğu, diğer bir örgütsel
neden olabilir. İnsanlar başarılarıyla orantılı olarak ücret ya da kazanç
elde edemediklerinde, finansal ödüller açısından bir eksiklik
hissedebilirler. Zorlu koşullarda çalışan birey, önemsenmediğinde ya
da diğerleri tarafından takdir edilmediğinde sosyal ödül yoksunluğu da
yaşar. Sosyal ödül çoğu zaman finansal ödüllerden daha önemli bir yere
sahiptir. Bu durumda çalışan, değer görmediğini düşünür. Önemli bir
şey yapmanın ya da bunu iyi yapmanın gururunu yaşamak gibi içsel
ödüllerin eksikliği, tükenmeye neden olabilir. Ödül yetersizliği, bireyin
kendisini yetersiz hissetmesine yol açabilir. Yetersizlik duyguları
tükenmişliğin kişisel başarıda azalma hissi alt boyutuna atıfta bulunur
(Maslach vd., 2001: 414).
Ekonomik durum algısı ile tükenmişlik ilişkisine değinen Çağan
(2014: 48), ekonomik düzeyini ‘kötü’ olarak değerlendiren sağlık
çalışanlarının duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyinin, ‘orta’ ve
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‘iyi’ olarak değerlendirenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğunu
belirlemiştir. Buna karşın, ekonomik durum algısının, kişisel başarı
hissini etkilemediği de bulgulanmıştır.
Polatcı (2007: 68), maaş ya da prim verilmesi gibi maddi ödüllerin
yanı sıra örgütün üst kademedeki yöneticilerinden takdir görme, ekip
arkadaşları tarafından kabul görme, teşekkür belgesi verilmesi, ücretli
izin imkanlarının sağlanması ve her ay için ayın elemanının
belirlenmesi gibi manevi ödüllerin verilebileceğini ifade etmektedir.
Maslach ve arkadaşları (2001: 414), manevi ödüllerin çalışan açısından
daha önemli olduğunu vurgulamıştır. Çalışanlar arasında ödül
alan/takdir gören personelin tükenmişliklerinin, anlamlı düzeyde daha
düşük olduğu (Akkoç ve Tunç, 2015: 9-18; Kırılmaz vd., 2003: 5-8;
Oruç, 2007: 51-78; Otacıoğlu, 2008: 110) ortaya konulmuştur.
Katsifaraki ve Tucker (2013: 631) hemşireler üzerinde yaptıkları
araştırmada, ödül ile duygusal tükenmişlik arasında olumsuz yönlü bir
ilişkinin olduğunu saptamıştır. Buna göre; yaptığı faaliyetler karşısında
ödüllendirilen çalışanlarda duygusal tükenme daha az gelişmektedir.
Aynı araştırmada ödül verilmesinin, duyarsızlaşmayı ve kişisel başarıyı
etkilemediği ortaya konulmuştur.
Ödüllendirilen çalışan, yöneticileri tarafından kabul gördüğünü,
olumlu yönde değerlendirildiğini, dikkate alındığını, önemsendiğini ve
takdir edildiğini düşünür. Bu olumlu düşünceler ve alınan ödül bireyin
öz yeterlilik duygusunu yükseltebilir. Bunun sonucunda da, bireyin
tükenmişlik duyguları azalır, motivasyonu ve verimliliği artar. Burada
dikkat edilecek husus, çalışan açısından değerli olacak ve ihtiyaçlarına
cevap verecek ödüllendirmenin yapılmasıdır. Örneğin, saygı görme,
takdir edilme gibi manevi desteğe ihtiyaç duyan bireyin primle
ödüllendirilmesi ödülün olumlu etkisini sınırlandırabilir.
2.2.4. Ait olma / Birlik duygusu
İnsanlar, övgü, rahatlık, mutluluk ve mizahı, sevdikleri, saygı
duydukları insanlarla paylaştıklarında toplumda daha iyi gelişirler. Bu
kişilerin işlerinde de daha iyi çalıştıkları görülmektedir. Bu tür bir
sosyal desteğe sahip bireyler, ortak bir değer duygusuna sahip olurlar.
Ne yazık ki, bazı işler insanları birbirinden ayırmakta ya da sosyal
ilişkiyi kişiler üstü yapmaktadır. Özellikle işteki diğer çalışanlarla
birlikte kronik ve çözülmemiş problemler çeşitli çatışmalara neden
olmaktadır. Bu tür çatışmalar, hayal kırıklığı ve düşmanlık duygularına
neden olabilir. Olumsuz duygu ve düşüncelerin etkisiyle bireyler
birbirinden uzaklaşır, dolayısıyla bu durum sosyal desteği azaltır.
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Birbirinden uzaklaşan bireylerin ait olma ve birlik duyguları ortadan
kalkar (Maslach vd., 2001: 415).
Katsifaraki ve Tucker (2013: 631) hemşireler üzerinde yaptıkları
araştırmada birlik duygusu ile duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma
arasında olumsuz yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu saptamıştır.
Buna göre; aidiyet ya da birlik olma düşünce ve duygularında
yetersizlik olan bireyler, duygusal tükenmeye ve duyarsızlaşmaya daha
yatkın olmaktadır. Aynı araştırmada birlik duygusu ile kişisel başarı
arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır.
2.2.5. Adalet algısı
İşyerinde adalet algılanmadığı zaman kişi ile iş arasında ciddi bir
uyumsuzluk meydana gelir. Adalet, saygılı olmayı ifade eder ve
bireylere değer verildiğini ortaya koyar. İnsanlar arasındaki karşılıklı
saygı, paylaşılan birlik duygusunun merkezini oluşturur. İş yükü ve
yapılan ödemeler eşitsiz olduğunda, hilelere başvurulduğunda veya
değerlendirmeler ve promosyonlar uygunsuz şekilde ele alındığında
haksızlık ortaya çıkabilir. Şikayet veya tartışma çözümü prosedürleri,
her iki tarafın da sesine kulak vermezse, bu durum haksızlık olarak
değerlendirilecektir. Adil olmama, en az iki yolla tükenmişliği
şiddetlendirir. İlk olarak, haksız muamele deneyimi duygusal olarak
bireyi üzer ve yorar. İkincisi, haksızlık çalışanların işyeri hakkında
derin bir sinizm duygusu beslemelerine neden olmaktadır (Maslach vd.,
2001: 415).
Adaletsizlik karşısında yaşanacak olan üzüntü bireyde duygusal
tükenmeyi tetikleyebilir. Tükenmişliğin duygusal tükenme alt
boyutundaki bu olumsuzluk diğer alt boyutlarını da etkileyerek zamanla
genel tükenmişliğe neden olabilir. Bir örgütteki tüm mekanizmaların
sağlıklı işleyebilmesinin temelinde adalet olgusunun olduğu göz
önünde tutulmalıdır. Nitekim Blau ve Andersson (2005: 606)
dağıtımsal, prosedürel ve etkileşimsel adalet ile tükenmişlik arasında
olumsuz yönde bir ilişki olduğunu saptamıştır. Taylor (2010: 51), adalet
algısının, tükenmişliği olumsuz olarak etkilediğini, adalet algısı arttıkça
tükenmişliğin azaldığını belirlemiştir.
2.2.6. Sahip olunan değerler
Değerler; örgüt ve örgüt üyeleri için neyin önemli olduğunu ifade
eder. Gezer (2008: 40), örgütün değerleriyle, çalışanların değerlerinin
örtüşmesine bağlı olarak başarının artacağını vurgulamıştır. Buna
karşılık değerler arasında bir çelişki ortaya çıktığında, değer çatışması
yaşanmaktadır. Bazı durumlarda, insanlar etik olmayan ve kendi
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değerleriyle uyumlu olmayan şeyleri yapmak zorunda kalabilmektedir.
Örneğin birey, bir yetki elde edebilmek için yanıltıcı davranışlar
sergilemek zorunda kalabilir. Yanı sıra, bireyin kariyeri için kişisel
istekleri ile kurumun değerleri arasında bir uyumsuzluk yaşanabilir. Bu
durumlar karşısında çalışan, işinde kısıtlanmış olduğunu hissedebilir
(Maslach vd., 2001: 415).
Katsifaraki ve Tucker (2013: 631) hemşireler üzerinde yaptıkları
araştırmada, değer ile duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma arasında
olumsuz yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu saptamıştır. Buna göre;
hemşirelerin değer algısı ne kadar yüksekse, duygusal tükenmişlik ve
duyarsızlaşma yaşamaları o kadar düşük olmaktadır. Bu araştırmada,
değer ile kişisel başarı arasında olumlu yönlü bir ilişki olduğu da tespit
edilmiştir. Kendisi için neyin önemli olduğunu dolayısıyla değerlerini
bilen bir çalışan, bu doğrultuda çaba göstererek kendi yetkinliklerini
dolayısıyla başarısını artırabilir.
Sonuç olarak; tükenmişlik, çalışanlar üzerinde uzun yıllar boyunca
olumsuz etkileri olan ve kolay tedavi edilemeyen yıkıcı bir durumu
ifade eder. Bu nedenle, tükenmişliğin birey ve örgüt kaynaklı
nedenlerini bilmek, önlem almak adına hem çalışanlar hem de
yöneticiler açısından önem arz etmektedir. Tükenmişliğin birey
kaynaklı nedenleri arasında, sosyo-demografik değişkenler, kişilik,
empati yeteneği, işkoliklik, işle ilgili beklentilerin yüksekliği ve öz
yeterlilikten yoksun olma sıralanabilir. Örgüt kaynaklı nedenler
arasında ise, iş yükünün fazlalığı, kontrol gücü, ödül alma, ait olma /
birlik duygusu, adalet algısı ve sahip olunan değerler dikkat
çekmektedir. Sektörlere göre, tükenmişliği hazırlayan ya da neden olan
birey ve örgüt kaynaklı faktörler farklılık gösterebilir. Her örgütün,
çalışanlarını bilgilendirici toplantılar yapması, konunun öneminin
anlaşılmasını sağlayabilir. Ayrıca, her örgütün çeşitli dinamikleri,
tükenmişliği tetiklemede etkili olabilir. Bu açıdan da çeşitli araştırmalar
yapılarak, çalışanlardan geri bildirim alınması, tükenmişliği önlemede
ve gidermede önemli olabilir.
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ÖRGÜTSEL ADALETİN ETKİLERİ ÜZERİNE ULUSAL
DÜZEYDE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
A Literature Review At The National Level on The Effects of
Organizational Justice
ÇAĞDAŞ IŞIKAY1
GİRİŞ
Örgütsel adalet, uzun yıllar boyunca ilgi gören ve ilgi görmeye de
devam edecek olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar,
çocukluktan başlamak üzere yaşamlarının birçok döneminde adalet
olgusuna odaklanırlar. Elde edilen kazanımları, yaşanan süreçleri ve bu
süreçler esnasında karşılaştıkları davranışları adalet temelinde
değerlendirirler. Bu değerlendirmeye bağlı olarak, yaşanan adalet veya
adaletsizlik düşünceleri, çalışanları çeşitli açılardan etkileyebildiği gibi,
verecekleri tepkileri de yönlendirebilir. Bireyin olumsuz etkilenmesi ve
olumsuz yönde tepkiler vermesi, örgütü çeşitli zararlara uğratabilir.
Örgütsel adalet algısının yüksek olduğu kurumlarda çalışanların,
kurumun amaçları doğrultusunda çaba göstermeye gönüllü olacakları
açıktır. Örgütsel adaletsizlik düşüncelerinin yaygınlığı ise, hem birey
hem de örgüt için yıkıcı sonuçlar doğurabilir.
1. Örgütsel Adaletin Tanımı ve Boyutları
1.1. Örgütsel Adaletin Tanımı
Örgütsel adalet, çalışanların işlerinde adil davranışlarla karşılaşma
ve buna ilişkin algıları olarak tanımlanmıştır (Moorman, 1991: 845).
Greenberg (1996: 24) bireyin kuruluştaki uygulamalara ilişkin adalet
algılamasını, etik ve adil davranışlarını ifade etmek için ‘örgütsel
adalet’ terimini kullanmıştır. Örgütsel adalet, bir örgütte gerçekleşen
tüm olayların ya da durumların çalışanlara ne oranda yansıtıldığı, bu
işlemin hangi kural, kaide ve usullere göre yapıldığı ve tüm bunlar
gerçekleşirken çalışanlara nasıl davranıldığıyla ilgili çalışanların
edindiği değerlendirmelerin tümü olarak tanımlanabilir.
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1.2. Örgütsel Adaletin Boyutları
1.2.1. Dağıtım adaleti
Bilim adamlarının odak noktası olan ilk boyut Adams'ın (1965)
çalışmalarına dayanarak geliştirilen dağıtım adaletidir. Bireylerin katkı
paylarının ve bu katkıya bağlı elde ettikleri ödüllerin karşılaştırılması
sonucunda, bireyin eşitlik veya eşitsizlik düşüncelerine varması
durumu dağıtımsal adalet algısını oluşturmaktadır (Altahayneh,
Khasawneh ve Abedalhafiz, 2014: 131; Dong ve Phuong, 2018: 114).
Bir diğer tanıma göre dağıtımsal adalet, bireyin, diğer çalışanların elde
ettiği sonuçlar ile kendi sonuçlarını karşılaştırdığı zaman ortaya çıkan,
ödüllerin ve maliyetlerin grup üyeleri tarafından nasıl paylaşıldığına
ilişkin adalet algısıdır (Bahri-Ammari ve Bilgihan, 2017: 90)
1.2.2. İşlemsel adalet
Örgütsel adaletin ikinci boyutu, Thibaut ve Walker'ın (1975)
tanıttığı işlemsel (usul, prosedür) adalettir. İşlemsel adalet, kullanılan
politikaların ve süreçlerin, tüm tarafların menfaatlerini temsil edecek
şekilde etik standartlara dayandığı tutarlı ve tarafsız usulleri ifade eder
(Blodgett vd., 1997: 189). Usul adaleti, sonuçların çeşitli bireylere ve
birimlere göre nasıl dağıtılacağını belirlemek için dikkate alınan
prosedürlerle ilgilidir (Altahayneh, Khasawneh ve Abedalhafiz, 2014:
132).
1.2.3. Etkileşimsel adalet
Bies ve Moag (1986) tarafından yapılan araştırma ile, örgütsel
adaletin üçüncü boyutu olan ‘etkileşimsel adalet’ ortaya konulmuştur.
Yazarlar, bireylerin adalet algılarının sadece sonuç tahsisleri ve karar
alma süreçleriyle gelişmediğini, özellikle karar vericilerin, işlemlerin
gerçekleşmesi sırasında sergiledikleri davranışların uygunluğuyla da
yakından ilgili olduğunu bildirmiştir (Bies ve Shapiro, 1987: 199).
Diğer bir yaklaşıma göre etkileşimsel adalet, bireylere temsilciler
tarafından saygı ve hassasiyet gösterme, alınan kararları doğru olarak
açıklama durumlarını dikkate alır (Fischer, 2012: 99). Dolayısıyla
insanlar, insan onuruna yakışır bir şekilde muamele görmedikleri,
saygısızlıkla karşılaştıkları ve kendilerine yeterli açıklama yapılmadığı
durumları adaletsizlik olarak görmektedir (Greenberg, 2009: 182).
Greenberg (1993) ve Colquitt (2001), yaptıkları araştırmalar ile
etkileşim adaletinin, kişilerarası adalet ve bilgi adaleti olarak iki boyutta
incelenmesini sağlamıştır. Kişilerarası adalet, uygun dil ve saygılı bir
davranış sergileyerek, dağıtımsal kararların açıklanması gerektiğini
vurgular. Bilgi adaleti, kazanımların neler olduğu, nasıl dağıtılacağı,
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bunlarla ilgili tüm süreçlerin nasıl gerçekleşeceği konularında iş
görenlere, doğru, samimi bilgilerin verilmesi ve gerekçelerin
açıklanmasını ifade eder (Eip, 2015: 7-9).
2. Örgütsel Adaletin Etkileri
Bu bölümde, örgütsel adaletin etkileri, ulusal literatür
değerlendirilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle, örgütsel
adaletin bağımsız değişken olarak ele alındığı ve regresyon analizi, yol
analizi gibi analizlerle bağımlı değişken üzerine olan etkisinin ortaya
konulduğu araştırmalar dikkate alınmıştır. Bu şekilde ilk önce, ulusal
yazında yer alan araştırmalar ve lisansüstü tezler incelenmiş ve
sonrasında örgütsel adaletin etkilediği değişkenler belirlenmeye
çalışılmıştır. Bununla birlikte, aynı değişkenlere yönelik olarak yapılan
bütün araştırmalara bu bölümde yer verilmesi mümkün
olamayacağından, etki düzeyinin net olarak belirlendiği araştırmalar,
bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Örgütsel adaletin etkileri üzerine
yapılan sınıflandırma, ulaşılan araştırmalarla sınırlıdır.
2.1. İşten Ayrılma Niyeti
Allahyarı Sanı ve Yavuz (2018: 769), Ankara’da bulunan 4 ve 5
yıldızlı konaklama işletmelerinin çalışanları üzerinde yaptıkları
araştırmada, örgütsel adalet algısı ile işten ayrılma niyeti arasında
negatif yönlü bir korelasyonun varlığını bulgulamıştır. Örgütsel adalet
algısının, işten ayrılma niyeti üzerinde yüzde 76,8 oranında
açıklayıcılığının olduğu yapılan regresyon analiziyle saptanmıştır.
Uysal ve Tayfun (2019: 605-606), Ankara’da faaliyet gösteren dört
ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar üzerinde yürüttükleri
araştırmada, örgütsel adalet algısı alt boyutlarının işten ayrılma niyeti
üzerinde etkili olduğunu belirlemiştir. Sonuçlara bakıldığında, boyutlar
arasında %4,0 ile işlemsel adalet, %3,3 ile dağıtımsal adalet ve %2,6 ile
etkileşimsel adalet algısının etkili olduğu görülmektedir.
2.2. İş Tatmini
Sarrafoğlu (2019: 63), kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren firma
çalışanları üzerinde gerçekleştirdiği yüksek lisans tezinde, örgütsel
adalet algısının iş tatminini anlamlı düzeyde ve pozitif yönde
etkilediğini (ß=0,494) ortaya koymuştur. Alt boyutlar açısından
değerlendirildiğinde; dağıtımsal, prosedürel ve etkileşimsel adalet
algısının da iş tatmini üzerinde anlamlı düzeyde ve pozitif etkili olduğu
saptanmıştır.
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Yeşil ve Dereli (2012: 116), örgütsel adalet algısının alt boyutları
olan dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adaletin, iş tatminini pozitif
anlamda etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, örgütsel adalet
boyutlarının, iş tatmini üzerindeki değişimlerin %74,7’ini açıkladığı
saptanmıştır.
Görgülüer (2013: 214-216) banka çalışanları örnekleminde
yürüttüğü çalışmada, örgütsel adalet ve iş tatmini arasında pozitif yönde
anlamlı korelasyon olduğunu tespit etmiştir. Katılımcıların sahip
oldukları örgütsel adalet algısının, iş tatmini düzeyini yüzde 46,8
oranında açıklama gücüne sahip olduğu saptanmıştır. Örgütsel adalet
algısındaki bir birimlik artışın, iş tatmininde 0,85’lik bir değişime yol
açtığı ortaya konulmuştur.
Bölük (2017: 146) yapmış olduğu araştırmada, örgütsel adalet algısı
ile iş tatmini arasında pozitif yönlü bir etkileşim olduğunu saptamıştır.
Analiz sonucuna göre; örgütsel adaletin bir birim artması, iş tatminini
0,171 birim arttıracaktır.
Ünlü (2017: 91), örgütsel adalet algısı ile iş tatmini algısı arasında
olumlu yönde ilişki olduğunu bulgulamıştır. Araştırmada, örgütsel
adaletin, iş tatmini üzerinde yüzde 76,1 oranında etkili olduğu
saptanmıştır.
2.3. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
Işkın (2018: 147), örgütsel adalet ile örgütsel vatandaşlık davranışı
arasında pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon olduğunu saptamıştır.
Regresyon analizine göre; çalışanların örgütsel adalet algı düzeylerinin,
onların örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki değişimin
%31,1’ini açıkladığı belirlenmiştir. Örgütsel adalet algı düzeyindeki bir
birimlik artış, bağımlı değişken olan örgütsel vatandaşlık davranışı
düzeyinde 0,424 birimlik artışa neden olmaktadır.
Yüksel (2017: 439-440), prosedürel, etkileşimsel ve dağıtımsal
adalet ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü ve
anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Prosedürel adalet
düzeyindeki bir birimlik artışın, 0,334 birimlik, etkileşimsel adalet
düzeyindeki bir birimlik artışın, 0,350 birimlik ve dağıtımsal adalet
düzeyindeki bir birimlik artışın ise 0,264 birimlik şeklinde örgütsel
vatandaşlık düzeyini artırdığı saptanmıştır.
Polat (2007: 121), örgütsel adalet ile örgütsel vatandaşlık davranışı
arasında orta düzeyde ve olumlu bir ilişkinin olduğunu bulgulamıştır.
İlaveten, örgütsel adaletin, örgütsel vatandaşlık davranışının yaklaşık
%18,6’sını açıkladığını da saptamıştır.
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2.4. Örgütsel Güven
Polat (2007: 112), örgütsel adalet ile örgütsel güven arasında yüksek
düzeyde ve olumlu bir ilişkinin olduğunu belirlemiştir. Sonuçlara göre;
örgütsel adalet, örgütsel güvenin güçlü bir yordayıcısıdır. Örgütsel
adaletin, örgütsel güvenin yaklaşık %72,4’sini açıkladığı görülmüştür.
İşcan ve Sayın (2010: 211) şirket çalışanları üzerinde yaptıkları
çalışmada, örgütsel adalet ile örgütsel güven duygusu arasında pozitif
ve yüksek düzeyde bir ilişkinin olduğunu saptamıştır. Yanı sıra,
örgütsel adaletteki bir birimlik artışın, örgütsel güvende 0,52 düzeyinde
bir artışa neden olduğu belirlenmiştir.
Arslan ve Yavuz (2019: 124-125) otel çalışanları üzerinde
yürüttükler araştırmada, örgütsel adaletin, örgütsel güvenin yaklaşık
%44’ünü, 0,001 anlamlılık düzeyinde açıkladığını belirlemiştir.
Örgütsel adaletin alt boyutları olan işlemsel adalet, bilgisel adalet,
kişilerarası adalet ve dağıtımsal adaletin, örgütsel güvene olan etkisini
belirlemek için yapılan regresyon analizi sonucunda, bu dört boyutun
örgütsel güvenin %47’sini açıkladığı saptanmıştır. Standardize edilmiş
beta katsayıları dikkate alındığında, örgütsel adaletin alt boyutlarının
örgütsel güveni açıklamadaki etki sırasının; işlemsel adalet (ß=0,362),
dağıtımsal adalet (ß=0,306), kişilerarası adalet (ß=0,198) ve bilgisel
adalet (ß=0,089) biçiminde olduğu bulgulanmıştır.
2.5. Örgütsel Bağlılık
Yanılmaz (2014: 83) yaptığı yüksek lisans tezinde, örgütsel adalet
ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir korelasyonun
olduğunu ortaya koymuştur. Doğrusal regresyon analizinde ise;
örgütsel adalet algısının, örgütsel bağlılık üzerindeki varyansın yüzde
9,6’sını açıkladığı saptanmıştır. Bu analize göre; adalet algısındaki bir
birimlik artış, örgütsel bağlılıkta yüzde 20,5’lik bir artışa neden
olmaktadır.
Görgülüer (2013: 194-196) banka çalışanları örnekleminde
yürüttüğü çalışmada, örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık arasında
pozitif yönde anlamlı korelasyon olduğunu tespit etmiştir.
Katılımcıların sahip oldukları örgütsel adalet algısının, örgütsel bağlılık
düzeyini %21,3 oranında açıklama gücüne sahip olduğu saptanmıştır.
Örgütsel adalet algısındaki bir birimlik artışın, örgütsel bağlılıkta
0,526’lık bir artışa yol açtığı ortaya konulmuştur.
Örmeci (2013: 69) beyaz yakalı çalışanlar üzerinde yürüttüğü
araştırmada, örgütsel adalet algısı ile örgütsel bağlılık arasında pozitif
yönlü bir ilişki olduğunu saptamıştır. Örgütsel adaletin, bağlılık üzerine
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etkisini belirlemek için yapılan doğrusal regresyon analizinde, örgütsel
adalet algısının, örgütsel bağlılık üzerindeki değişimlerin yüzde
33,6’sını açıklayabildiği görülmüştür. Kurulan regresyon modelinde,
örgütsel adaletteki bir birimlik artışın, örgütsel bağlılık düzeyinde
0,581’lik bir artmaya neden olduğu belirlenmiştir.
2.6. Örgütsel Sinizm
Yücel (2019: 5112), örgütsel adalet algısı ve sinizm arasında negatif
yönlü bir korelasyon olduğunu belirlemiştir. Otel çalışanları üzerinde
yürütülen çalışmada, alt boyutlar olan dağıtım, kişilerarası, bilgisel,
işlem adaleti ile örgütsel sinizmin alt boyutları bilişsel, duyuşsal ve
davranışsal boyut arasında da negatif yönlü anlamlı korelasyonun
varlığı tespit edilmiştir.
Tokgöz’ün (2011: 378) bir elektrik dağıtım şirketinde çalışanlar
örnekleminde gerçekleştirdiği çalışmada, örgütsel adalet ve sinizm
arasında negatif yönlü bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Ayrıca,
örgütsel adaletteki değişim, örgütsel sinizmdeki değişimin % 47’sini
açıklayabilmektedir.
Köse (2018: 169), sağlık çalışanlarının örgütsel adaletsizlik algısı ve
sinizm düzeyleri üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu
araştırmada; örgütsel adaletsizliğin, örgütsel sinizmin duyuşsal, bilişsel
ve davranışsal boyutları üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi
olduğu bulgulanmıştır.
Işkın (2018: 149), örgütsel adalet ile örgütsel sinizm arasında negatif
yönlü ve anlamlı bir korelasyon olduğunu tespit etmiştir. Yapılan
regresyon analizi doğrultusunda, çalışanların örgütsel adalet algı
düzeylerinin, örgütsel sinizm tutum ve davranışları üzerindeki
değişimin %38,9’unu açıkladığı belirlenmiştir.
Özgen (2016: 124) öğretmenler örnekleminde yaptığı araştırmada,
örgütsel adalet ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü bir ilişki
olduğunu belirlemiştir. Yapılan regresyon analizinde ise, örgütsel
adaletin,
sinizm üzerindeki varyansın %33’ünü karşıladığı
saptanmıştır.
2.7. Örgütsel Sessizlik
Köse (2018: 184) yaptığı çalışmada, örgütsel adaletsizliğin örgütsel
sessizlik üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğunu ortaya
koymuştur. Analiz sonuçları, örgütsel adaletsizliğin, örgütsel
sessizliğin artışına neden olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca,

588

örgütsel adaletsizliğin yüzde 26,08 düzeyinde örgütsel sessizliğin
artışına neden olduğu tespit edilmiştir.
Gegeoğlu (2018: 80), dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet ile
örgütsel sessizlik arasında negatif yönlü ve anlamlı düzeyde korelasyon
olduğunu bulgulamıştır. Bu üç adalet alt boyutunun örgütsel sessizlik
üzerindeki varyansın yüzde 35’ini açıkladığı görülmüştür. Ayrıca, tek
tek bakıldığında dağıtımsal adaletin sessizliğe etki etmediği, diğer iki
boyutun ise negatif yönde etki ettiği saptanmıştır.
Efe (2018: 141), örgütsel adalet ile örgütsel sessizlik arasında
anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Örgütsel
adaletin bir birim artması, örgütsel sessizliği -0,240 düzeyinde
azaltmaktadır. Ayrıca örgütsel adalet, örgütsel sessizlikteki toplam
varyansın %15’ini açıklamaktadır. Bu da örgütlerdeki adalet algısı
arttıkça, çalışanların sessiz kalma davranışlarının azalacağını
belirtmektedir.
Köseoğlu (2016: 59), örgütsel adalet algısının, örgütsel sessizlik
düzeyini negatif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Yazar, örgütsel
sessizlik üzerindeki değişimin %41,8’inin örgütsel adalet algısı
tarafından açıklandığını tespit etmiştir.
2.8. Kişi-Örgüt Uyumu
Özgen (2016: 126-127) öğretmenler örnekleminde yaptığı
araştırmada, prosedür, dağıtım ve etkileşim adaleti ile kişi-örgüt uyumu
arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir. Yapılan
regresyon analizinde, kişi-örgüt uyumu üzerindeki varyansın yüzde 53’
ünün prosedür adaleti, yüzde 31’inin dağıtım adaleti ve yüzde 48’ inin
etkileşim adaleti tarafından açıklandığı saptanmıştır.
2.9. İşe Adanmışlık
Erdirençelebi ve Karataş (2019: 1841), bankacılık sektörü
çalışanlarının örgütsel adalet algısı ve işe adanmışlıkları arasındaki
ilişkiyi ele almıştır. Araştırmanın sonucuna göre; örgütsel adalet algısı
ve işe adanmışlık arasında, pozitif yönlü anlamlı bir korelasyon olduğu
saptanmıştır. Ayrıca, örgütsel adalet algısının, işe adanmışlık düzeyi
üzerindeki değişimlerin yüzde 26,3’ünü açıklayabildiği görülmüştür.
2.10. Örgütsel İntikam Niyeti
Işkın (2018: 151), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri
Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin tüm akademik ve idari
çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada, örgütsel adalet ile örgütsel
intikam niyeti arasında negatif yönlü anlamlı bir korelasyon olduğu
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belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizinde, çalışanların örgütsel
adalet algı düzeylerinin, çalışanların örgütsel intikam niyet ve
davranışları üzerindeki değişimin %17,8’ini açıkladığı belirlenmiştir.
Ayrıca, örgütsel adalet algı düzeyindeki bir birimlik artış, çalışanların
örgütsel intikam niyetinde 0,359 birimlik azalışa neden olmaktadır.
Yılmaz (2019: 24), hemşireler üzerinde yürüttüğü araştırmada,
örgütsel adalet algısı ile örgütsel intikam niyeti arasında düşük düzeyde,
negatif yönlü ancak anlamlı ilişki olduğunu saptamıştır. İlaveten,
örgütsel adalet algısının, hemşirelerin örgütsel intikam niyeti
üzerindeki toplam varyansın sadece % 1,2’ini açıkladığı belirlenmiştir.
2.11. Ruhsal Sağlık
Hoxha (2010: 132-134), Erciyes Üniversitesi Hastanelerindeki
sağlık çalışanları üzerinde yürüttüğü araştırmada, örgütsel adalet algısı
ile ruhsal sağlık arasında pozitif yönlü bir etkileşim olduğunu ortaya
koymuştur. Ruhsal sağlık üzerinde, dağıtım adaletinin yüzde 10,3,
işlem adaletinin yüzde 5, etkileşim adaletinin yüzde 6 oranında etkili
olduğu saptanmıştır.
2.12. Örgüt Sağlığı
Kemer (2017: 114) konaklama işletmelerinde çalışanlar üzerinde
yaptığı doktora tezinde, örgütsel adalet ile örgüt sağlığı arasında pozitif
yönlü bir korelasyon olduğunu saptamıştır. Örgütsel adaletin, örgüt
sağlığı üzerine etkisini belirlemek için yapılan regresyon analizinde,
örgütsel adaletin, örgüt sağlığı üzerindeki değişimlerin yüzde 10’unu
açıklayabildiği belirlenmiştir. Kurulan regresyon modelinde, örgütsel
adaletteki bir birimlik artışın, örgüt sağlığında 0,93 düzeyinde bir artışa
neden olduğu saptanmıştır.
2.13. Örgütsel Özdeşleşme
Kemer (2017: 114) konaklama işletmelerinde çalışanlar üzerinde
yaptığı doktora tezinde, örgütsel adalet ile örgütsel özdeşleşme arasında
pozitif yönlü ve anlamlı bir korelasyon olduğunu bulgulamıştır.
Örgütsel adaletin, örgütsel özdeşleşme üzerine etkisini belirlemek için
yapılan regresyon analizinde, örgütsel adaletin, örgütsel özdeşleşme
üzerindeki değişimlerin yüzde 10’unu açıklayabildiği belirlenmiştir.
Kurulan regresyon modelinde, örgütsel adaletteki bir birimlik artışın,
örgütsel özdeşleşmede 0,19 düzeyinde bir artışa neden olduğu
saptanmıştır.
Koçak (2018: 1013), örgütsel adalet ve dağıtımsal adalet ile örgütsel
özdeşleşme arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu
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bulgulamıştır. Buna karşın, prosedürsel ve etkileşimsel adalet boyutları
ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit
edilmiştir.
Kahyaoğlu (2019: 118), otel işletmelerinde çalışanlar üzerinde
yürüttüğü araştırmada, örgütsel adalet algısının örgütsel özdeşleşme
üzerine etkisini ele almıştır. Bu çalışmada; t değerinin 20,50 olduğu; bu
değerin istatistiki olarak %99 güven düzeyinde anlamlı olduğu; örgütsel
adalet algısının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinin 0,61 olan bir
değerle yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
2.14. Çalışma Performansı
Aktuğ (2016: 102), dağıtım adaleti, işlem adaleti ve etkileşim
adaletinin çalışan performansı üzerindeki etkisinin pozitif yönde ve
anlamlı düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlara göre; dağıtım
adaletinde meydana gelen bir birimlik artış çalışan performansında
0,220 birimlik, işlem adaletindeki bir birimlik artış çalışan
performansında 0,301 birimlik ve etkileşim adaletindeki bir birimlik
artış, çalışan performansında 0,367 birimlik artış sağlamıştır. Ayrıca,
çalışan performansının %21’inin dağıtım adaleti ile, % 26’sının işlem
adaleti ile %22’sinin etkileşim adaletine yönelik algı ile açıklanabildiği
saptanmıştır.
Özdemir (2019: 68-69), örgütsel adaletin bireysel performans
üzerinde anlamlı düzeyde ve olumlu yönde güçlü bir etkisinin olduğunu
saptamıştır. Araştırmada, örgütsel adalet algısının çalışanın örgütteki
performansı üzerine etkisinin yüzde 12,1 olduğu belirlenmiştir.
Ünlü (2017: 90), örgütsel adalet algısı ile çalışanların bireysel
performans algısı arasında olumlu yönde bir ilişki olduğunu ortaya
koymuştur. Araştırmada, örgütsel adalet algısının, çalışanların bireysel
performans algısına ilişkin değişimleri açıklama gücünün yüzde 67,1
olduğu bulgulanmıştır.
Bilsel (2013: 99), örgütsel adalet değişkeni ile örgütsel performans
arasında pozitif yönlü bir etkileşim olduğunu saptamıştır. Çalışmada,
örgütsel adaletin, örgütsel performans üzerindeki değişimlerin yüzde
43,1’ini açıklayabildiği belirlenmiştir.
2.15. Tükenmişlik
Yıldırım, Ekinci ve
yardımcılarından oluşan
dağıtımsal, işlemsel ve
arasında negatif yönlü

Öter (2012: 336-338), eğitim müfettiş
örneklem üzerinde yürüttüğü çalışmada,
etkileşimsel adalet ile duygusal tükenme
bir korelasyon olduğunu belirlemiştir.
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Dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adaletin, duygusal tükenme
üzerinde ki toplam varyansın %11,7’sini açıklayabildiği saptanmıştır.
Dağıtımsal adalet değişkeninin, duygusal tükenme üzerinde anlamlı bir
yordayıcı olduğu ancak, işlemsel ve etkileşimsel adalet değişkenlerinin,
duygusal tükenme üzerinde anlamlı bir yordayıcı olmadığı tespit
edilmiştir. Sonuçlara göre; dağıtımsal adaletteki bir birimlik artış
duygusal tükenmede -0,086’lık bir azalmayı sağlamaktadır. Yine bu
araştırmada; dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet türlerinin,
duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutlarıyla negatif yönde korelasyon
oluşturduğu saptanmıştır. İlaveten bu 3 adalet türünün, duyarsızlaşma
üzerindeki toplam varyansın %4,9’unu açıkladığı, kişisel başarı
duygusu üzerindeki toplam varyansın %1,2’sini açıkladığı, ancak,
anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edildi.
Korkmaz (2013: 95) hastane çalışanları örnekleminde yürüttüğü
araştırmada, örgütsel adalet ile tükenmişlik arasında negatif yönlü bir
ilişki olduğunu saptamıştır. Yapılan regresyon analizinde, örgütsel
adaletin 0,087’lik bir değerle tükenmişliği açıkladığı sonucuna
varılmıştır.
Pekol (2019: 38) hemşireler örnekleminde gerçekleştirdiği
araştırmasında, örgütsel adalet algısının tükenmişlik üzerinde negatif
yönde ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu saptamıştır. Araştırmada,
örgütsel adalet algısının, tükenmişlik üzerindeki varyansın yüzde 21’ini
açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca, örgütsel adalet algısında meydana
gelen bir birimlik artışın, tükenmişlikte 0,459 birimlik bir azalışa neden
olduğu ortaya konulmuştur.
Moç (2018: 176) üniversite çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada,
bağımsız değişken olan örgütsel adalet ile bağımlı değişken olan
tükenmişlik arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir
ilişki olduğunu bulgulamıştır. Çalışmada, örgütsel adalet puanı bir
standart puan arttıkça, tükenmişlik puanının 0,403 standart puan
azaldığı sonucuna varılmıştır.
2.16. İç Girişimcilik
Güllüce, Bozkurt ve Meriç (2017: 47), otel işletmelerinde görev
yapan yöneticiler üzerinde yaptıkları araştırmada; işlemsel adalet,
dağıtımsal adalet, kişilerarası adalet ve bilgisel adalet boyutlarının
genel olarak iç girişimcilik boyutlarıyla anlamlı ve pozitif yönlü bir
ilişki kurduğunu saptamıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda,
işlemsel adaletin, kişilerarası adaletin ve bilgisel adaletin, iç
girişimcilik davranışları üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir.
Adalet algısının iç girişimcilik üzerindeki etkisini en iyi açıklayan
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boyutun işlemsel adalet (β:0,815) olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel
adalet algısı boyutlarından dağıtımsal adaletin, iç girişimcilik üzerinde
anlamlı bir etkisinin olmadığı bulgulanmıştır. Bu dört bağımsız
değişkenin iç girişimciliği açıklama oranı % 59,2 olarak tespit
edilmiştir.
Kahyaoğlu (2019: 118), otel işletmelerinde çalışanlar üzerinde
yürüttüğü araştırmada, örgütsel adalet algısının iç girişimcilik
davranışına etkisini ele almıştır. Bu çalışmada; t değerinin 11,94
olduğu; bu değerin istatistiki olarak %99 güven düzeyinde anlamlı
olduğu; örgütsel adalet algısının iç girişimcilik üzerindeki etkisinin
0,41 olan bir değerle orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir.
2.17. Örgütsel Destek
Kenek, Sökmen ve Ekmekcioğlu (2017: 57), dağıtımsal, işlemsel ve
etkileşimsel adalet değişkenleri ile algılanan örgütsel destek arasında
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. Regresyon
analizine göre örgütsel adaletin 3 alt boyutu, algılanan örgütsel destek
üzerindeki değişimin %42’sini açıklamıştır. Regresyon katsayısının
anlamlılık düzeylerine bakıldığında; dağıtımsal adalet (β= 0,189,
p<0,05) ve etkileşimsel adalet (β= 0,624, p<0,05) değişkenlerinin,
algılanan örgütsel destek üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu fakat;
işlemsel adaletin anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Ergül (2019: 62-63) öğretmenler üzerinde yaptığı araştırmada,
örgütsel adalet, dağıtımsal adalet, işlemsel adalet ve etkileşimsel adalet
ile örgütsel destek arasında anlamlı ve pozitif yönlü korelasyon
olduğunu bulgulamıştır. Yapılan regresyon analizinde; örgütsel destek
üzerindeki değişimlerin yüzde 42,8 oranında işlemsel adalet, yüzde
37,7 oranında dağıtımsal adalet ve yüzde 40,7 oranında etkileşimsel
adalet tarafından açıklandığı sonucuna varılmıştır.
2.18. Duygusal Emek
Keleş ve Tuna (2016: 388-391), dağıtımsal, işlemsel ve prosedürel
adalet ile duygusal emeğin yüzeysel davranış alt boyutu arasında orta
düzey pozitif korelasyon, derin davranış alt boyutu arasında orta düzey
pozitif korelasyon ve doğal davranış alt boyutu arasında düşük düzey
pozitif korelasyon olduğunu tespit etmiştir. Yapılan analizlerde,
dağıtımsal adaletin, duygusal emeğin yüzeysel davranış boyutu
üzerindeki etkisi %9,8, prosedürel adaletin %8,8, etkileşimsel adaletin
%8,3 olduğu ortaya konulmuştur. Yine dağıtımsal adaletin, duygusal
emeğin derin davranış boyutu üzerindeki etkisi %8,6, prosedürel
adaletin %9, etkileşimsel adaletin %18,4 olduğu saptanmıştır. Son
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olarak, dağıtımsal adaletin duygusal emeğin doğal davranış boyutu
üzerindeki etkisi %1,6, prosedürel adaletin %0,6, etkileşimsel adaletin
%2,1 olduğu belirlenmiştir.
Üstün (2017: 808), 112 acil servis çalışanları üzerinde yürüttüğü
araştırmada, örgütsel adalet algısı ile duygusal emek (r=,36 ve p=,00)
arasında pozitif yönlü düşük kuvvette bir korelasyon tespit etmiştir.
Örgütsel adalet algısı ile duygusal emeğin alt boyutları olan yüzeysel
rol davranışı, derin rol davranışı ve doğal rol davranışı arasında da
pozitif yönlü düşük kuvvette bir korelasyon saptanmıştır. Duygusal
emek davranışında meydana gelen değişikliklerin %13,6’sı, bağımsız
değişken olan örgütsel adalet algısı tarafından açıklanmaktadır.
2.19. Bilgi Paylaşımı
Demirel ve Seçkin (2011: 110-111) ilaç sektöründe çalışanlar
üzerinde yaptığı araştırmada, dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet
ile bilgi paylaşımı arasında anlamlı pozitif yönlü korelasyon olduğunu
bulgulamıştır. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizinde, örgütsel
adaletin alt boyutlarının, bilgi paylaşımı üzerindeki varyansın yüzde
23,5’ ini açıkladığı, ayrıca, her bir alt boyutunda bilgi paylaşımı
üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
2.20. Örgütsel Mutluluk
Korkut (2019: 243) öğretmenler örnekleminde yaptığı çalışmada,
öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile örgütsel mutluluk düzeyleri
arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Araştırma sonucuna göre; örgütsel adalet
algısı, öğretmenlerin örgütsel mutluluk algılarını pozitif yönde ve
anlamlı biçimde etkilemektedir.
Çetin (2019: 65-66), örgütsel adalet ile örgütsel mutluluk arasında
yüksek düzeyde olumlu bir ilişkinin olduğunu belirlemiştir. Regresyon
analizinde, örgütsel adaletin, örgütsel mutluluk üzerindeki değişimlerin
yüzde 25’ini açıklayabildiği saptanmıştır. Örgütsel adaletin alt
boyutları tek tek incelendiğinde; dağıtımsal ve işlemsel adaletin
örgütsel mutluluğu anlamlı düzeyde etkilediği ancak, etkileşimsel
adaletin etkilemediği tespit edilmiştir.
Akdeniz (2016: 83), hastane çalışanları üzerinde yaptığı
araştırmada, örgütsel adalet algısının örgütsel mutluluğu pozitif yönde
etkilediğini ortaya koymuştur. Araştırmada, örgütsel adaletin, örgütsel
mutluluk üzerindeki değişimleri yüzde 26 oranında açıklayabildiği
bulgulanmıştır.
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2.21. Motivasyon/ İş Motivasyonu
Tan (2019: 60-62) kamu kurumu çalışanları üzerinde yaptığı
araştırmada, örgütsel adalet algısının, içsel motivasyona ait varyansın
%11’ini açıkladığını saptamıştır. Bağımsız değişkenlerin her biri ayrı
ayrı değerlendirildiğinde; işlemsel adalet ve dağıtımsal adaletin içsel
motivasyon düzeyini etkilemediği, buna karşın etkileşimsel adaletin
içsel motivasyon düzeyini artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca, örgütsel
adalet algısının, dışsal motivasyona ait varyansın %4,5’ini açıkladığı
bulgulanmıştır. Bağımsız değişkenlerin her biri ayrı ayrı
değerlendirildiğinde; işlemsel adaletin dışsal motivasyon düzeyini
etkilemediği, dağıtımsal adaletin dışsal motivasyon düzeyini artırdığı,
etkileşimsel adaletin dışsal motivasyon düzeyini azalttığı sonucuna
varılmıştır.
Bilsel (2013: 99), örgütsel adalet değişkeni ile motivasyon arasında
pozitif yönlü bir etkileşim olduğunu saptamıştır. Çalışmada, örgütsel
adaletin, motivasyon üzerindeki değişimlerin yüzde 22,2’sini
açıklayabildiği belirlenmiştir.
Akman (2017: 48) hemşireler örnekleminde yaptığı çalışmada,
hemşirelerin algıladıkları örgütsel adalet ile iş motivasyonu puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak zayıf düzeyde ve pozitif yönlü
anlamlı bir ilişki belirlemiştir. Örgütsel adalet algısının iş
motivasyonuna etkisinin sorgulandığı regresyon analizinde, adalet
algısının iş motivasyonu üzerindeki değişimlerin yüzde 9,2’sini
açıklayabildiği tespit edilmiştir.
Özkanlısoy (2018: 115), çalışanların örgütsel adalet algısı ve alt
boyutları olan dağıtımsal, prosedürel, etkileşimsel adalet ile iş
motivasyonu arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir korelasyon olduğunu
saptamıştır. Çalışmada, bağımsız değişken olan örgütsel adalet
algısının, bağımlı değişken olan iş motivasyonunu yüzde 39,1
düzeyinde etkilediği sonucuna varılmıştır.
2.22. İşle Bütünleşme
Bozça (2019: 60-62), örgütsel adalet ile işle bütünleşme ve işle
bütünleşmenin alt boyutları olan duygusal bütünleşme ve bilişsel
bütünleşme arasında pozitif yönde orta düzeyde bir korelasyon
olduğunu buna karşın, fiziksel bütünleşme ile arasında pozitif yönde
zayıf bir ilişki olduğunu tespit etmiştir. Örgütsel adalet alt boyutlarının,
fiziksel bütünleşme üzerindeki değişimin %36,6’sını, duygusal
bütünleşme üzerindeki değişimin yüzde 42,8’ini, bilişsel bütünleşme
üzerindeki değişimin yüzde 42,4’ünü açıkladığı saptanmıştır.
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Akdeniz (2018: 110), örgütsel adalet algısı ile işle bütünleşme algısı
arasında yüksek düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu
belirlemiştir. Bu araştırmada, dağıtım adaleti, işlem adaleti ve etkileşim
adaleti algısının; işle bütünleşme puanlarındaki varyansın yüzde 50’sini
açıkladığı saptanmıştır. Boyutlar tek tek ele alındığında; dağıtım adaleti
ile işlem adaleti algısı boyutlarının işle bütünleşme düzeyinin anlamlı
yordayıcıları olduğu buna karşın, etkileşim adaleti boyutunun anlamlı
bir yordayıcı olmadığı tespit edilmiştir.
2.23. Öğrenilmiş Çaresizlik
Kaplan (2019: 37), örgütsel adalet algısı ile öğrenilmiş çaresizlik
arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu belirlemiştir. Bu
araştırmada, öğrenilmiş çaresizlik düzeyindeki toplam değişimin,
yüzde 8,2 oranında örgütsel adalet algısı tarafından açıklandığı
saptanmıştır. İlaveten, süreç adaletinin öğrenilmiş çaresizlik düzeyini
azalttığı buna karşın, etkileşim adaleti ve dağıtım adaletinin öğrenilmiş
çaresizlik düzeyini etkilemediği tespit edilmiştir.
2.24. Öznel İyi Oluş Hali
Özsavaner (2019: 64), örgütsel adalet algısının, öznel iyi oluş
üzerinde pozitif etkisinin olduğunu bulgulamıştır. Araştırmada,
örgütsel adaletin öznel iyi oluş üzerindeki değişimin yüzde 13,5’ini
açıkladığı tespit edilmiştir. Örgütsel adaletin alt boyutları tek tek ele
alındığında; prosedür ve etkileşim adaletinin, öznel iyi oluş üzerinde
anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın, dağıtım
adaletinin öznel iyi oluş üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ve bu
üç alt adalet boyutunun öznel iyi oluşu açıklama oranının yüzde 15,8
olduğu saptanmıştır.
2.25. İşyeri Saldırganlığı
Coşkun (2019: 166), öğretmenlerin algıladığı örgütsel adalet düzeyi
ile sergiledikleri işyeri saldırganlığı arasında negatif yönlü bir etkileşim
olduğunu bulgulamıştır. Örgütsel adaletin, öğretmenlerin işyeri
saldırganlığı üzerindeki değişimin %10,4’ünü açıkladığı belirlenmiştir.
2.26. İşe Tutkunluk
Gazioğlu (2018: 78), örgütsel adalet ile işe tutkunluk arasında pozitif
yönlü ve anlamlı bir korelasyon olduğunu saptamıştır. Çalışmada,
örgütsel adaletin, işe tutkunluk üzerindeki varyansın yüzde 23,7’sini
açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca, örgütsel adaletteki bir birimlik artış,
işe tutkunluk düzeyini yüzde 37,4 oranında artırmaktadır.
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2.27. Örgütsel Muhalefet
Eryeşil (2018: 168), örgütsel adaletin bağımlı değişken olan örgütsel
muhalefet üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu
bulgulamıştır. Çalışmada, örgütsel muhalefet algısındaki yüzde 7,1’lik
varyansın, örgütsel adalet algısına bağlı olduğu sonucuna varılmıştır.
Kavak (2016: 133) akademisyenler üzerinde yaptığı araştırmada,
örgütsel adalet algısının, örgütsel muhalefet davranışını pozitif yönde
etkilediğini tespit etmiştir. Yapılan regresyon analizine göre; örgütsel
adalet, örgütsel muhalefet üzerindeki değişimlerin yüzde 2,6’sını
açıklamaktadır.
2.28. Yabancılaşma
Moç (2018: 176) üniversite çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada,
bağımsız değişken olan örgütsel adalet ile bağımlı değişken olan işe
yabancılaşma arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir
ilişki olduğunu bulgulamıştır. Çalışmada, örgütsel adalet puanı bir
standart puan arttıkça, işe yabancılaşma puanının 0,245 standart puan
azaldığı sonucuna varılmıştır.
Günsal (2010: 191) banka çalışanları üzerinde yürüttüğü
araştırmada, örgütsel adalet algısının, örgütsel yabancılaşmayı negatif
yönde etkilediğini saptamıştır. Yapılan regresyon analizinde, örgütsel
adaletin, örgütsel yabancılaşma üzerindeki varyansın yüzde 27,8’ini
açıklayabildiği ortaya konulmuştur. Ayrıca, örgütsel adalet bir birim
arttığında örgütsel yabancılaşma düzeyi -0,57 birim azalmaktadır.
2.29. Presenteizm (sözde var olma)
Moç (2018: 176) üniversite çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada,
bağımsız değişken olan örgütsel adalet ile bağımlı değişken olan
presenteizm arasında anlamlı ve negatif yönlü bir korelasyon olduğunu
saptamıştır. Çalışmada, örgütsel adalet puanı bir standart puan arttıkça,
presenteizm puanının 0,294 standart puan azaldığı sonucuna
varılmıştır.
2.30. Örgütsel İklim
Çekiç (2018: 84), örgütsel adalet algısı ile örgütsel iklim arasında
pozitif yönlü bir etkileşim olduğunu ortaya koymuştur. Regresyon
analizine göre; örgütsel iklim düzeyinin %13,6’sı örgütsel adalet ile
açıklanmaktadır.
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2.31. Verimlilik
Bölük (2017: 146) yapmış olduğu araştırmada, örgütsel adalet algısı
ile verimlilik arasında pozitif yönlü bir etkileşim olduğunu
bulgulamıştır. Araştırma sonucuna göre; örgütsel adaletin bir birim
artması, verimliliği 0,075 birim arttıracaktır.
2.32. Politik Davranış
Aktaş (2017: 91), çalışanların örgütsel adalet algısı ile politik
davranış arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur.
Regresyon analizine göre; politik davranış üzerindeki değişimlerin
yüzde 19,6’sı örgütsel adalet tarafından açıklanmaktadır. Örgütsel
adaletin bir birim artması durumunda, politik davranışın 0,449 birim
artacağı saptanmıştır.
2.33. Örgütsel Sapma
Yalap (2016: 85), örgütsel adalet algısı ile örgütsel sapma arasında
negatif yönlü bir etkileşim olduğunu belirlemiştir. Araştırmada,
örgütsel adalet algısının, örgütsel sapma üzerindeki varyansın yüzde
1,7’sini açıklayabildiği tespit edilmiştir.
2.34. İş-Aile Çatışması
Kuşoğlu (2015: 87-88) bankacılık sektörü çalışanları üzerinde
yürüttüğü araştırmada, örgütsel adalet ve alt boyutları olan dağıtımsal,
işlemsel, etkileşimsel adaletin, iş-aile çatışmasını negatif yönde ve
anlamlı bir şekilde etkilediğini tespit etmiştir. Çalışmada, iş-aile
çatışması üzerindeki varyansın yüzde 14’ünün örgütsel adalet algısı,
yüzde 7’sinin prosedürel adalet, yüzde 17’sinin dağıtımsal adalet ve
yüzde 10’unun etkileşimsel adalet tarafından açıklandığı saptanmıştır.
2.35. İş Stresi
Doğru (2015: 82), örgütsel adaletsizlik ile işten kaynaklanan stres
arasında pozitif yönlü bir etkileşim olduğunu bulgulamıştır.
Araştırmada, iş stresi üzerindeki değişimlerin yüzde 35,4’ünün örgütsel
adaletsizlik tarafından açıklandığı belirlenmiştir.
Filizfidan (2014: 67), örgütsel adalet algısının işe ilişkin stresi
negatif yönde etkilediğini saptamıştır. Araştırmada, örgütsel adalet
algısının, işe ilişkin stres üzerindeki varyansın yüzde 13,8’ini
açıklayabildiği belirlenmiştir.
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2.36. Etik Liderlik Algısı
Aykanat (2014: 116-118), örgütsel adalet algısı ile etik liderlik algısı
arasında pozitif yönlü bir etkileşim olduğunu ortaya koymuştur. Buna
göre; çalışanların örgütsel adalet algısı arttıkça etik liderlik algısı da
artmaktadır.
2.37. Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı
Aykanat (2014: 116-118), örgütsel adalet algısı ile psikolojik
sözleşme ihlali algısı arasında negatif yönlü bir etkileşim olduğunu
ortaya koymuştur. Buna göre; çalışanların örgütsel adalet algısı arttıkça
psikolojik sözleşme ihlali algısı azalmaktadır.
2.38. İhbarcılık Eğilimi
Çetinel (2018: 178), algılanan örgütsel adaletin ihbarcılık eğilimini
pozitif yönde etkilediğini belirlemiştir. Yapılan yol analizine göre;
beta=0,378 ve p=0,000 düzeyinde anlamlı bulunmuştur.
2.39. İşkoliklik
Çinkılıç (2017: 76-77), örgütsel adalet ile işkoliklik arasında pozitif
yönlü düşük şiddette anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. Yapılan
doğrusal regresyon analizine göre; örgütsel adalet algısı düzeyindeki bir
puanlık artışın, işkoliklik algısı düzeyinde 0,338 puanlık artışa neden
olduğu ortaya konulmuştur.
2.40. Sosyal Aylaklık
Çinkılıç (2017: 76-77), örgütsel adalet ile sosyal aylaklık arasında
negatif yönlü düşük şiddette anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır.
Yapılan doğrusal regresyon analizine göre; örgütsel adalet algısı
düzeyindeki bir puanlık artışın, sosyal aylaklık algısı düzeyinde 0,340
puanlık azalışa neden olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ
Bu çalışmada; bağımsız değişken konumundaki örgütsel adalet
algısının, bağımlı değişken konumundaki hangi değişkenlerle anlamlı
korelasyon kurduğu ve bu korelasyonun yönü belirlenmeye
çalışılmıştır. Ayrıca, adaletin hangi bağımlı değişkenleri etkilediği, yol,
regresyon vb. analiz sonuçlarıyla değerlendirilmiştir.
Yapılan değerlendirmelerde; örgütsel adalet algısı ile, iş tatmini, işe
adanmışlık, örgütsel vatandaşlık davranışı, örgütsel güven, örgütsel
bağlılık, çalışma performansı, iç girişimcilik, örgütsel destek, duygusal
emek, motivasyon/ iş motivasyonu, işle bütünleşme, örgütsel iklim, işe
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tutkunluk, örgütsel mutluluk, örgüt sağlığı, örgütsel özdeşleşme, etik
liderlik algısı, örgütsel muhalefet, politik davranış, öznel iyi oluş hali,
kişi-örgüt uyumu, ruhsal sağlık, işkoliklik, bilgi paylaşımı, ihbarcılık
eğilimi ve verimlilik arasında pozitif yönlü bir etki olduğu saptanmıştır.
Buna karşın; örgütsel adalet algısı ile, işten ayrılma niyeti, örgütsel
sinizm, örgütsel sessizlik, örgütsel intikam niyeti, tükenmişlik,
yabancılaşma, presenteizm, örgütsel sapma, öğrenilmiş çaresizlik,
işyeri saldırganlığı, psikolojik sözleşme ihlali algısı, iş-aile çatışması,
sosyal aylaklık ve iş stresi arasında negatif yönlü bir etki olduğu tespit
edilmiştir. Yapılan analizlerle (regresyon, yol vb. gibi), örgütsel adalet
algısının, ilişkilendirildiği kavramlar üzerinde etkili olduğu ortaya
konulmuştur. Ancak; alt boyutlar düzeyinde incelendiğinde, anlamlı
ilişkilerin yanında anlamsız ilişkilerle de karşılaşılmıştır. Bu ilişkilerin
net bir şekilde ortaya konulması için, daha kapsamlı araştırmalara
ihtiyaç olduğu görülmüştür.
Örgütsel adaletin, bir kurumun yaşamasını sağlayan ana öğelerden
biri olduğu düşünüldüğünde, yukarıda sıralanan faktörler dışındaki
birçok kavramı etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu
bölümde örgütsel adaletten etkilenen ve araştırmalarda karşılaşılan
konulara değinilmiş olmasına karşın, çok daha farklı yaklaşımların
geliştirilebileceği de açıktır. Özellikle, üretkenlik karşıtı iş davranışları,
örgütsel çatışma, örgütsel kimlik, örgütsel değişim ve psikolojik
sermaye gibi konular üzerinde, örgütsel adalet algısının nasıl bir etkiye
sahip olduğu yeni araştırmalarla net bir şekilde ortaya konulabilir.
Araştırmacıların yeni bakış açıları geliştirmesi, örgütsel adaletin
etkilerini daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.
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YÖNETİMDE YETKİ DEVRİ KAVRAMI VE TERSİNE YETKİ
DEVRİNDEN KAÇINMA STRATEJİLERİ
Concept of Delegation of Authority in Management and Prevention
Strategies for Reverse Delegation
Mevlüt KARADAĞ*1

1.

Giriş

20’nci yüzyılın ortalarında, “başkaları vasıtasıyla iş görme sanatı”
şeklinde tanımlanan yönetim kavramı, insan hak ve özgürlüklerindeki
gelişmelere de paralel olarak bu yüzyılın sonunda “başkaları ile birlikte iş
görme sanatı” şeklinde tanımlanmaya başlamıştır.
Dünya ekonomisindeki gelişmeler ve buna bağlı olarak işletmelerin
büyümesi, küreselleşme ve bilgi iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler gibi
nedenlerle, yönetim uygulamaları ile bunlara ilişkin araç ve tekniklerde de
değişiklikler olmuş, yönetimde profesyonellik ön plana çıkmıştır. Bu
anlamda yönetimin veya yönetim faaliyetinden sorumlu olan yöneticinin
başarısı, kendi kişilik özellikleri ve becerileri yanında, organizasyonun
faaliyetlerinden etkilenen ve başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlara
bağlı hale gelmiştir.
Profesyonel yönetim yaklaşımının bir gereği olarak, yöneticiler kendi
görev ve sorumluluklarında bulunan rutin, standartlaşmış veya önemsiz
birtakım iş ve işlemleri, bu iş ve işlemlere ilişkin karar verme süreci de
dahil olmak üzere astlarına devretmek durumunda kalmışlardır. Kendileri
de örgütün bütününe yönelik stratejik faaliyetlere yönelmişlerdir.
Ancak, günümüzde kimi yöneticiler, bulunduğu pozisyonun ve kişilik
özelliklerinin de etkisiyle, her konuda daha fazla söz sahibi olmak veya
kendisini paydaşlar nazarında etkili ve güçlü kılmak istemektedir. Bu
sebeple, emretme gücünde ve menfaatlerde eksilme, astlara güvensizlik,
astın kendi yerini alması endişesi, astların yetersiz olduğunun
değerlendirilmesi gibi nedenlerle yetkilerini astlarına devretmezler.
Böyle bir durumda yöneticinin, kendisine “Benim veya herhangi başka
biri için gerçekten gerekli olmayan hangi faaliyetleri yapıyorum?” ve
“Hangi faaliyetler başka biri tarafından yapılabilir?” sorularını sorması ve
bu sorulara objektif cevaplar vermesi gerekir.
Benzer şekilde bazı astlar veya çalışanlar da, çeşitli sebeplerle
üstlerince kendilerine verilen iş ve görevleri yerine getirmekten imtina
*(Dr.); Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Personel Başkanlığı, Ankara. E-mail:
mkaradag75@gmail.com
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ederek, bu iş ve görevlerin üstleri tarafından yürütülmesini isterler.
Yönetim literatüründe tersine yetki devri olarak nitelendirilen, ancak tasvip
edilmeyen ve örgütsel faaliyetlerde sorunlar yaratan bu uygulamanın
bilinmesi ve sonlandırılmasına yönelik tekniklerin veya yöntemlerin
uygulanması günümüz yöneticileri açısından büyük önem arz etmektedir.
2.

Yetki Kavramı ve Yetki Türleri

2.1. Yetki Kavramı
Yetki kavramı ile ilgili yapılan birçok tanım, yetkinin hukuki bir güç
veya kumanda etme hakkı olduğu hususunda birleşmektedir.
Koçel (2018, s. 237) yetkiyi, organizasyonu bir bütün olarak ayakta
tutan unsur olarak tanımlamış ve yetki kavramını organizasyondaki
pozisyonuna bağlı olarak üstün kullanacağı bir hak olarak ifade etmiştir.
Eren (2001, s. 372) yönetsel anlamda yetkiyi, emir-kumanda yetkisi ve
gücü ifade eden ve grubu teşkil eden fertler arasında hiyerarşik ilişkiler
doğurmak suretiyle psiko-sosyal bir farklılaşma vücuda getiren kuvvet
olarak tanımlamıştır.
Hukuksal anlamda yetki, idari eylem ve/veya işlemi yapabilmek için
gerekli olan güç, kudret ve irade kullanma yeteneği olarak
tanımlanmaktadır. Daha geniş bir anlamda yetki, bir idari eylem ve/veya
işlemin; ne zaman, nerede, hangi konuda ve kim tarafından kullanılacağını
belirleyen ölçüdür (Derdiman ve Cengiz, 2015, s. 153).
2.2. Yetki Türleri
Yozgat, yetkiyi üstlerin astlara emir verebilmesi ile ilgili otorite
kullanma hakkı olarak tanımlarken yetkiyi kaynaklarına ve örgüt
ilişkilerine göre olmak üzere iki ana gruba ayırmaktadır (Yamaç, 2002, s.
5).
a)

Kaynaklarına Göre Yetki Türleri

(1) Geleneksel Yetki: Yöneticiye mutlak uyum göstermek zorunda
olan çalışanlar için nesnel yasal kurallar ve yönetim ilkeleri yoktur.
Yöneticinin uygulama alanı, örf, adetler ve bunların yorumlandığı alanı
kapsar. Bu tip yetkinin olduğu organizasyonlarda uzmanlaşma yoktur.
(2) Rasyonel Yetki: Yetki kullanan personelin, şahsına değil,
kurallara itaat edilir. Yönetim yetkilerini hukuki kurallardan alır.
Organizasyon faaliyetlerinde, çalışanların işe alınmasında, sicil ve terfi
işlemlerinde şahsi fikir ve duygulardan ziyade kurallar belirleyicidir.
Yöneticiler ile astlar arasındaki özel yaşam çalışma yaşamını etkilemez,
Çalışanların ücret ve sosyal hakları önceden belirlenir.
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(3) Karizmatik Yetki: Organizasyonu peşinden sürükleyen, gücünü
kişisel üstünlüğünden ve karizmasından alan yöneticiler, karizmaları
sürdüğü müddetçe yetkilerini tartışmasız olarak kullanabilirler.
b)

Örgüt İlişkilerine Göre Yetki Türleri

(1) Komuta Yetkisi: Bir organizasyonda çalışanların bir işi yapma
ve yapmaması konusunda üstün emir verebilme yetkisine komuta yetkisi
denir. Komuta yetkisi yukarıdan aşağıya doğru bir yön izler yani her üst
kendinden sonra gelen astına doğrudan doğruya, daha aşağıdaki astlara da
kendi altındaki ast vasıtasıyla emretme yetkisine sahiptir. Ancak emir
verme hakkı sonsuz değildir. Yönetici kullandığı yetkinin sonuçlarından
ve uygulamasından sorumludur.
(2) Kurmay Yetkisi: Organizasyonlar büyüdükçe yöneticiler artan
ve gittikçe büyüyen bir takım yönetsel ve teknik sorunlarla karşı karşıya
kalırlar. Bu durumda yöneticiler, yönetim faaliyetlerinde kendilerine
yardımcı olacak ve gerekli durumlarda danışmanlık yapacak kişilere
ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu personele kurmay personel, bu
personelin kullandığı yetkiye de kurmay yetkisi denir. Ancak, kurmay
personelin yöneticiye doğrudan doğruya ne yapacakları konusunda talimat
verme yetkileri yoktur. Sadece özel konularda danışmanlık yaparlar ve
hatta personele tavsiyelerde bulunarak organizasyonun faaliyetlerini
kolaylaştırırlar. Koçel’e göre (2018, s. 23) kurmay yetki, yöneticiye
öneride bulunma, bağlı olduğu yöneticinin sorunları hakkında düşünme,
öneri geliştirme ve öneri yapma hakkıdır.
(3) Fonksiyonel Yetki: Kendi bölümünden başka bir bölümde emir
verme hakkıdır. Bir bölüm yöneticisine kendi bilgi ve uzmanlık alanı ile
ilgili diğer bir işletme bölümü personeline komuta yetkisi kullanma hakkı
verilirse bu yöneticinin diğer bir bölümde kullandığı bu yetkiye
fonksiyonel yetki denir.
3.

Yetki Devri Kavramı

Yetki devri, en basit ifadeyle, bir işin sorumluluğunun bir bireyden
diğerine geçmesidir (Raudsepp, 1987, s. 97). Yetki devri, yöneticinin
herhangi bir konuda kendine verilen karar verme yetkisini, kendi isteği ile
ve belli şartlar altında astına devretmesidir (Karavardar, 2011, s. 157).
Başka bir anlamda yetki devri; belli görevlerin yerine getirilmesi için,
yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine verilmesini veya
aktarılmasını ifade eder (Eren, 2003, s. 263).
Yatkın’a göre (2009, s.136) yöneticinin, gerekli gördüğü ya da daha iyi
sonuçlar elde edebileceğini düşündüğü için kendisine ait olan bir hakkı
veya yetkiyi geçici olarak astına devretmesi olarak tanımlanabilecek “yetki
devri” kavramı, yetkiyi devreden üst’ün sorumluluğunu ortadan
kaldırmayan bir uygulamadır.
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Yetki devrinin, genellikle üç özelliği bulunmaktadır (Şimşek, 2002, s.
240)
- Asta belirli işlerin devredilmesi,
- Asta karar verme hakkının devredilmesi,
- Astın kendisine devredilen iş ile ilgili sorumluluğu alması (Şekil-1).

Şekil-1 Yetki Devri Süreci

Yetki devri ve bunun hayata geçirilmesi açısından aşağıda belirtilen
ilkelerin gözetilmesi gerekir.
a) Sorumluluk devredilemez. Birçok amir yetki devretmekle
sorumluluğun da devredildiğini düşünür. Yetki devri ile sorumluluk
devredilir, ancak devreden amir sorumluluktan kurtulamaz. Böylece
müteselsil (zincirleme) bir sorumluluk meydana gelmiş olur. Bu amire
yetki devredeceği astı iyi seçme ve yetki sınırlarını iyi belirleme
yükümlülüğünü verir (Eren, 2003, s. 265).
b) Ast birden fazla kimseye karşı sorumlu olmamalıdır. Emir-komuta
yetkisi kapsamında bir ast yalnızca bir amirden emir almalıdır. İki amire
bağlılık, iş görenin moralini bozar, örgütsel çatışma sürecini hızlandırır.
Bu nedenle örgütlerde kademe atlamaya izin verilmemelidir. Bazı sorunlar
ast ile üstler arasında çözümlenemez ise, astın bir üst kademeye serbest ve
açık şikayet hakkı doğabilirse de bu hak sadece işçi alma antlaşmasını
aykırı sorunlarda söz konusu olmalıdır (Eren, 2003, s. 264)
c) Yetki sorumlulukla denk olmalıdır: Kimse kendisine yürütme
yetkisi verilmeyen işlerin sonuçlarından sorumlu tutulmamalıdır. Bu yetki
görevleri çalışma koşul ve kurallarıyla sınırlı olduğuna göre kişi de duruma
göre makul şekilde hareket etmekten sorumludur. (Eren, 2003, s. 265). Bu
kapsamda, görev ve yetkilerin sınırları açık ve net olarak çizilmelidir.
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d) Yetki devreden yönetici etkili bir denetim sistemi kurmalıdır. Bir
sorumluluk bir elemana devredilmeden önce gerekli raporlar ve öteki
kontrol süreçleri dikkate alınmalıdır (Wells, 1993, s. 127). Yetki devrinin
denetimi sonucunda, tespit edilen aksaklıklar, tıkanıklıklar ve sorunlar
dikkate alınarak, devredilmiş olan yetkiler, konuları, alanları ve devredilen
astların durumları itibariyle zaman zaman gözden geçirilmeli ve gerekirse
yeniden düzenlenmelidir (Aytürk, 2000, s. 86).
e) Yetki devrinin komuta hattının en alt kademelerine kadar nüfuz
etmesi gerekir. Yetki işin yapıldığı yere en yakın kademedeki makama
devredilmelidir. Yetki devrinin sadece baş yöneticinin yakın
yardımcılarına değil, örgütün en alt kademelerine kadar uzanması
sağlanmalıdır.
f) Yetki devri sözlü değil yazılı bir metinle yapılmalı ve herkese
duyurulmalıdır. Yetki alanı açık olarak belirtilmeli ve verilen yetkiler kesin
olmalıdır.
g) Yetki devriyle örgütün esas amacı ve genel politikası
desteklenmelidir ve bütün çabalar bu yöne yönelmiş olmalıdır
(Gerdaneri,1973, s. 19).
4. Yönetim Açısından Yetki Devrinin Önemi
Yetkinin devredilmesi, yönetim temelli başarılı uygulamaların ön
koşuludur. Yetki devrinin öncelikli amacı, kaynakların etkin kullanımını
teşvik etmek, daha çevik ve duyarlı organizasyonların ortaya çıkmasını
kolaylaştırmak ve böylece genel performansı artırmaktır (Ortiz, Gorita ve
Vislykh, 2004, s. 3)
Yönetimde yetki devri en önemli “zaman yönetimi tekniği”dir.
Yöneticiler kendi verimliliklerini engelleyen, yönetsel olmayan görevleri
yapmak (teknik ve idari ayrıntılar üzerinde durmak) yerine, bu görevlerle
ilgili konunun uzmanlarını veya bu işle ilgilenen bireyleri görevlendirerek
veya onları yetkilendirerek, hem iş yüklerini azaltmış, hem de kendilerine
örgütte projeler geliştirecekleri geniş bir yönetme zamanı ve imkânı
sağlamış olurlar (Bozkurt ve diğerleri, 2008, s. 48). Yetki devri yapan ve
yapmayan iki yöneticinin haftalık çalışma sürelerine bakıldığında, yetki
devri öncesinde haftada 45 saat yönetsel iş yükü ve 15 saat yönetsel
olmayan (haftalık toplam 60 saat) iş yükü bulunan yöneticilerin, etkili bir
yetki devri sonrasında haftalık çalışma saatlerini toplamda 50 saate
indirdikleri, bunun yanı sıra yönetsel işlere daha fazla zaman
ayırabildikleri gözlenmiştir (Sucu, 2000, s. 40). Şöyle ki; yetki
devredilmez ise, bir işçi bir sorunla karşılaştığında usta başına, o da şefe
başvuracak sonuçta sorun en üst yöneticiye kadar gideceğinden zaman
kaybı olacak, sorunun çözümünü bekleyen işçi, memur ya da şef hayal
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kırıklığına uğrayacaktır. Ayrıca en basit konularda bile üste havale, üstlerin
gereksiz yere meşgul edilmeleriyle sonuçlanacaktır (Can, 1992, s. 192).
Klasik ve modern yönetim yaklaşımlarında, “yetki devri”, yönetim
bilimi ve idare hukukunun önemli konuları arasında yer almıştır.
Massie’nin “Klasik Yönetim Düşüncesi”nin dayandığı temel ilkeler
arasında ‘yetkinin, organizasyonun en üst kademesinde toplanarak
yukarıdan aşağıya doğru devredilmesi’ ilkesi yer almıştır (Parlak, 2011,
s.58).
Yetki devrinin bir işletme için önemi, işletmenin büyüklüğüyle doğru
orantılıdır. Küçük işletmelerde bir yöneticinin kontrol edebileceği yönetim
fonksiyonları ve bu fonksiyonları yürüten personel sayısı sınırlı iken
özellikle günümüz örgütlerinde yürütülen işler ve işlemler o kadar artmış
ve çalışanlar o kadar uzmanlaşmıştır ki, görev, yetki ve sorumluluk
devredilmeden, yöneticilerin tüm işleri tek başlarına yapmalarına imkân
kalmamıştır (Aytürk, 2000, s. 79).
Ayrıca, yetki devri, astların yetenek ve bilgi potansiyellerini geliştirme
ve değerlendirme imkânı sağlar. Bu açıdan yetki devri uzun dönemlik
sonuçlar doğuran bir liderlik tarzıdır. Başkalarıyla özel projeleri paylaşıp
onları güçlendirme ve en az müdahale ile bu görevi başarmalarını ifade
eder (Johnson, 1993, s. 91). Yetki devretmeyen yöneticiler de kendi
gelişimlerini kısıtlamış olurlar.
Yetkinin devir işlemi ve devredilen yetkinin geri alınması konusu
aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir;
- Öncelikle yetki devri bir personele değil makama yapılır.
- Yetki devredilen makamdaki personelin değişmiş olması,
devredilmiş olan yetkinin eski sahibine dönmesini gerektirmez (Derdiman,
2012, s. 39)
- Yetki devrinde devredilen yetki, açıkça geri alınmadıkça devreden
tarafından kullanılamaz.
- Devredilen yetki, mahiyeti ve doğurduğu hukuksal sonuçlar
bakımından devreden üst makamın değil, yetkiyi kullanan hiyerarşik
makamın kullandığı yetki etkisi gösterir.
- Yetkinin geri alınması işlemi, “yetkide paralellik” ilkesi gereği
yetkiyi veren makam tarafından gerçekleştirilir, ancak yetkinin geri
alınması yetki verilen tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemler iptali
anlamına gelmez.
Yöneticilerin yetki devrini bir yönetim aracı olarak görmesi ve etkili bir
şekilde kullanabilmeleri yönetimde etkinliği artırmak adına önemlidir.
Ancak öncelikle yöneticinin, hangi yetkilerini astına devredeceğini tayin
etmesi gerekir. Çünkü devredilmesi ve devredilmemesi gereken yetkileri,
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örgütün ve yetkiyi kullanacak personelin durumuna göre ayarlamak
gerekir (Wells, 1999, s. 99). İdeal durum, bir yöneticinin başkalarına
yapılışını öğretebileceği ve onları eğitebileceği hiçbir işlemi kendisinin
yapmamasıdır. Bir kuruluş içerişinde yöneticinin pozisyonu ne kadar
yükselirse, yöneticinin o derece fazla yetki devretmesi gerekmektedir. Alt
kademe yöneticilerin yetkilerinin yüzde 25’ini, üst düzey yöneticilerin ise
yetkilerinin yüzde 95’ini devredebileceği öngörülmektedir. Sonuçta, bir
organizasyonda veya organizasyonun faaliyette bulunduğu çevrede terfi
etmek/yükselmek isteyen bir yönetici iyi bir yetki devredici olmalıdır.
Peki hangi işler devredilmelidir? Devredilecek yetkiler önem sırasına
göre incelendiğinde;
- İlk önce devri gereken işler rutin ve her gün alışılmış olarak ayrıntılı
işlemdir. Bu tip işlerin standartlaşmaya elverişli olmaları, yetki devrinde
kolaylık sağlamaktadır.
- Teknik nitelikte olan hizmetler de devredilmelidir. Bu türlü işleri
devretmekte her zaman yarar vardır. Çünkü ilgili teknisyenin bu işi
herkesten ve bu arada yöneticiden daha iyi yapabileceği kabul edilmelidir.
- Çok zaman alan ve eğitildikleri takdirde astlarca yapılabilmesi
mümkün olan işler de devredilmelidir.
- Yöneticinin severek yaptığı, ancak astlar tarafından da
yapılabileceği değerlendirilen rutin nitelikteki, yöneticinin vaktini israf
etmesi sonucunu doğuran işler devredilmelidir. Yönetici bu işlerde uzman
bile olsa, örgütte konu hakkında başka uzmanlar olduğu sürece bu
iş/işlemleri devretmesi gerekir (Gerdaneri, 1973, s. 21).
Ancak, şunu unutmamak gerekir ki; yöneticilerin planlama, personel
performansını değerlendirme, denetleme, iş bölümü yapma,
örgütlendirme, yetki devredebilme ve teşkilâtı temsil etme gibi yetkileri
devredilemez niteliğe sahiptir (Kalabalık, 2011). Ayrıca, yetki devrinde
yetki devredilen makamın devraldığı bu yetkiyi kendinden alt bir makama
devrinin yasak olduğu hususu (Zabunoğlu, 2012; Derdiman, 2011; GözlerKaplan, 2012) idare hukukunda ve kamu yönetiminde benimsenen
görüştür. Yine de devredilen bir yetkinin alt makamlara ikinci kez, ama
yetkiyi devralan tarafından devredilmesi yetkiyi devreden ilk makamın
uygun görüşü alındıktan sonra mümkün olabilmektedir.
Bir organizasyonda başarılı bir yetki devrinin ilk faydası, üstün kendi
görevlerinden bazılarını astlarına devretmekle fazla görev “yükü” altında
bulunmaktan kurtulmuş olmasıdır (Onaran, 1974, s. 49). Yetki devri,
yöneticilerin yük altında ezilmelerini önler; alınan kararların örgütün tüm
kademelerine dağıtılmasını sağlar. Başarılı bir yetki devri ile yönetici tali
veya detay mahiyetindeki birçok işlerden kurtulup zaman ve bilgilerini
daha önemli işlere tahsis etmek olanağına sahip olur. (Eren, 2003, s. 266)
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Ayrıca yetki devrinin, astların moralini yükseltmesi ve onları üst
kademelere yükselmeye daha yeterli hâle getirmesi gibi faydaları
bulunmaktadır (Bozkurt ve diğerleri, 2008, s. 51). Astların eğitilmesine,
yeteneklerinin geliştirilmesine ve onların daha yüksek görevler için
hazırlanmalarına imkân verir. Çalışanların işleri sahiplenmeleri sağlanır.
Yetki sahibi kılınan astlar bu sayede yeni bilgi ve tecrübeler kazanmak
şansına sahip olmaktadır. Ayrıca kendilerine devredilen yetkiler sayesinde
işletmenin önemli kişileri haline geldikleri yolunda bir takım kanılara sahip
olmakta bu ise onlara moral vermekte ve kendine güven gibi önemli bir
kişisel duyguyu geliştirmektedir. Yetki devri astların kararlara katılması
sonucu, bu kararların daha fazla benimsenmesini sağlayacak yönetişim
atmosferi oluşturur (Şahin, 2010, s. 38). Yetki devri alt kademe
yöneticilere gerek kendi gözlerinde gerekse astların gözünde meşruiyet
sağlar. Alt kademe yöneticilerin özgüvenini ve yetkinliğini arttırır. (Wells,
1999, s. 29) Kendilerine ek sorumluluklar, karar alma yetkisi ve kritik
yönetsel işlevler üzerinde denetim hakkı verilmesi orta ve üst düzey
yöneticilerde özgüven ve yetkinlik duygusu oluşmasını sağlar. Bu açıdan
yetki devri organizasyonda karar almanın ve uygulamanın hızlanmasını ve
kararların kalitesini yükselmesini sağlar (Morgül, 2014, s.46). Ayrıca yetki
devrinin iş zenginleştirme, iş geliştirme ve iş tatmini konularında da önemli
bir faktör olduğu belirlenmiştir.
Lawson, yetki devrinin faydalarını yönetici, çalışan ve organizasyon
açısından olmak üzere üç boyutta incelemiştir:
- Başarılı bir yetki devri ile işler yönetici açısından daha kolay hale
gelir; yöneticinin yapmış olduğu işlerin iyileşmesi ve amaca daha fazla
uygunluğu sağlanmış olur. Yöneticilerin kendilerinden sonra gelen ve
kendisinin yerine geçecek birisi olmadığı için işlerinin kötüleşmesine
engel olur; stresi azaltır ve çalışanlar ile daha uyumlu ve daha güvenli
ilişkiler geliştirilmesine yardımcı olur.
- Çalışanlar açısından yetki devri yetenekleri geliştirir, onlara kişisel
memnuniyet ve başarı hissi sağlar, onların organizasyon içindeki
değerlerini arttırır.
- Organizasyon açısından ise para ve zaman tasarrufu sağlar,
verimliliği ve etkinliği artırır ve takım çalışmasını destekler (Lawson,
2007, s. 97).
Bu yararları dolayısıyla, yönetimde yetki devri yöneticiler için bir
“gereklilik” olarak değerlendirilmektedir.
Yetki devri açısından dikkate alınması gerekli diğer bir konu ise yetki
devri ile sorumluluğun devredilmiş olup olmayacağıdır. Bu konuda farklı
görüşler olmakla birlikte, birçok yazar yetki devri ile sorumluluğun
devredilemeyeceği görüşünde birleşmektedir. Eryılmaz’a göre (2012, s.
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67), mevzuattaki hükümleri referans alarak yetki devrinin, amirin
sorumluluğunu kaldırmayacağını beyan etmiştir. Bazı yazarlar da yetki
devrinin ilkelerinden birini, “sorumluluğun devredilmezliği” ilkesi olarak
saymışlardır. Aytürk’e göre yönetici görev ve yetkilerini bir astına
devretmiş olsa bile o işin yapılmasından ve sonucundan, üstlerine üçüncü
şahıslara ve mahkemelere karşı daima kendisi sorumludur. (Aytürk, 2000,
s. 81) Çetin ve Gürcan da (2001, s. 243) yetki devreden yöneticinin
devrettiği yetkilerin sorumluluğundan kurtulamayacağını belirtmektedirler
(Peker, 1991, s.42; Gerdaneri, 1973, s. 29). Onaran’a göre (1974, s. 9) yetki
devreden yönetici, astlarına yetki devri yaptıktan sonra bu görevlerin astlar
tarafından gereği gibi yerine getirilmesinden kendi üstlerine karşı
sorumludur. Astlar da üstlendikleri bu görevlerin yapılmasından ve
yetkilerin kullanılmasından kendi üstlerine karşı sorumludurlar.
Zaman zaman, kimi yöneticilerce aşağıda belirtilen itirazlar ileri
sürülerek yetki devrinden kaçınıldığı görülmektedir (Gerdaneri, 1974:1214).
a) Bu işi maiyetimdeki bütün memurlardan daha iyi yaparım. Bu işi
benden daha az anlayan kimseye havale etmem doğru olmaz Nasıl olsa bu
işten sorumlu olan da benim.
b) Yetki devredebileceğim ve bu işi yapabilecek yetenekte astım
yoktur. Bu konuda ikinci derece amirlerden hiçbirine güvenemem.
c) Ben yetki devretmek istiyorum fakat yetkiyi devrettiğim memurlar
bu yetkiyi kullanmak istemiyorlar.
d) Devrettiğim yetkinin akıbetini izlemek ve muhtemel sorunları
gidermek için zaman ve imkân bulamıyorum. Denetim düzeninin
yeterliliğine güvenemediğim için de yetki devri hususunda çekingen
davranıyorum.
e) Bazı işleri kendim yapmaktan hoşlanıyorum. Onun için bunu
başkasına devretmiyorum.
Bu itirazlar değerlendirildiğinde; bir işi örgütün başında bulunan
yöneticin, bütün astlarından daha iyi yapabilmesi (aslında bu yöneticinin
sandığı ölçüde doğru olmayabilir), yine de bu işi yeteri kadar iyi yapan
birisine devretmemesini gerektirmez; sorun bir işi yöneticinin mi, yoksa
astın mı daha iyi yapabileceği değildir. Yönetici dikkatini, bu işi
yapmamakla " örgütlenme, planlama ve denetim gibi başkasına devri
mümkün olmayan, daha, önemli görevleri daha iyi yapıp yapamayacağı
üzerinde toplamalı ve tercihini buna göre yapmalıdır.
Eğer bu işi gerektiği gibi yapabilecek astın yokluğu açıkça teşhis
edilebiliyorsa, astın yetiştirilmesi için eğitim yönüne gidilmeli veya yeterli
bir kişi göreve alınmalıdır.
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Bir yönetici sevdiği işleri değil, kendisinin yapması gereken işleri
yapmalıdır. Sevdiği gerekçesiyle bazı önemsiz işlerle zamanını israf etmesi
doğru olmaz. Çünkü önemli işleri ihmal etmesi tehlikesi ortaya çıkar.
Bazı yöneticiler tabiatları gereği tehlikeye atılmaktan korkmazlar.
Gerçekte astlara görev vermek kolaydır, fakat yetki devretmek cesaret
işidir ve bazı riskleri göze almak gerekir. Ancak yönetici, yetki
devretmekle doğacak kazancın, karşılaşılacak risklerden daha fazla
olduğunu göz önüne almak zorundadır.
Yöneticinin yetki devrinden kaçınmasında asıl neden, genç astlarının
zamanından önce kendi yerini alabilecekleri korkusudur. Halbuki böyle bir
korku yersizdir. Yerini alacak kadar astını yetiştirmiş olmayı, iyi bir
yönetici sevinçle karşılamalıdır. Zira kendisi, bu takdirde daha, önemli ve
daha ağır sorumlulukları gerektirecek görevlere hazır demektir.
Yetki devrinde en önemli hususlardan birisi, kendisine yetki devredilen
kimsenin, görevini anlaması ve bu görevi kabul etmesidir.
5.

Tersine Yetki Devri Kavramı

Yönetim hiyerarşisinde yetki devri, Şekil-2’de görüldüğü üzere
yukarıdan aşağıya doğru yani yöneticiden asta doğru yapılmaktadır Ancak
uygulamada astların da kendi yetkilerini üstlerine devrettikleri
görülmektedir. Astların kendi yetkilerini üstlerine devretmeleri ya da yetki
devredilen astın yerine getirmesi gereken işin yükünü üste aktarması ters
yönde yetki devri ya da tersine yetki devri olarak tanımlanmaktadır
(Aytürk, 2000, s. 83).
Yetki

Üst Kademe

Orta Kademe

Alt Kademe

Çalışanlar

Şekil-2 Yetki Devri

Tersine yetki devri, çoğu yöneticinin düştüğü klasik tuzaklardan biridir
ve yöneticinin astlarına devrettiği bir yetkinin herhangi bir sebeple geri
alınmasıyla başlar (Koo, M.W. 2019) (Şekil 3)
Astların işlerini yapan yönetici, zamanının büyük bölümünü bununla
öldüren kişidir (Özer, 2010, s.26). Çağdaş yönetim tekniklerine göre
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yönetici işleri kendisi yapıyorsa yönetiyor sayıl(a)maz. Yöneticilik bir
koordinasyon görevidir ve bu da emir vererek işlerin yapılmasını
sağlamakla oluşur (Yılmaz ve Aslan, 2002, s.29). Yönetici etkin bir yetki
devri ile aşırı iş yükünden kurtulmak isterken, astların kendisine devredilen
yetkiyi ters yönde devretmesi istenmeyen bir durumdur. (Türkmen, 1996,
s. 81)

Şekil-3 Tersine Yetki Devri

Tersine yetki devrinin nedenleri şunlardır. (Elma, 2003, s. 193)
- Astın riskten kaçınmak istemesi,
- Astın eleştiriden korkması,
- Astın özgüvensizliği ve cesaretinin olmaması,
- Astın göreve yönelik yeterli bilgi ve kaynağa sahip olmaması,
- Üstün, astlarının yardım isteklerine ‘’hayır’’ diyememesi,
- Üstün onore edilmesi.
Tüm bu hususlar gözden geçirildiğinde, tersine yetki devri, zayıf bir
liderliğin veya yöneticiliğin eseridir.
6.

Tersine Yetki Devrinden Kaçınma Stratejileri

Tersine yetki devri, yöneticiler tarafından uygulanacak birkaç basit
strateji ile çözülebilecek bir yönetim hatasıdır.
Uygulamada tersine yetki devrine sebep olan astın davranış biçimleri
ve bu durumlara ilişkin uygulanacak yöntemler aşağıda belirtilmiştir
(Gerdaneri,1973:12-14).
* Astın yetki devrini kabul etmemesi mümkündür. Kabul etmemenin
sebeplerini araştırmak ve bu nedenleri karşılayacak çare bulmak gereklidir.
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* Ast birçok sorunlarla kendisi uğraşmaktansa amirine sormayı daha
kolay bulabilir. Bu bir alışkanlık sorunudur. Amir, yol göstermek suretiyle,
astına yaptığı yardımlarda, onda inisiyatif ve sorumluluk alışkanlıkları
yaratmaya çalışmalı, yetki devrine hazır hale getirmelidir.
* Tenkit endişesi memuru kaçınmaya zorlayabilir. Amir buna engel
olmak için, olumsuz ve kırıcı tenkitlerden daima kaçınmalıdır. Bu takdirde
yapıcı uyarmaların memurca olumlu karşılanması daima muhtemeldir.
* Astın zaten yapabileceğinden fazla işi varsa, yetki devrine karşı
çıkabi1ir. Eğer ast gerçekte aşırı bir yük altındaysa böyle bir memura
inisiyatif ve düşünce isteyen yeni görevler yüklememek yerinde olur.
* Astın kendine güveni olmaması da onu yetki devrini kabul
etmemeye sevk edebilir. Bazı kimselerin ağır sorumluluklar taşımaya
yeterli psikolojik yapıya sahip olmadıkları bir gerçektir. Bu gerçek, yetki
devrinde daima nazara alınmalıdır. Fakat genel tecrübe gizli yeteneklerin
yüzeyde görünenden çok daha fazla olduğunu gösteren örneklerle doludur.
* Yeni sorumluluklar kabul etme, çoğu zaman memurun daha çok
zihni faaliyet ve hissi baskı altında kalması demektir. Az veya çok
başarısızlık şansı olduğunu da kabul etmelidir. Bu olumsuz etkenlere,
teşvik tedbirlerinin de noksan oluşu eklenirse astın devredilen yetkiyi
kabul etmemesi normaldir. Bu nedenle yetki devrini kolaylaştıracak, ücret
artışı daha iyi yükselme olanağı, hoşa giden bir unvan, örgüte itibar taşıyan
bir statü, daha iyi bir çalışma koşulu, şahsen takdir gibi özendirici
tedbirlere önem verilmelidir.
Bunların dışında, örgütsel rollerin ve sorumlulukların açık bir şekilde
tanımlanması, örgüt çalışan güçlendirilmesi ve onlara karşı güven telkin
edilmesi, örgütsel görevler için doğru kişilerin seçilmesi, başarılı işler
yapılması veya doğru yolda ilerlenmesi esnasında yapılacak hataların
önemsiz olduğunun vurgulanması, yöneticinin örgütsel görev ve
sorumluluklarda her zaman kahraman rolünü oynamaktan vazgeçmesi ve
her durumda çalışanlara destek olması tersine yetki devrinin engelleme yol
ve yöntemleri sayılabilmektedir (Universal Class, 2019).
7.

Sonuç

Sebebi ne olursa olsun, yönetim açısından tersine yetki devri
organizasyonda verimlilik düşmesi başta olmak üzere çeşitli problemler
yaratır. Yetki devrinden beklenilen birçok yarar, astların tersine yetki devri
yapması ile son bulur veya bu yararların ortaya çıkmasını önler.
Tersine yetki devrinin astlarca alışkanlık haline getirilmesi, onları
yöneticiye bağımlı hale getirir. Bu durum yöneticinin liderlik vasıflarının
eksikliğinden kaynaklanır.
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Yöneticiler, örgütsel görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi
açısından astlarına karşı her zaman destekleyici ve onları göreve yönelik
motive edici bir rol oynamalıdır.
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ULUSAL KÜLTÜR İLE GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI
The Relationship Between National Culture and Entrepreneurship
Features: A Case Study
Öznur YAVAN TEMİZKAN & İpek KURT
Giriş
Kültür, bir toplumun geçmişten günümüze kadar taşıdığı gelenek,
görenek, adet vb. değerler bütünüdür. Bu değerler toplumdaki kişilerin
davranış, duruş ve söylem şekillerini etkiler. Dolayısıyla bireyler ait
oldukları toplumun özelliklerini yansıtırlar. Başka bir deyişle, kişilik
özellikleri gelişirken bulundukları toplumun kültüründen etkilenir.
Doğal olarak bireylerin girişimci kişilikleri de o toplumun kültüründen
bağımsız düşünülemez. Toplumlarının kültürel özelliklerini yansıtan
bireylerin olumlu veya olumsuz girişimci yönleri de bu doğrultuda
gelişecektir. Girişimcilik özelliklerinden olan risk alma, yenilikçilik,
yaratıcılık gibi niteliklere dair ilk dürtüler kültür tarafından
sağlanmaktadır. Dolayısıyla kültür, toplumların girişimcilik eğilimlerinin
farklı düzeylerde olmasında büyük etkiye sahiptir. Bireylerin daha özgür,
fikirlerini açıkça dile getirebildiği toplumlarda girişimcilik eğilimi daha
yüksek olabilmektedir. Yine girişimcilik eğitimlerine ve yenilikçi fikirlere
önem verilen toplumlarda girişimcilik eğiliminin yüksek olması
beklenmektedir.
Mazanec vd., Amerikan kültüründeki heterojenliğin homojenliğe
dönüşümünü Hofstede’ nin kültür boyutları ile test etmiştir. Ziyaretçi
kültür ve ev sahibi kültür arasındaki mesafeyi araştırmıştır. İki farklı veri
kümesinin ayrı ayrı analizlerinde, ABD gibi bir ulustaki kültürel değerlerin
içselleştirilmesinin (örneğin kültürleşme), Hofstede'nin beş kültür
boyutuyla ilgili olarak hızlı bir şekilde çalıştığı görülmektedir. ABD'nin 11
bölgesinin farklı tarihleri, göçmenlik örüntüleri, kaynakları, dilsel
kalıpları, siyasi ve dini eğilimleri olmasına rağmen, bu farklılıklar ulusal
kültürel farklılıklar düzeyine yükselmemektedir. Bu nedenle, bu bulgular,
metodolojik düzeyde, vatandaşlık temelinde bir ulusun nüfusuna kültürel
değerler tahsis ettiğini desteklemektedir (2015:299).
Bu çalışmada ulusal kültürün bireylerin girişimcilik özellikleri
üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Bu bağlamda girişimcilik özelliklerini


(Dr.Öğr.Üyesi); Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye. EMail: oznuryavan@gmail.com

(Öğr. Gör); Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye. E-Mail: ipekkurt.91@hotmail.com

624

ölçmek için Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından üniversite öğrencilerine
yönelik geliştirilen girişimcilik ölçeği, ulusal kültür için ise Hofstede
(2013) tarafından geliştirilen değer modülü ölçeği kullanılacaktır. Çalışma
üç bölümden oluşmaktadır. (1) kavramsal çerçeve, (2) analiz ve (3) sonuç
bölümü.
1.Kavramsal Çerçeve
1.1.Girişimcilik Kavramı
Girişimciliğin tanımı ilk olarak Richard Cantillon tarafından
yapılmıştır. Cantillon’a göre girişimci; henüz belirlenmemiş bir bedelle
satılmak üzere, üretim faktörlerini bir araya getirerek üretim yapan kişi
olarak tanımlanmıştır (Odabaşı ve diğerleri, 2005). Schumpeter (1978) ise
girişimciliği yeni bileşenleri bir araya getirerek değer yaratmak şeklinde
tanımlamaktadır. Bu tanımlar girişimciliğin risk üstlenme boyutunu ortaya
koymaktadır.
Girişimcilik konusunda evrensel olarak kabul görmüş tek bir tanım
yoktur. Genellikle girişimcilik, üretim yapmak üzere iş yeri açma şeklinde
tanımlanmaktadır (Covin ve Slevin, 1991; Miller, 1983; Odabaşı, 2005).
Oysa ekonomik, sosyal, davranışsal vb. açılardan girişimcilik farklı
anlamlara gelebilmektedir. Çalışmada girişimcilik, Korkmaz (2000:166)’
ın ifade ettiği yenilik, esneklik, dinamiklik, risk alma, yaratıcı ve gelişim
odaklı olma bakış açısıyla incelenecektir. Buna göre girişimci çevredeki
fırsatları görebilme, ihtiyaçları yakalayabilme ve bu ihtiyaçları karşılamak
üzere riskleri üstlenerek bir iş fikri yaratabilme özelliklerine sahip kişi
olarak tanımlanabilmektedir.
Obschonka bireysel düzeyde girişimcilik üzerine yaptığı araştırmasında
girişimciliği, beş girişimci takımyıldızından oluşan bireyler arası kişilik
özelliklerine dayandırmaktadır. Bu beş özellik, dışadönüklük, bilinçlilik,
açıklık, uyumluluk ve nerotisizm’ dir. Bu özellikler genel nüfus içinde ve
girişimci örneklerinde insan, sosyal sermaye ve bireysel düzeydeki
faaliyetler açısından girişimcilik karakterinin güçlü bir göstergesidir
(2017:70). Bilge ve Bal ise bireysel düzeyde girişimcilik üzerine yaptığı
çalışmasında girişimciliği risk alma, fırsatları değerlendirme, lider
yönlülük, gelecek odaklılık, kararlılık ve dış etkenlere karşı bireysel güç
olarak altı karakter özelliği üzerinden ele almıştır (2011:140-141).
Yapılan çalışmalar göz önüne alındığında bir girişimcide bulunması
gereken temel özellikler, risk alma, yeniliklere açık olma, yaratıcılık,
liderlik, cesaret, fırsatları görebilme, başarma isteği, motivasyon,
kaynakları bir araya getirebilme ve yönetebilme olarak sıralanabilir
(Yılmaz ve Sünbül, 2009; Bilge ve Bal, 2011; Ercan, 2017; Odabaşı ve
diğerleri, 2005). Girişimci ruhun gelişmesinde ve bu özelliklerin
kazanılmasında aile, çevre, ekonomik koşullar, eğitim, sosyal ilişkiler,
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toplumsal kültür gibi unsurlar etkili olmaktadır (Korkmaz, 2000:168;
Bayram, 2014:10). Girişimcilik ve ulusal kültür üzerine yapılan
çalışmalarda toplumsal kültürün girişimci ruhunu etkilediği görülmektedir.
Landes ABD ve Fransa’nın sanayileşme sürecini incelemiştir ve
Fransa’nın feodal yapısıyla girişimciliği engelleyen, ABD’nin ise
girişimciliği teşvik eden sosyal kültüre sahip olduğunu ileri sürmüştür.
Lipset ise ABD ve Latin Amerika arasındaki ekonomik gelişim seviyesi
farklılığının girişimciliğin toplumsal olarak kabul görme düzeyi ile alakalı
olduğunu savunmuştur (Altuntaş, 2010).
Girişimcilik ve kültür arasında yakın bir ilişki olduğu görülmektedir.
Çünkü bir toplumda bireylerin yetişme tarzları, cinsiyetlere atfedilen
rolleri, ahlaki değerleri kişilerin girişimci özellikler kazanıp
kazanmamasında önemli rol oynamaktadır. Sosyologlar toplumsal
eylemlerin meydana gelmesinin, sosyal yapının içerdiği kurumlar, ilişkiler
ve toplumsal örgütlenme biçimleriyle ilişkili olduğunu belirtmektedir
(Aytaç, 2006:147). Sosyal yapı içerisinde geleneklerden aile içi ilişkilere,
alınan eğitime, yaşam tarzına, davranış biçimine, kişilik özelliklerin
kazanılmasına kadar her şeyde kültürün izleri bulunabilir. Kültür içindeki
bu alt sistemler, kişilerin girişimci özellikler edinmesini dikte edebilir veya
engelleyebilir (Bayram, 2014:12). Bu bağlamda Hofstede eril ve dişil
kültürlerin kişilerin girişimci özelliklerini etkilediğini; erkek egemen
toplumlarda saldırgan, hırslı kişilik özelliklerinde bireyler yetişirken,
kadın egemen toplumlarda uyumlu, şefkatli, daha içe dönük bireyler
yetiştiğini ifade etmektedir (2011:12).
1.2.Kültür ve Hofstede Kültür Boyutları
Antropologlar tüm insani tutum ve davranışların her toplumda var
olduğunu ancak her toplumun kendine özgü davranış ve tutumları
olduğunu ileri sürmektedir. Yani evrensel tek bir model yoktur. Her
toplumun, kendi insanlarının davranış ve tutumlarını tanımlayan kültürel
yönelimi vardır. Kültür hem bireysel tutumları şekillendirir, hem de
bireylerin eylemleri, davranışları ve tutumlarıyla devam eder (Adler ve
Jelinek, 1986:74). Bu bağlamda; bireyleri ağaç olarak ele alırsak, kültür de
ormandır. Bir orman sadece belli bir grup ağaçtan oluşmaz. Birbirinden
farklı özelliklerde canlılardan, bitkilerden, ağaçlardan, hayvanlardan ve
mikroorganizmalardan oluşur. Belli bir grup ağaçtan bahsedilirse ormanın
özü tanımlanamaz. Aynı şekilde kültür de tipik bir grup insan özelliklerine
göre tarif edilemez (Hofstede, 1993:92).
Ulusal kültür, bir grup insanı diğerinden ayıran erken çocukluk
döneminde öğrenilen değerler, inançlar ve varsayımlar olarak tanımlanır.
Ulusal kültür, günlük yaşamın derinliklerinde yerleşiktir ve değişime
nispeten geçirimsizdir. (Newman ve Nollen, 1996: 754). Alvesson (2012:
6), kültürü genel olarak “insanları bilgilendiren ve kısmen sembolik
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biçimde ifade edilen, yeniden üretilen ve iletilen deneyimlerin, anlamların,
değerlerin, anlayışların paylaşılan ve öğrenilen dünyası” olarak
tanımlamaktadır.
Hofstede’ ye göre kültür, bir grubu ya da insan kategorisini
diğerlerinden ayıran ‘’zihnin’’ kolektif programlanmasıdır. Burada insan
kategorisinden kasıt ulustur. Kültür doğrudan erişilemeyen ancak gözlemle
sözlü ifadelerden ve diğer davranışlardan çıkarılabilir, çıkarımda
bulunulabilir sözel ve sözel olmayan davranışlardan oluşmaktadır
(1993:89).
Hofstede, ulusal kültür üzerine yaptığı araştırmasını 1967 ve 1973
yılları arasında 72 farklı milletten ve 20 farklı dilden IBM
katılımcılarından elde ettiği 116.000 anket üzerinde gerçekleştirmiştir.
Araştırma sonucunda dört kültür boyutuna ulaşmıştır. Bunlar; güç
mesafesi, bireycilik- kolektivizm, erillik- dişillik ve belirsizlikten kaçınma.
Beşinci boyut ise Kanadalı araştırmacı Michael Harris Bond tarafından
geliştirilmiştir; Konfüçyüs dinamizmi. Hofstede, diğer boyutların hiçbiri
ekonomik büyüme ile ilişkilendirilmediği için bu boyutu 1988 yılında
Bond’dan izin alarak kültür boyutlarına uzun dönem-kısa dönem boyutu
olarak eklemiştir. (Hofsede ve Bond, 1988:16). 2010 yılında Bulgar
Akademisyen Michael Minkov’ un Dünya Değerler Araştırması'ndan elde
edilen verileri kullanarak yaptığı araştırma altıncı boyutun eklenmesine
olanak tanımıştır (Hofstede ve Minkov, 2010; Hofstede, 2011:7-8). Bu
boyut hoşgörü ve kısıtlama boyutudur. Hofstede’ nin altı kültür boyutu ve
bu boyutlara sahip toplumların özellikleri aşağıda açıklanmaktadır.
1.2.1.Güç Mesafesi
Bir ülkenin insanları arasındaki eşitsizlik derecesi olarak
tanımlanmaktadır. Burada düşük güç mesafesi nispeten eşit, yüksek güç
mesafesi ise son derece eşitsiz anlamında gelmektedir (Hofstede, 1993:89).
Düşük güç mesafesine sahip toplumlarda, güç kullanımı yasaldır ve iyilikkötülük kriterlerine tabidir. Bu tarz toplumlarda ebeveynler çocuklarına
eşit davranmaktadır. Eğitim sistemi öğrenci merkezlidir. Hiyerarşi,
kolaylık sağlamak için kurulmuş rollerin eşitsizliği anlamına gelir. Çok
partili sistem mevcuttur ve çoğunluk oyları ile barış içerisinde hükümet
seçilir ve değiştirilir. Yolsuzluk çok nadirdir ve skandallar siyasi kariyeri
sonlandırır. Yüksek güç mesafesine sahip toplumlarda ise güç, iyiliği ya da
kötülüğü önleyen toplumun temel bir olgusudur. Bu tarz toplumlarda
ebeveynler çocuklarına itaat etmeyi öğretirler. Eğitim sistemi ise öğretmen
merkezlidir. Otokratik hükümetler vardır ve devrim yoluyla değişim
gerçekleşir. Yolsuzluk çok sık görülür ve bu skandalların üzeri örtülür
(Hofstede, 2011:9).
Yüksek güç mesafesi(merkezileştirme), gücü birkaç seçilmiş insanın
ellerine yerleştirir ve mevcut yapıda katılaşmayı teşvik ederek girişimciliği
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boğabilir. Merkezileşme, çalışanların girişimleri için gereken desteği
almalarını zorlaştırarak girişimcilik fikirlerinin değişimini de kısıtlayabilir
(Zahra ve diğerleri, 2004:366-367). Dolayısıyla merkezileşme güç
mesafesinin yükselmesine neden olur. Bu bağlamda güç mesafesi yüksek
olan toplumlarda girişimcilik eğiliminin olumsuz yönde etkilendiği
söylenebilir.
1.2.2.Bireycilik- Kolektivizm
Bireycilik, bir ülkedeki insanların grup olarak hareket etmekten ziyade
birey olarak hareket etmesini ifade eder. Bunun tersi ise kolektivizmdir
(düşük bireycilik). Kolektivist toplumlarda çocuklar bir gruba ait olmayı,
aileye saygı duymayı, grup içi üyeler ile grup dışı üyeler arasında ayrım
yapmayı öğrenirler ve büyüdüklerinde grubun üyesi olarak kalırlar.
Başlarına herhangi bir bela geldiğinde grubun onları koruyacağına
inanırlar ve bunu beklerler. Bireyci toplumlarda ise biz bakış açısı değil
ben vurgusu ön plandadır. Çocuklar küçüklükten itibaren bir kişi olarak
hareket etmeyi öğrenir ve büyüdüklerinde herhangi bir gruba güçlü bir
bağlılık duygusu yoktur (Hofstede, 1993:89-90). Kolektivist özellikteki
toplumlarda aidiyet bilinci vardır, grup görüşü ve oylar grup içinde
önceden belirlenir. Bu tarz toplumlarda kuralların ihmali utanma
duygusuna yol açar ve eğitimin amacı kişilere ne yapacağını öğretmektir.
Bireyci toplumlarda ise eğitimin amacı nasıl öğreneceğini öğrenmektir.
Kuralların ihmali ise suçluluk duygusu uyandırır. Kişilerin söz hakkı vardır
ve kişiler ayrı bir oy hakkına sahiptir (Hofstede, 2011:11).
1.2.3.Dişillik- Erillik
Girişkenlik, performans, rekabet, başarı gibi zor değerler erillik ile
ilişkilendirilirken; zayıflık, dayanışma, hizmet, bakım, kişisel ilişkiler gibi
değerler dişillik ile ilişkilendirilmektedir. Kadın egemen toplumlarda
cinsiyetler arasında sosyal ve duygusal rol farklılıkları minimum
düzeydedir. Erkekler ve kadınlar mütevazı ve şefkatlidirler. Aile ve iş
arasında denge vardır. Hem anneler hem de babalar gerçekler ve
duygularla başa çıkarlar. Çocuk sayısına anne karar verir. Politikada pek
çok kadın rol alabilir (Hofstede, 2011:12; Hofstede, 2001:279). Erkek
egemen toplumlarda ise cinsiyetler arasında duygusal ve sosyal rol
farklılıkları maksimum düzeydedir. Erkekler iddialı ve hırslı olmak
zorundadır, kadınlar iddialı ve hırslı olabilirler. İş aile üzerine hakimdir.
Babalar gerçeklerle anneler duygularla başa çıkar. Aile büyüklüğüne
babalar karar verir. Politikada çok az kadın vardır (Hofstede, 2011:12).
Dolayısıyla dişil toplumlara kıyasla, eril toplumlarda girişkenlik, yenilik
ve rekabetçilik gibi girişimci özelliklerin ön planda olduğu söylenebilir.
Jakubczak ve Rakowska (2014) kültür ve girişimcilik ilişkisi üzerine
yaptığı çalışmasında, erillik ve girişimcilik eğilimi arasında güçlü bir ilişki
olduğunu ortaya koymuştur. Aynı şekilde Bruni vd. (2004) girişimcilik ve
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erillik arasındaki güçlü ilişkiyi onaylamaktadır. Çalışması sonucunda eril
kurumların yeni pazarların keşfinde, saldırgan, agresif, rekabetçi bir tutum
sergilediğini ispatlamıştır.
1.2.4.Belirsizlikten Kaçınma
Bir toplumdaki insanların yapılandırılmamış durumlar yerine
yapılandırılmış durumları tercih etme derecesi olarak ifade edilmektedir.
Burada yapılandırılmamış durum belirsizlik içeren kısıtları, sınırları,
sonuçları belli olmayan durumlardır. Yapılandırılmış durumlar ise netlik
içeren sınırları, kısıtları, sonuçları belli olan durumlardır (Hofstede,
1993:90).
Bir eylemin belirli sayıda sonucunun olacağı kesin olarak bilinebilir ve
sonuçların her biri belirli bir oluşum olasılığına sahip olabilir. Böyle bir
durumda belirsizlikten ziyade risk mevcuttur. Riskli durumda olası her
durum için mevcut sonuçların değeri öngörülebildiğinden, bunlardan en
yararlı olanı seçilir. Belirsizlik ise girişimcinin eyleminin sonuçlarının
veya bu sonuçların olasılıklarının tam olarak bilinmediği bir durumdur.
Girişimci tarafından belirsizliğin emilim derecesi, maruz kalınan kültürün
bir sonucu olabilir (Butler ve diğerleri, 2010:127). Bu bağlamda,
belirsizlikten kaçınma durumu düşük olan toplumlarda hayatta var olan
belirsizlik olduğu gibi kabul edilir. Kişilerin kaygısı ve stresi düşüktür.
Kişiler kaos ve belirsizlik durumunda rahattırlar. İş değişikliği sorun
yaratmaz. Vatandaşlar siyaset konusunda kendilerini yetkililere karşı
yetkin görür ve hissederler. Belirsizlikten kaçınma durumu yüksek olan
toplumlarda ise hayatta var olan belirsizlik sürekli savaşılması gereken bir
durum olarak görülür. Kişilerin kaygısı ve stresi yüksektir. Sevilmese bile
iş değiştirilmez. Siyasette vatandaşlar kendilerini yetkililere karşı yetkin
görmezler (Hofstede, 2011:10).
Eğer bu boyut bir toplumda çok güçlüyse o toplumda katı ve farklı olan
şey tehlikeli olarak nitelendirilmekte; zayıf ise o toplumda esnek ve farklı
olan şey merak uyandırıcı olarak nitelendirilmektedir. (Hofstede,
1993:90). Dolayısıyla bu boyutun yüksek olduğu toplumlarda bireylerin
girişimcilik eğilimlerinin düşük olması beklenirken; bu boyutu düşük olan
toplumlarda bireylerin girişimci özelliklerine sahip olması ve eğilimin
daha yüksek olması öngörülmektedir.
1.2.5.Uzun Dönem- Kısa Dönem
Bu boyut Kanadalı araştırmacı Michael Harris Bond tarafından
geliştirilmiştir. Bond çalışmasını Çin Değer Anketi’ni kullanarak 23
ülkedeki kız ve erkek öğrenciler üzerinde gerçekleştirmiştir. Çalışma
sonunda ortaya çıkan boyutlardan üç tanesi Hofstede’nin boyutlarıyla
uyuşmaktadır. Ancak dördüncü boyut (Konfüçyüs dinamizmi) Konfüçyüs
öğretilerine dayanmaktadır ve ekonomik büyüme ile ilişkilendirilmiştir.
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Hofstede, diğer boyutların hiçbiri ekonomik büyüme ile
ilişkilendirilmediği için bu boyutu Bond’dan izin alarak 1988 yılında
kültür boyutlarına eklemiştir (Hofstede, 2011:13).
Hitt vd. (1996) uzun vadeli yatırımları destekleyen kültürlerin
girişimciliği destekleme olasılığının daha yüksek olduğunu ifade etmiştir.
Burada uzun vade, geleceğe yönelik tasarruf yapma, sabır gösterme, azim,
statü ile ilişkilerin sınıflandırılması gibi tutumları ifade ederken; kısa
dönem, sosyal sorumlulukları yerine getirme, geleneklere saygı duyma,
kişisel kararlılık ve istikrar gibi geçmişe ve şimdiye yönelik tutumları
açıklamaktadır (Hofstede, 1993:90; Hofstede, 2011:13).
1.2.6.Hoşgörü- Kısıtlama
Hoşgörü, hayattan zevk alma ve eğlenme ile ilgili temel ve doğal insan
arzularının nispeten özgür bir şekilde yaşanmasına olanak tanıyan bir
toplumu ifade eder. Kısıtlama, ihtiyaçların tatminini kontrol eden ve katı
sosyal normlar aracılığıyla düzenleyen bir toplum anlamına gelir.
Hoşgörülü toplumlarda kişiler kendi hayatlarını kontrol eder. Kendini
mutlu edebilen insan oranı yüksektir. İnsanlar konuşma özgürlüğüne
sahiptir. Doğum oranı yüksektir ve nüfus eğitimlidir. Kısıtlayıcı
toplumlarda ise mutlu insan sayısı azdır. İnsanların ne yapacağını
bilememe, kendi hayatını kontrol edememe gibi çaresizlik algısı yüksektir.
Bu toplumlardaki nüfus da eğitimlidir ancak doğum oranı düşüktür
(Hofstede, 2011:15-16).
1.3. Girişimcilik ve Kültürel Boyutlar Arasındaki İlişki
Girişimci olmak gibi ekonomik faaliyetlerin ve kararların, yalnızca saf
ekonomik faktörlerin bir sonucu olmadığı, aynı zamanda kültürel norm ve
standartlardan da etkilendiği bilinmektedir (Jakubczak ve Rakowska,
2014:535). Kültürün bireylerin kişilik özelliklerinin gelişmesinde büyük
öneme sahip olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla girişimci kişiliğin gelişmesi
de kültürden bağımsız düşünülmemelidir. Bu bağlamda kültür ve kültürel
boyutların girişimcilik üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmalar aşağıda
sıralanmıştır:
Literatüre baktığımızda, kültür ve girişimcilik arasında güçlü bir ilişki
olduğu yapılan çalışmalarla desteklenmektedir (Jakubczakve Rakowska
2014; Turro vd., 2014). Jakubczak ve Rakowska (2014) kültürel değerlerin
ve girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetlerini nasıl etkilediğine ilişkin
yönetim öğrencileri üzerine bir pilot çalışma gerçekleştirmiştir. Sonuçlar,
kültürün girişimcilik başarısı üzerinde girişimcilik eğitiminden daha etkili
olduğunu göstermiştir. Turro vd. (2014) kültürel değerlerin girişimcilik
üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. 62 farklı ülkenin
verileriyle yapılan araştırma sonuçları kültürel çevrenin girişimcilik
üzerindeki etkisini vurgulamaktadır.
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Kültürün alt boyutları ve girişimcilik eğilimi üzerine yapılan çalışmalar
da mevcuttur.
Banon ve lloret (2016) yaptığı çalışmasında cinsiyetin (erillik- dişillik)
girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini ülkeler arasındaki farklılıkları ile
ele almıştır. Bu farklılıkları anlamak için, çalışma, 55 ülkedeki erkek ve
kadın
girişimciliği
arasındaki
mesafeyi
kültürel
açıdan
değerlendirmektedir. Bulgular, hem girişimcilik oranları (erkek - kadın)
arasındaki mesafe hem de farklı rollerin girişimcilik davranışları
üzerindeki etkisi nedeniyle ülkelere göre değiştiği yönündedir.
Duman vd. (2015) çalışmasında KOBİ'lerde girişimcilik kültürünün
oluşturulmasında, girişimcilik kültürünü etkileyen faktörleri, girişimcilerin
özelliklerini belirlemeyi ve girişimcinin bir girişim kurmak için aldığı
kararlarda etkili olan faktörleri belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla
Konya Sanayi Odası üyesi 150 KOBİ girişimcisi arasında anket
uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, KOBİ'lerde erkek egemen bir
kültürün var olduğu, girişimcilerin aile yapılarına ve tecrübeye göre
farklılık gösterdiği, ancak girişimcilerin eğitim düzeyinin önemli bir
değişken olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu yönüyle (eğitim düzeyinin
önemli bir değişken olmadığı) Jakubczak ve Rakowska (2014) tarafından
ulaşılan sonuçlarla uyuşmaktadır.
Hancıoğlu vd. (2014) önemli bir ulusal kültürel boyut olan belirsizliğin
önlenmesini gözlemlemiş ve bunun “Toplam Girişimcilik Faaliyeti”
üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Küresel Girişimcilik Monitörü projesine
katılan 57 ülkeden oluşan geniş bir örnek üzerinde gerçekleştirilen analiz
sonucunda, bir ülkenin belirsizlikten kaçınma seviyesinin girişimcilik
faaliyeti ile güçlü bir şekilde bağlantılı olmamasına rağmen, daha düşük
düzeyde belirsizlikten kaçınma düzeyinin daha yüksek düzeyde
girişimcilik faaliyeti ile sonuçlandığını ortaya koymuştur.
Butler vd. (2010) belirsizlik durumunda girişimcilik eylemlerinin ne
yönde gerçekleştiğini araştırmıştır. Araştırmacılar, belirsizliği özümseme
kabiliyetine sahip bireylerin oluşturduğu toplumların, girişimcilik
faaliyetlerinin olumlu yönde etkileneceğini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla
belirsizlikten kaçınma faktörünün düşük olduğu ülkelerde bireylerin
girişimcilik eğilimlerinin yüksek olacağı söylenebilir.
Davidsson ve Wiklund (1997) coğrafi bölge çiftleri oluşturarak yapısal
faktörlerin (nüfus, büyüme oranı, eğitim, işsizlik, kültür v.b.) yeni
firmaların oluşumuna etkisini araştırmıştır. Kültürün yeni firma oluşum
oranları üzerinde çok az etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Mueller ve Thomas (2000) iki girişimcilik özelliği olan kontrol ve
yenilikçilik ile Hofstede’nin bireycilik ve belirsizlikten kaçınma boyutları
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bireyciliğin yüksek ve belirsizlikten
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kaçınmanın düşük olduğu toplumlarda kontrolün baskın yenilikçiliğin
yaygın olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Steensma vd (2000) kültürün ortaklık kararı alma stratejilerini nasıl
etkilediğini araştırmışlardır. Bulgular kadınsı, düşük bireysellik ve yüksek
belirsizlikten kaçınma özelliği gösteren ülkelerdeki bireylerin işbirlikçi
stratejileri tercih ettiği yönündedir.
2. Veri Analizi ve Bulgular
Çalışmaya katılan öğrencilerin %60’ını kadın öğrenciler
oluşturmaktadır. 20-24 yaş aralığındaki öğrencilerin oranı çalışmanın
%53,4’ünü kapsamaktadır. %31’i ödemesiz işlerde, %20’si vasıfsız
işlerde, %9,1’i meslek eğitimli işlerde çalışmaktadır.
Öğrencilerin kültürel yapılarını oluşturan boyutların hangi gözlenen
değişkenlerden oluştuğunu belirlemek amacıyla önce SPSS 22 paket
programı kullanılarak Keşfedici Faktör Analizi yapılmış, daha sonra ilgili
ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik değerlerini belirlemek için AMOS 24
programı ile Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılarak yapı geçerliliği test
edilmiştir.
Öğrencilerin girişimcilik boyutunu ölçmek amacıyla 36 soruluk
üniversite öğrencileri girişimcilik ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada ölçeğin
Cronbach’s Alpha değeri 0,925 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin kültürel
değerlerini ölçmek amacıyla 24 soruluk uluslararası değer modülü ölçeği
kullanılmıştır. Çalışmada ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0,784 olarak
bulunmuştur.
Veri setinin faktör analizi yapmak için uygun olup olmadığını
değerlendiren korelasyon matrisi 1’e ne kadar yakınsa örneklemin faktör
analizi için o kadar uygun olduğu kabul edilmektedir. Veri setinin
Kaiser_Meye-Olkin (KMO) değeri kabul edilebilir 0.50 değerinin üstünde
0.75 olarak belirlenmiştir.
Faktör analizi özdeğerlerin 1’den büyük olması halinde faktörler
oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Analizi sonucunda öğrencilerin kültürel
değerlerinin boyutunun 3 faktörden oluştuğu görülmüştür. Özdeğer
istatistiği 1’den büyük olan faktörler anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Birinci faktör güç mesafesi, ikinci faktör hoşgörü/kısıtkayıcılık ve üçüncü
faktör uzun/kısa döneme yönelim olarak belirlenmiştir.
Faktör analizi sonucunda öğrencilerin kültürel değerlerini gösteren
birinci faktör güç mesafesi (38, 39, 40, 41, 42, 43), ikinci faktör
hoşgörü/kısıtkayıcılık (44, 45, 46), üçüncü faktör uzun/kısa döneme
yönelim (48, 49, 50) maddelerinden oluşmaktadır. Güç mesafesi
boyutunun açıklanan varyansı 24,205, özdeğeri 5,809 olarak
belirlenmiştir. Hoşgörü/kısıtkayıcılık boyutunun açıklanan varyansı
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11,271, özdeğeri 2,705; kısa-uzun dönemli yaklaşım boyutunun açıklanan
varyansı 7,245, özdeğeri 1,739; olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin kültürel boyutlarını oluşturan gözlenen değişkenleri
belirlemek amacıyla yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda faktör
yükü 0.60’ın üzerindeki maddeler belirlenmiş ve ölçeğin yapı geçerliliğini
değerlendirmek amacıyla bu maddeler doğrulayıcı faktör analizine tabi
tutulmuştur.
Tablo 1. Ölçüm Modelinin Uyum İndeksleri
Uyum Ölçüleri

İyi Uyum Değerleri

c2 /sd

≤3 (mükemmel uyum)
(Kline, 2005)
≤0.07 (Steiger, 2007)

Kök Ortalama Kare
Yaklaşım Hatası
(RMSEA)
Uyum iyiliği İndeksi
(GFI)
Normlandırılmış Uyum
İndeksi (NFI)
Karşılaştırmalı Uyum
İndeksi (CFI)
Göreli Uyum İndeksi
(RFI)

≥0.90 (Schumacker ve
Lomax, 1996, Hooper vd.,
2008)
≥0.90 (Kelloway, 1989;
Thompson, 2004)
≥0.90 (Hu ve Bentler,
1999;
Tabachnick
ve
Fidell, 2001)
≥0.90 (Erdoğan vd., 2007)

Modelim
Uyum
Değerleri
1,569
0,070

0,908

0,900
0,959

0,858

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda belirtilen boyutların elde edilen
maddeleriyle yapı geçerliliğinin sağlandığı görülmüştür. Kültürel
boyutlara ait belirtilen maddeler ile çalışılması sonucunda ölçüm
modelinin uyum indeksleri yukarıda görüldüğü gibidir. Bu değerlerin
literatürde kabul edilen eşik değerlerin içerisinde yer aldığı görülmektedir.
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Tablo 2. Ölçüm Modeline Ait İstatistikler
Faktörler

Regresyon
Yükü

38
Güç Mesafesi
39
Güç Mesafesi
40
Güç Mesafesi
41
Güç Mesafesi
42
Güç Mesafesi
43
Güç Mesafesi
44
Hogörü/
Kısıtlayıcı
45
Hogörü/
Kısıtlayıcı
46
Hogörü/
Kısıtlayıcı
48
Uzun/Kısa
Döneme Yönelme
49
Uzun/Kısa
Döneme Yönelme
50
Uzun/Kısa
Döneme Yönelme

1,000
1,213
1,117
1,139
,996
,795

Std. Ed.
Regresyon
Yükü
,635
,835
,761
,848
,719
,623

1,000

,878

1,056

,800

,924

,713

1,000

1,048

,657

,508

,697

,579

S.E.

C.R.

P

,158
,177
,184
,164
,145

7,671
6,308
6,185
6,070
5,471

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

,112

9,420

0.000

,112

8,239

0.000
0.000

,144

4,564

0.000

,140

4,989

0.000

Tablo 4’te ölçüm modeline ait istatistiksel analiz sonuçları
görülmektedir. Tabloda yer alan sonuçlar incelendiğinde gözlenen
değişkenlere ait faktör yüklerinin tamamının 0.50’nin üzerinde olduğu
görülmektedir.
Tablo 3: Öğrencilerin Kültürel Boyutlarının Girişimcilik Yeteneği İle
Olan İlişkisi
Bağımsız
Değişkenler

Bağımlı
Değişkenler

Std.
Beta

R2

Std.
Hata

t

Anlamlılık
P

F
Değeri

DurbinWatson

Kültürel
Değerler

Girişimcilik

,233

,041

,106

2,204

,030

4,858

1,707

Regresyonun önemli varsayımlarından biri, bağımsız ve bağımlı
değişkenler arasında ve hata terimleri arasında da korelasyon olmamasıdır.
Durbin Watson istatistik değeri 1,707’dir. Yani 2 civarındadır. Hata
terimleri arasında korelasyon olmadığını söyleyebiliriz.
Öğrencilerin kültürel değerleri ile girişimcilik boyutları arasındaki
ilişkinin regresyon analizi sonucu elde edilen değerlerine göre girişimcilik
düzeylerinin %041 kısmı kültürel değerleri tarafından açıklanabilmektedir.
Anlamlılık değerine bakıldığında (,05) model istatistiksel olarak anlamlı
görülmektedir ve öğrencilerin kültürel değerlerindeki 1 birimlik artış
girişimcilik düzeylerini 0,233 birim arttırmaktadır.
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Sonuç
Bir toplumu oluşturan bireylerin girişimci kişilik taşıması o toplumun
refahı ve gelişebilirliği için oldukça önemlidir. Girişimci kişilik yalnızca
ekonomik unsur ve kriterlerin getirdiği bir özellik taşımamaktadır. Kültürel
değerler, normlar, inançlar v.b. bireylerin girişimci özellikler
göstermelerini etkilemektedir. Dolayısıyla girişimci kişiliğin gelişmesi
kültürden bağımsız düşünülmemelidir.
Kültür, toplumdaki bireylerin davranışları ve kişilik özellikleri üzerinde
etkin role sahiptir. Bu bağlamda yeni bir işletme kurma fikri, risk üstlenme
derecesi gibi özelikler kişilerin ait olduğu toplumdan gelen normlara,
değerlere, tecrübelere vb. bağlıdır. Toplumda kişilere tanınan özgürlük
derecesi, başarı veya başarısızlıklara nasıl bakıldığı, kişilerin kendi
kararlarını alması, bunun teşvik edilmesi veya bastırılması, bireylerin
girişimcilik özelliklerinin de o yönde şekillenmesini sağlamaktadır.
Dolayısıyla ait olunan toplumun kültürü, girişimciliği olumlu veya
olumsuz yönde etkilemektedir.
Kültür ve kültürel boyutların girişimcilik üzerine etkisinin araştırıldığı
bu çalışmada araştırmaya katılanların kültürel değerlerinin girişimci kişilik
özellikleri üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı şekilde kabul
edilmiştir. Hofstede’nin kavramsallaştırdığı boyutlardan güç mesafesi,
hoşgörü/kısıtlayıcılık ile uzun/kısa döneme yönelimli olma boyutlarının,
öğrencilerin girişimcilik düzeylerini etkileyen kültürel boyutlar olduğu
sonucuna varılmıştır.
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FARKLILIK YÖNETİMİNE UYGUN KURUM KÜLTÜRÜNÜN
OLUŞTURULMASI
Ufuk ÜNLÜ
Jel Classification: M5, M10.
1. Giriş
Kurum içerisindeki farklılıklar, önceden belirlenmiş stratejik hedeflere
ulaşmada birtakım avantajlar sağladığı gibi, başarılı bir yönetim elinde
değerlendirilemediği sürece organizasyonlar açısından önemli bir tehdit
haline gelebilir. Bu bakımdan farklılıkların sağlıklı bir biçimde analiz
edilmesi ve buna uygun kurum kültürünün oluşturulması gerekmektedir.
Gerek insan kaynakları biriminde çalışanların gerekse yöneticilerin
üzerinde önemle durdukları konulardan biri, farklılık yönetimi konusunda
olumlu ve destekleyici bir inanç ve değerler sistemi meydana getirmektir.
Zira bu alan, üzerinde uzun çalışmalar yapılmasını, fazlaca emek
harcanmasını ve başarılı yönetim için yeni yol haritalarının belirlenmesini
zorunlu kılmaktadır.
Bu çalışmamız farklılık yönetimi ile uyum halinde olan örgüt
kültürünün nasıl oluşturulması gerektiği üzerinde durmaktadır. Öncelikle
farklılık yönetimi yaklaşımı ve kurum kültürü hakkında bilgi sunulacak,
ardından farklılık yönetimine uygun kurum kültürünün oluşturulması
konusu alt başlıklar dâhilinde incelenecektir.
2. Farklılıkların Yönetimi Yaklaşımı
Farklılık ifadesinin soyut anlamlar taşıması ve bu kavramın
literatürdeki çalışmalarda çok boyutlu olarak ele alınması tanımını da
zorlaştırmaktadır. Farklılık; doğal, sosyal ve bilişsel her olayı ve olguyu
bütün diğerlerinden ayıran özellik olarak tanımlanmakta ve sosyal bilimler
açısından ırk, kültür, din, zihinsel ve fiziksel yetenekler, kalıtsal özellikler,
cinsiyet, yaş ve diğer karakteristiklerden doğan tecrübelerin ve bakış
açılarının çeşitliliği, farklılık olarak ifade edilmektedir (Barutçugil, 2011,
s.42). Kısaca farklılık; benzersiz olma, farklı olma, türdeş olmama ve
çeşitlilik kelimelerinin karşılığıdır.
Kimilerine göre farklılıklar, kaçınılması gereken olumsuzluklar olarak
görülmekte, kimilerine göre kişisel yeteneklerin ortaya çıkması ve bireyin
diğerleri ile sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olan fırsatlar şeklinde
düşünülmektedir. Bu nedenle, kurumlar açısından farklılıkları yok saymak
mümkün olmadığı gibi, yapılması gereken şey, farklılıkların nasıl
yönetilebileceği üzerine değerlendirmeler yapmaktadır (Budak, 2008, s.
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398-400). Günümüzde başarılı olarak görülen kurumların başta gelen
özelliklerinden biri, farklılıkların yönetimine uygun politikalar
geliştirmeleridir.
Amerika Birleşik Devletleri Sayıştayının hazırladığı uluslararası bir
raporda farklılıkların yönetimi, çalışanların farklılıklarına ve
benzerliklerine değer verilen, böylece çalışanların potansiyellerinin
tümünü, örgütün stratejik amaç ve hedeflerine katkı sağlayacak şekilde
kullanabilecekleri bir iş çevresi yaratma ve bu iş çevresini sürdürme süreci
olarak tanımlanmıştır (USGAO, 2005, s.1). Belloda ve diğerlerine göre
farklılıkların yönetimi, kurumda çalışan tüm personelin kim veya ne
olduğu önemli olmaksızın, farklıkları bir zenginlik olarak kabul edip, bu
durumun olduğu gibi kabul gördüğü ve mevcut farklılıklara göre
politikaların üretildiği bir sistemler bütünüdür (Belloda vd., 2017, s.2).
Sonnenschein açısından farklılıkların yönetimi, personel farklılıklarından
doğan gerilimi tolere etmeye ve söz konusu farklılıklardan avantaj
sağlamaya çalışan bir yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır (Sonnenschein,
1997, s.3). Tanımlardan görüleceği üzere farklılıklar, kurumlarda bir
zenginlik olarak anlamlandırılmakta ve bu durumun avantaja çevrilmesine
yönelik çalışmalar yapılması gerekliliği üzerinde durulmaktadır.
1990’lı yıllarda Amerika’da gerçekleştirilen çalışmalar, toplumlar ve
kurumlar açısından farklılık kavramının ve farklılıkların yönetimi
anlayışının literatüre kazandırılmasını sağlamıştır. Amerika’da “diversity”
ve “diversity management” başlıkları altında incelenen kavram ve konular,
insan farklılıklarından doğan çeşitli sorunları toplum, örgüt, grup ve birey,
düzeyinde değerlendirmeye ve çözüm önerileri bulmaya çalışmakta ve
ayrıca tüm insanların eşit fırsatlara sahip olması için çabalayan diğer
yandan da herkesin farklılıklarına saygı duymasına çalışan bir anlayışı
işaret etmektedir (Sürgevil ve Budak, 2008, 66-67).
Farklılıkların önem kazanması ve kurumlarda farklılık yönetimi
konusunun sıklıkla gündeme gelmesinin nedenleri toplumsal ve örgütsel
düzeyde ele alınabilir. Buna göre iş ölçeğinin büyüyerek küresel nitelik
kazanması, yasal düzenlemelerin konuyla ilgilenmeyi zorunlu kılması ve
insan kaynakları yönetiminde etkinlik yaratma endişesi kurumsal faktörler
arasında yerini alırken; toplumsal faktörler ise büyük ölçüde yaşanan
demografik değişmelerden kaynaklanmaktadır. Bunlar arasında, çalışanlar
arasında etnik köken farklılıklarının giderek artması, çalışan nüfus
içerisinde 16-24 yaş grubunun artarak örgütlere yeni özellikler
kazandırması, kadınların iş yaşamındaki oranının ve öneminin artması,
birçok ülkede yaşlı insan nüfusunun artması ve azınlıkların örgütlerde
temsil edilmesi sayılabilir (Barutçugil, 2011). Küresel anlamda yaşanan
gelişmeler, teknolojinin baş döndürücü hızı ve günümüz kurumsal
yapılarının çokuluslu hale gelmesiyle farklılıkların görülme sıklığında artış
yaşanmıştır.
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Tran, Garcia-Priteo ve Schneider (2011), farklılık yönetimi ile ilgili
çalışmalarında; özelde farklılıkların yönetimi tarafından tetiklenen belirli
sosyal kimliklerin, personelde farklılık yönetiminin; belirli duygular,
politika ve pratik olarak çeşitli uygulamalarına destek olmak ya da direnç
göstermek gibi belirli davranışsal tepkiler bakımından farklılıklar
yönetimini değerlemelerinin nedenlerini açıklayan dinamik bir model
önermişlerdir. Bu modellerinin katkısı, duygusal tepkilerden modelin
tekrarlayıcı doğası yoluyla daha anlaşılabilir olan duygusal ama rasyonel
cevaplara kadar farklılıklar literatürüne yeni bir bakış açısı sağlamıştır.
Çokuluslu şirketlerdeki farklılıkları inceleyen Syed ve Özbilgin (2009), üç
katmanlı bir yapı geliştirmişlerdir. Çalışmaya göre; şirketin bulunduğu
ülkenin tarihi, ekonomik ve kültürel özellikleri birinci katmanı; işletmenin
prosedür ve uygulamaları ile organizasyon yapısı ikinci katmanı ve şirket
çalışanlarının farklılıklara bakış açısı da üçüncü ve son katmanı
oluşturmaktadır. Bu yaklaşımla, etkin bir farklılıkların yönetimi için
katmanların kendi aralarındaki ilişkileri göz önünde bulunduran bir
çalışma planı oluşturulabilir. Türkiye’de farklılıkların yönetimi
konusundaki araştırmalar, 2000’li yıllar sonrasında başlamaktadır.
Araştırmacıların çalışmaları yanında, AB uyum sürecindeki uluslararası
sözleşmeler ve ülkenin kendi dinamikleri çerçevesinde çalışma yaşamında
farklı kimlik ve özellikler taşıyan bireylerin yer almasını engelleyen
unsurlar ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Başta kadınlar olmak üzere,
dezavantajlı grupların çalışma yaşamında yer almasını teşvik edecek
düzenlemeler, “pozitif ayrımcılık” başlığıyla uygulamaya sokulmuştur. İş
Kanunu ve Devlet Memurları Kanunu’nda kadınların çalışmasını
kolaylaştıran süt izni, doğum izni gibi uygulamalar başlatılmış ya da daha
nitelikli hale getirilmiştir. Kamu ve özel sektör işyerlerinde engelli ve eski
hükümlü çalıştırılması yasal bir zorunluluk olmuştur. ÖMS (Özürlü
Memur Sınavı) ile engelli bireylerin sadece engelli adaylarla yarışacakları
KPSS genel sınavından ayrı bir sınav sistemi oluşturularak engelli
bireylerin kamuda istihdam edilmesi kolaylaştırılmaya çalışılmıştır (İnce
vd., 2015, s.294).
3. Kurum Kültürü
Bir insan toplumunun duygu, düşünce ve yargı birliğini sağlayan
değerlerin tümüne kültür denir (Tevrüz, 1997, s.21). Bu manada kültür, bir
toplumun sonsuz sayıda ve çeşitteki potansiyel yaşam tarzları arasından
deneyerek ve yönlendirerek alışkanlığa dönüştürdüğü tutum, davranış ve
düşünüş tarzları bütünüdür (Barutçugil, 2011, s.15). Kültür kavramının
kurumlarla ilişkilendirilmesi ve kurum kültürü kavramının literatüre
girmesinde, 1980‟li yıllarda yayımlanan Deal ve Kennedy‟nin “Corporate
Culture” (1982) adlı kitabı ile Peters ve Waterman‟ın “In Search of
Excellence” (1982) adlı kitabının etkili olduğu bilinmektedir (Unutkan,
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1995, s.36). Kurum kültürü olgusu, yakın tarihte ele alınmış olmasına
karşın, bugüne kadar onlarca çalışmaya konu edilmiştir.
Örgüt kültürü olarak da ifade edilen kurum kültürü Oudenhoven’e göre,
kurum çevresiyle ilgili, örgütsel uygulamaların şekillendirdiği bir kültür
çeşidi olarak tanımlanır (Oudenhoven, 2001, s.89). Armstrong ise kurum
kültürünü, kurumdaki bireylere, birbirlerine davranışlarında ve işlerinin
yapılma şekli konusunda rehber olan, bireyler arası etkileşimle ortaya
çıkan ve paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modeli
olarak ifade etmiştir (Armstrong, 1990, s.206). Eliot Jaques için kurum
kültürü, yeni üyelerin, örgütte kabul görebilmek için, öğrenmek veya
kısmen kabul etmek zorunda olduğu alışılagelmiş ve geleneksel düşünme
ve eylem biçiminin personel açısından çeşitli düzeylere paylaşılmasıdır
(Rosenfeld ve Wilson, 1999, s. 269-270). Farklı araştırmacıların üzerinde
fikir birliği oluşturdukları kurum kültürünün özelliklerini dört ana grupta
aşağıdaki şeklide belirtilebilir (Gordon, 1983, s.55);
 Kurum kültürü sonradan kazanılmış ve dolayısıyla
öğrenilmiş bir olgudur.
 Kurum kültürü grup üyeleri arasında paylaşılan bir yapıya
sahiptir.
 Kurum kültürü yazılı olmayan bir bütündür.
 Kurum kültürü, düzenli bir şekilde tekrarlanan veya ortaya
çıkarılan tutumsal kalıplar halindedir.
Kurum kültürü örgütteki bireylerin kişisel davranışlarını belirleyen ve
örgütsel davranışlarını yönlendiren temel değerleri, örgüt üzerine anlatılan
hikâyeleri, törenleri ve kullandığı dilden mekân dizaynına, planı ve
personeli arasındaki geçerli olan kıyafet modeline kadar görülen birçok
öğe üzerinde etkisini göstermektedir. Örgütün temel değerleri, tören ve
sembolleri, lider ve kahramanları, öykü ve efsaneleri, örgütün başarısı ve
tüm performansı için önemli bir rol üstlenmektedir (Uzoğlu, 2001, s.328).
Bunlar aynı zamanda kurum kültürünün işe yeni giren personel, yönetici
veya lider için kültürü anlayıp özümsemesinde taşıyıcı olarak kabul edilir.
Kurum kültürünün önemi, şahısların karar ve davranışları ile bunun
sonucu ortaya çıkan hususları etkilemesinden, yönlendirebilmesinden
kaynaklanmaktadır. Bunlar; iş görenin çalışma derecesi, biçimi, yöntemi,
yoğunluğu ile çevresel, toplumsal, ekonomik, siyasal ve doğal ilişkilerdir.
İnsanın ne zaman, ne tür ve nasıl kararlar alacağı ve bunları nasıl
uygulayacağı konusu, onun kültürel nitelikleri ve değer yargılarıyla sıkı
sıkıya bağlıdır (Dinçer ve Fidan, 1995, s.403). Kurum kültürünün önemi,
dinamik bir çevreye sahip örgütler açısından daha net anlaşılır. Kurumlar
açısından devamlılığın olmazsa olmaz koşullardan biri, gelişen teknolojiye
ve çevre koşullarına uyum sağlamaktır. Bu koşulun sağlanması yapıştırıcı
bir unsur olan örgüt kültürünün, bir başka deyişle ortak değerlerin
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varlığının kabulü ile mümkündür (Unutkan, 1995, s. 23). Bu anlamda
kurum kültürü sosyal bir yapıştırıcı olarak kabul görür.
Kurum kültürünü meydan getiren birden fazla öge bulunmaktadır.
Bunlardan başlıcaları;
Temel Değerler: Günlük yaşamda, herhangi bir toplumsal grubun üyesi
olan bireylerin temel dayanağını değerler oluşturur. Kurumsal bakış
açısıyla değerler, çalışanlar tarafından benimsenen ve örgütte nelerin kabul
görüp görmeyeceğini belirleyen inançlardır (Türk, 2007, s. 18).
Normlar: Normlar, kurumda karşılıklı olarak neyin doğru neyin yanlış
olduğu hususundaki anlaşmalar, genel kabul görmüş standartlardır
(Değirmenci, 2007, s.136).
Varsayımlar: Kurum kültürünün temelini varsayımlar oluşturmaktadır.
Varsayımlar; tartışılamayan, değiştirilemeyen, kişiye ait önyargılar,
dogmalar ve gerçeklerdir. Algılamaya ilişkin bir zemin oluşturan
varsayımlar, farklı algılara ve yanılsamalara sebebiyet verirler (Kosa,
2010, s. 11).
İnançlar: İnançlar, kurum içinde neye inanılıp neye inanılmayacağını
belirten değerlerdir. Kurumun üyelerinin sahip olduğu inançlar kurum
kültürünün oluşumunu ve devamlılığını sağlayan temel unsurlardır (Bakan
vd., 2004, s.42).
Dil: İletişim ve anlaşma aracı olan dil, aynı zamanda kültürün temel bir
öğesidir. Gürgen, kurumda kullanılan yazılı ve sözlü dil içinde yer alan
argo ifadeler, deyimler, şakalar, mecazlar, benzetmeler, sloganlar,
selamlaşmaların bu gruba ait olduğunu ifade etmektedir.
Güçlü kurum kültürlerinde, şeffaflığa dayanan geniş iletişim ağları söz
konusudur. Bu şekilde bilgiler çok daha güvenli bir şekilde yorumlanmakta
ve yanlış anlaşılmalar ortadan kalkmaktadır. Yeni fikirlerin ele almışı ve
işlenmesi yüksek derecede açıklık, eleştiriye hazırlık ve girişkenliği şart
koşar. Güçlü kurum kültürleri duygusal bağlantıları nedeniyle buna çok
uygun değildirler (Sağır, 2011, s.120-121). Buna karşın zayıf kurum
kültürü, genel değerlerin ve davranış biçiminin belirginleşmediği kültür
tipidir. Çalışanlar üzerinde yeterince etkili değildir. Bunun sonucu olarak,
işletmede çoğunluğun benimsediği bir kültürden söz edebilmek mümkün
olamaz. Zayıf kurum kültürüne sahip işletmede; işe yönelik tutum ve
davranışlar, çalışma ilişkileri, işletmenin amaçları ile ilgili görüşler ve
benzeri unsurların bütünleşik bir görünümü yoktur (Kara, 2006, s.46).
4. Farklılık Yönetimine Uygun Kurum Kültürünün Oluşturulması
Farklılık yönetimine uygun kurum kültürünün oluşturulması hususu,
kurum kültürünün oluşumu, farklılık yönetiminde başarılı olma,
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farklılıklara göre kurum kültürü yaratılması alt başlıkları kapsamında ele
alınacaktır.
4.1. Kurum Kültürünün Oluşumu
Kurum kültürü genel olarak; öğrenilmiş veya sonradan kazanılmış bir
olgudur. Organizasyonun üyeleri tarafından paylaşılır. Düzenli bir şekilde
tekrarlanan faaliyetler veya davranış kalıpları şeklinde ortaya çıkar. Bu
bakımdan kurum kültürünün oluşumunda zamana ihtiyaç vardır.
Kurum kültürünün oluşumunda çok sayıda faktörün etkisi vardır. Bu
oluşum sürecinde en önemli görevler öncelikle örgüt kurucularına aittir.
Zira kurucular daha önceki felsefeler, görüşler ve ideolojilerle kısıtlı
olmadıklarından, sahip oldukları değerler ve temel varsayımlarını
yapılandıracakları kurum üzerinde etkilerinin olması doğal kabul edilir
(Terzi, 2000, s.28). Diğer açıdan, kurumların belirli bir sektörde var
olabilmesi için kurumsal çevreye uyumu yanında, çevredeki kaynakları
kullanabilir durumda olması ve hangi kurumsal çevrede yer alıyorsa, o
çevrede var olan unsurlarla zarar göremeyecek şekilde etkileşime
girebilmesi gerekir (Leblebici, 2004, s.303). Her kurumun dış çevresi
kendine özgüdür ve kurum kültürünün oluşumunda dış çevrenin etkileri iç
dinamikler kadar önemli yer tutar.
Örgüt kurucuları kadar, bu kurucuların seçecekleri çalışanlarda kurum
kültürü açısından önem arz etmektedir. Kurumlarda çalışan seçimi, bir
uyumsuzluk söz konusu olduğunda hem başvurana, hem de işverene
birlikteliği sona erdirme imkânı tanıyacak şekilde olmalıdır. Bu şekilde
seçim süreci kurumun çekirdek değerlerine ters düşebilecek adayların
elenmesini sağlayarak kurum kültürünün oluşturulmasına yardım eder.
Etkili bir çalışan seçimi işlevinin temel amacı, kurumdaki işler ve personel
ile başarılı bir uyum sürecinin sağlanmasıdır (Eren, 2004). Başarısız
seçimler kurumu kaotik bir ortama doğru sürekler.
Kurum kültürünün oluşum aşamalarını Robbins özetle dört aşamaya
ayırmıştır (Robbins, 1986, s.442);
 Kurum kültürünün orijinal biçimi, elbette örgütün
kurucusunun zihninde oluşturulmaktadır. Bu orijinal görüş
kurucunun eğitimi, deneyimi, geçmişi ve yine kendi
kültüründen ileri gelir. Kurucu, seçimlerini yaparken yaratmak
istediği kurum kültürü temel kriterini oluşturur, bu aşamada
tüm üyeler kendisi ile aynı fikri paylaşmayabilir ancak liderin
üyelerini etkileme gücü vardır. İkna gücü bu aşamada devreye
girer.
 Kurucu tarafından yönlendirilen davranışlar istenilen
hedefe ulaştığında, söz konusu davranışların tüm üyelerce bir
referans kriteri olarak benimsenmesi ikinci aşamada beklenir.
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Çünkü bu aşamada paylaşılan ve kabul edilen davranış kalıpları
ortaya çıkmaktadır.
 Üçüncü aşamada amaçlanan ve istenilen sonuçlara
ulaşılmaya devam edildiği için üst yönetim söz konusu inanç,
temel değer ve davranış kalıplarının yeni üyelerin de
sosyalleşme sürecinde, diğer bir ifade ile örgüte uyum
sürecinde kendilerine aktarılmasını uygun görmektedir. Bu
sayede kurumsal başarı ortaya çıkacaktır.
 Son aşamada belirlenen değer ve davranış kalıpları artık
kurumun kültürü haline gelir ve tüm çalışanların çabası ile
yaşatılmaya özen gösterilir.
4.2. Farklılık Yönetiminde Başarılı Olma
Farklılıkların yönetimi için öncelikle mevcut farklılıkların belirlenmesi
gerekmektedir. Örneğin Ronen ve Shenkar, 1985’te, ülkeleri çalışanların
işe karşı tutumuna göre kümelere ayırmıştır. Ülkeleri belirli kültürel
boyutlara göre sınıflandıran Hofstede’in araştırması gibi, Ronen ve
Shenkar’ın çalışması da, çokuluslu şirketlerin stratejilerini ve kurumsal
tasarımlarını ortaya koyma amacını taşımaktadır (Gültekin ve Ulukan,
2012, s.91). Tüm çalışanların yeteneklerini en etkin şekilde kullanmalarını
sağlamak, işletmelerin en büyük hedefleri arasındadır. Ancak çok kültürlü
işgücü ortamında bu hedefe ulaşmak, farklılaşan işgücünün etkin
stratejilerle yönetilmesini gerektirmektedir. Zira entelektüel, duygusal ve
düşünsel bir durumdur olan; kültürel çeşitliliği, örgüt için bir tehditten çok
bir fırsat olarak görebilmektir. Bu nedenle farklı kültürlerden gelen
yöneticiler, birlikte çalışabilmek üzere bir strateji geliştirebilmek için,
neyi, nerede, nasıl ve ne zaman söylemesi gerektiğini ve bu noktada
farklılıkları bilmek mecburiyetindedirler (Gültekin ve Ulukan, 2012, s.93).
Yöneticilerin yetkinliği, farklılık yönetimindeki başarıyı, baştan sona
etkilemektedir.
Farklılıkların yönetiminde başarılı olmada ilk kriter “işe alım” sırasında
gerçekleşmektedir. Bu açıdan örgüte seçilen, transfer edilen ve örgüte
katılmasına karar verilen kişiler, insan kaynakları birimleri tarafından
seçilerek işe başlarlar. Seçilen bu kişiler, kurumsal sosyalleşme süreci
içerisinde farklılıkların önemini kavramak ve bunu bir rekabet stratejisi
olarak algılamak zorundadırlar (Özkaya vd., 2008, s.361). Bundan sonra,
çalışanlar arasında kültürel farklılıkları bütünleştirme ve etkili bir şekilde
yönetme konusunda izlenebilecek bir yol haritası çıkarılabilir.
Uygulamada her organizasyonunun kendi yapısına ve ihtiyaçlarına göre
bazı değişiklikler yapabileceğini kabul ederek izlenebilecek bir stratejinin
ana çizgileri oluşturulur. Organizasyonun bir kültürel dökümü çıkarılır ve
demografik tüm yönleriyle ortaya konulur. Çıktılar, kurum içerisinde tüm
personelin görebileceği ve anlayabileceği şekilde ilan edilir (Barutçugil,
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2011, s.226-227). Kurumun röntgeni olarak tarif edilecek bu durum, plan,
program ve politika geliştirmede anahtar rolü üstlenir.
Farklılıkların yönetimi konusunda başarılı olmada, diğer kriterler
arasında, örgütlerin farklılıklara olan ihtiyaçlarının belirlenmesi; ödül ve
teşvikler yoluyla farklılıkların yönetimine teşvik edilmesi; farkındalığın
eğitim çabalarıyla artırılması hususları vardır. Bu eğitimlerde temel olarak;
kişisel önyargıları bertaraf edecek temel sayıltılar ile çalışma yaşamında
azınlık gruplara yönelik olumsuz davranışları (mobbing, cinsel taciz vs.)
azaltacak varsayımlar dikkate değerdir. Çünkü; kurumsal alanda
“toplumsal cinsiyet rolleri” ile “kariyer gelişiminde” cinsiyet farklılıkları,
farklılıkların yönetiminde ve başarısında önemli bir belirleyici olarak
kabul edilmektedir (Özkaya vd., 2008, s.361). Cinsiyet farklılıkları kurum
içerisinde bir dezavantaj olarak görülmemeli, personelin kafasında bir
önyargı şeklinde algılanmamalıdır.
Bunların yanısıra kültürel yetkinliklerin geliştirilmesini destekleyecek
önderler ve mentorlar bulunmalı, üst yönetimin konuyla açık bağlantısı
oluşturulmalıdır. Deneyimli rehberlerin (mentor) yol göstermesi, farklı
kültürlerin insanlarının birbirini anlamasını kolaylaştıracaktır. Bu konuda
organizasyondaki kıdemli yöneticilerden yararlanmak her zaman doğru ve
yararlı olmayacaktır. Çoğu kez onların bu konuda motivasyonları ve
becerileri yoktur. Ayrıca onların kültürel değerlerle ilgili saplantıları,
varsayımları ve önyargıları olma olasılığı da yüksektir (Barutçugil, 2011,
s.227). yol gösterici olmak salt kıdemle bağlantılı bir husus değil, bu
konudaki etkin deneyim ve yetenekle sağlanabilecek bir durumdur.
4.3. Farklılıklara Göre Kurum Kültürü Yaratılması
Farklılıkların yönetimi, çalışanların birbirine benzeyen ve benzemeyen
özelliklerinin fark edilmesi ve yine çalışanların tüm bu özellikleri ile
kabullenilip değer görmesi ile başlayan bir yönetim modelidir. Bu model,
farklılığın teşvik edildiği, farklılıkların birey, takım ve işletme düzeyinde
performansı artıran bir kaldıraç olarak kullanıldığı bir yapının kurulmasını,
tüm sistemlerin ve kurum kültürünün bu anlayışı destekler şekilde
biçimlendirilmesini öngörmektedir (Süral, 2007, s.112). Nitekim
Thomas’a göre; “farklı” işgücü potansiyelinden avantaj sağlanabilmesi ve
bu işgücünün uyumlu bir şekilde çalışabilmesi için; kurumun, temel
kültüründe ve sistemlerinde değişikliğe gidilmesi gereklidir. Bu da ancak
farklılıkların yönetimi ile mümkün olabilir (Thomas, 1996). Farklılıkların
kabul edilip detaylı analizi neticesinde, kurum kültüründe yapılacak
değişikliğin uyumlu bir iş ortamı oluşturma ihtimali yüksektir.
Farklılıkların yönetimi uygulamalarının ağırlıklı olarak çok farklı
işgücü profiline sahip örgüt yapılarında ve çok uluslu işletmelerde ortaya
çıktığı bilindiğinden, başarı şansının çok kültürlü kurumlarda daha yüksek
olması şaşırtıcı bir durum değildir. Bu sebeple, çok kültürlü yaşamın
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egemen olması dolayısı ile farklılıkların yönetimi uygulamalarının yoğun
olarak rastlandığı işletmeler çok uluslu işletmelerdir (Tozkoparan ve
Vatansever, 2011, s.96). Çeşitliliğin yoğun olarak var olduğu kurumlarda
farklılıkların yönetimi ve bu yönetimi kolaylaştıracak kültürel uyumun
oluşturulması, bu tarz kurumlar için olmazsa olmazlardandır.
Farklılık yönetimi konusunda gelişmiş bir kurum kültürü oluşturmak
için bazı adımların atılması elzemdir. Genellikle insan kaynakları
yöneticilerinden beklenen, ancak stratejik önemi nedeniyle daha fazla
etkileme gücü gerektiren bu görev, açık tanımlanarak üst düzey bir
yöneticinin görev ve sorumluluğunda olmalıdır. Bu noktada sorumluluk
üstlenecek olan yönetici veya yöneticiler (Barutçugil, 2011, s.233);
 Öncelikle üst yönetimin desteğini alarak işe koyulmalıdır.
 Kurumdaki iklimi ve ihtiyaçları doğru analiz etmelidir.
 Kurumsal iletişim kanallarının her yönde açık ve etkin
olması yönünde çalışmalar yürütmelidir.
 Farklılıkların yönetimi konusunda atılan adımların
kuruma yayılmasına ve desteklenmesine öncülük edecek etkin
ve yeterli bir görev ekibi kurmalıdır.
 Farklılık yönetimini ilgilendiren kıstaslar, ihtiyaçlar,
eksiklikler ve sorunlar gibi bileşenleri ölçümlemeli ve
değerlendirmelidir.
 Farklılık yönetiminin; kurumun, sistemlerin, plan ve
programların, operasyonların ve süreçlerin bütünleşik bir
unsuru haline gelmesini sağlamalıdır.
Farklılıkların etkin yönetimi kurumun ve kurum çalışanlarının
amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Örgüt içinde oluşturulan yeni
bir kültür, örgüt iklimini olumlu hale çevirip çalışanların motivasyon
düzeylerinin yükselmesini sağlar. Bu nedenle farklılıkların daha etkin
yönetimi, tüm çalışanları kapsayan yeni bir örgüt kültürünün kurumsal
yaşamda hayata geçirilmesini gerekli kılar (Kurt, 2015). Bu kapsamda,
Argüden’e göre, yeni teşvik yapıları kurmak ve ortaya çıkmış farklılıkları
bir arada yönetmek, başka bir deyişle yeni bir kültür yaratmak, şirket üst
yönetiminin öncelikli
görevidir
(Argüden,
2010).
Yönetim
uygulamalarında etkinlik sağlamak için, bütün çalışanların, somut olarak
tanımlanmış ve paylaşılan ortak kurumsal normlar ve değerler etrafında
birleştirilmesi hedeflenir. Böylece oluşturulmak istenen kurum kültürü,
çalışanların kültürel kökenlerine bakılmaksızın uzlaşma, koordinasyon
sağlama ve yönlendirme işlevlerini yerine getiren temel bir unsur olarak
kabul görür (Gültekin ve Ulukan, 2012, s.93). Bu aşamada, kültürlerarası
iletişim farkları ve diğer kültürel değer boyutları, plan, politika ve
uygulamalar ile insan kaynakları stratejilerini oluştururken ya da tadil
ederken mutlaka dikkatlice ele alınmalıdır. Uluslararası kurumların ve
çalışanlarının amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynakları politikaları ve
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uygulamaları kültürlerarası farklılıkları gözetecek şekilde belirlenmelidir
(Barutçugil, 2011, s.231). Tüm bunların dikkate alınmadan üretim sürecine
geçilmesi, kurumsal başarı da hayal kırıklığına sebep olur.
5. Sonuç
Farklılıkların yönetimi, çalışanların farklılıklarına ve benzerliklerine
değer verilen bir anlayışı temsil eder. Bu anlayışa sahip kurumlarda
farklılıkları olan çalışanlara ve onların katkılarına değer verilir. Kurumdaki
çeşitlilik, zenginlik olarak görülür. Farklılıkları yönetmenin temel
anahtarlarından biri, bu yönetim şekline uygun kurum kültürünün
mevcudiyetidir. Sağlam bir kültürel zeminde yükselen kurumlarda,
farklılıklar önemli fırsatlar haline gelir.
Farklılıkların yönetimine uygun kurum kültürünün oluşturulmasında
lidere, yöneticilere ve çalışanlara önemli görevler düşmektedir. Öncelikle
kurumun, dış çevrenin ve beşeri sermayenin analiz edilmesi ve verilerin
sağlıklı bir şekilde toplanması gerekir. Liderin çizdiği politikalar,
farklılıkları kucaklayan ve kurum kültürü potasında birleştiren unsurlar
taşımalıdır. Gerektiğinde temel kültürde ve sistemde değişikliğe
gidilebilir. İşe alım süreçlerine ilişkin kuralların yöneticiler tarafından
önceden belirlenmesi ve kurum kültürüne uygun çalışanların seçilmesinin,
stratejik hedeflere ulaşmada başarı şansını artıracağı kesindir. Süreklilik
arz eden eğitimler ile ödül-teşvik sisteminin uygulamaya geçirilmesi, söz
konusu sürece olumlu katkılar sunacaktır. Esasen her personel, kurum
kültürü oluşumunda kendi farklılıklarına ve hitap eden unsurlar görmeyi
ister. Çünkü farklılığı karşılayacak her davranış, personele verilen değerin
kurumdaki yansımalarıdır. Bu nedenle kurum kültürü tüm çalışanları
kapsayacak şekilde oluşturulmalıdır.
Farklılık yönetimi ve kurum kültürü alanlarında daha ileri düzeyde
çalışma yapılması şarttır. Nitekim örgütsel davranışlar sürekli gelişim
halinde, dinamik bir süreç olarak kabul edilir. Gelişmeye hayli açık olan
bu alanda yapılacak yeni araştırmaların faydalı öneriler getirmesi
muhtemeldir.
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ÇÖMLEK ATÖLYELERİNDE GELENEKSELDEN
FABRİKASYON ÜRETİME DÖNÜŞÜM: ANADOLU ÇÖMLEK
ATÖLYESİ ÖRNEĞİ
Transformation from Traditional Crafts to Serial Production at Pottery
Shops: The Example of Anatolian Pottery Shop
Ebru ATEŞOK
1. GİRİŞ
İnsanlık tarihi ile aynı sayılabilecek kadar eski hava, su, toprak ve ateş
gibi öğeler ile hayat bulan çömlekçilik sanatı yaşamın her döneminde var
olmuştur. işlevsel, estetik ve simgesel bir olgu oluşu ile asırlar boyu tüm
geçmiş zamanları günümüze ve geleceğe taşımıştır.
Çömlekçilik sanatı da diğer geleneksel sanatlar gibi önceleri
insanoğlunun yemek yeme ihtiyacını gidermek amacıyla can bulmuş ve
geleneksellik olgusunu da zamanla yitirmemiştir. En ilkel üretim
yöntemlerinden en modernine kadar iç içe yaşadığımız bir sanat dalıdır ve
genellikle bir zanaat olarak da değerlendirilmektedir. Günümüzde daha
çok geleneksel olarak babadan oğla sürdürülen çömlekçilik, Anadolu'da
her yörede kendine has biçimlendirme ve üretim yöntemleriyle bugüne
kadar gelebilmiştir (Oral, 2006: 110).
Bu araştırmada, Nevşehir İli/ Avanos İlçesi’nde geleneksel üretim
yapan çömlek atölyelerinden farklı yöntemler ve kapasiteyle faaliyet
gösteren “Anadolu Çömlek Atölyesi” örnek teşkil etmesi nedeniyle
çömlek üretim yöntemleri bakımından incelenmiş fotoğraflarla
belgelenmiştir.
2. GELENEKSEL ÜRETİM
Geleneksel üretimden bahsedebilmek için öncelikle “geleneksel” ve
“geleneksel meslek” kavramlarını anlamak yerinde olacaktır. Geleneksel;
geçmişten beri süregelen, gayri resmî yol ve yöntemlerle kazanılan,
nesilden nesile aktarılan ve zamanın ihtiyaçlarına göre her kuşakta belli
ölçüde bireysel yaratıcılığa, değişmeye ve de gelişmeye izin veren bilgi,
hareket ve materyal ürünleri üretme ve kullanma tarzı olarak
tanımlanmaktadır (Ekici, 2007: 20). Belli bir geleneği olan, usta-çırak
ilişkisine dayanan, bireysel yaratıcılığa yer veren, toplum tarafından
kendine ait olduğu kabul edilmiş, eski zamanlardan beri varlığını sürdüren
meslekler, geleneksel meslekler olarak bilinmektedir (Duman 2011: 15).
Geleneksel mesleklerin çoğunda da atölye tipi üretim mevcuttur. Atölye
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tipi üretim bir geleneksel üretim sistemidir. Geçmişten günümüze ustaçırak ilişkisi ile gelen geleneksel el sanatları da makine kullanımının
minimum olduğu ya da hiç olmadığı, basit el aletleri kullanılarak atölye
tipi üretim ile ürünler meydana getirmektedir.
Geleneksel el sanatları alanında yürütülen çalışmalar; sanatsal üretimin
yerel kültürle bağlantısını, geleneksel malzemenin kullanım alanlarını,
günümüzün gereksinimlerine uygun biçimde yeniden biçimlendirilmesini,
kırsal turizmi etkileyen dinamikleri, mimari - süsleme ilişkisini görünür
kılmada önemli bir katkı sağmaktadır. 1980' li yıllar ve sonrasında ülkede
kırsal nüfus azalırken kent nüfusu artmıştır. Buna bağlı olarak da
geleneksel yaşamda işlevsel olan çoğu el sanatı örneği önemini
yitirdiğinden ya eskisi kadar üretilmemiş ya da ortadan kaybolmuştur.
Günümüzde ise bu konu iki maddeyle dikkati çekmektedir. Bunlardan
birincisi çağdaş dünya koşullarında, dünyaca yaşanan gelişmelerin
oluşturduğu ve yeni eğilimlerin belirlediği yaşam gereği, geleneksel
değerlerin (el sanatı ürünlerin) değişime uğraması, ortadan kalkması,
geleneksel el işi ürünlerin pek çoğunun ticari ürüne dönüşmesi durumudur.
İkincisi ise, kültür tarihi açısından çok önemli olan, değişime uğrayan ve
kaybolan bu değerlerin sonraki kuşaklara aktarılması sorunu olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren otomasyon sistemlerinin
yarattığı ölçek ekonomisi, bireylerin üretim ve tüketim tercihlerini
temelden değiştirmiştir. Maalesef ki bu süreçte ticari, ekonomik, teknolojik
ve kültürel koşullara ayak uyduramayan geleneksel meslekler ve
sanatkârlar, birer birer yok olmaya başlamışlardır (Altıntaş, 2016: 158161).
2. AVANOS ÇÖMLEKÇİLİĞİ
Neolitik Çağ’dan itibaren Nevşehir’de devam eden çanak çömlek
yapımı, günümüzde daha çok Avanos bölgesinde yaygınlık
göstermektedir. Üretilen çanak çömlekler bugün olduğu gibi olasılıkla İlk
Tunç Çağ’da da Avanos’un dağlarından ve Kızılırmak’ın eski
yataklarından elde edilmiştir. İlk yapılan çömleklerin sucuk yöntemiyle
elde biçimlendirildiği bilinmektedir. Fırınlama için de açık ateş
kullanılmıştır. İlk Tunç Çağının sonlarına doğru çömlekçi çarkı bulununca,
çömlekler artık çarkta yapılmaya başlanmıştır. Çark yapımı çanak çömlek
örneklerine Hacıbektaş ilçesinde yoğun olarak rastlanmaktadır (Kaymakçı,
2012: 76-77).
Kapadokya bir turizm bölgesi olması nedeniyle bu yörede var olan
kültürel unsurlar, turistlerin hep ilgi odağında bulunmuştur. Yörede var
olan geleneksel mesleklerin bir kısmı turizme yönelerek ortadan
kalkmaktan kurtulmuşlardır.
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Avanos çömlekçiliği ise bunun en önemli örneğidir. Günlük kullanım
kabı olarak yöre ve çevre yerleşim yerleri için üretilen çömlekler, 1970’li
yıllardan itibaren turizmin gelişmesiyle paralel dönüşüme uğramıştır.
Günümüzde Avanos çömlekçiliği, turistik hatıra-eşya olarak dekoratif
ürünlere yönelmiştir. Atölyelerde çömleklerin yanında seramik ürünlerin
de yer aldığı tespit edilmiştir. Özellikle Kütahya işi seramik ve çiniler,
çömlekçi atölyelerinde turistik amaçlı yapılmaktadır. Avanos’ta bulunan
bazı seramik atölyelerinin bazıları 30 kişiden fazla bireyi çalıştırabilecek
kapasiteye ulaşmıştır. Atölyede seramik ustalarının yanında nakışçılar,
desinatörler, fırıncılar ve turist gruplarına rehberlik eden kişiler de
çalışmaktadır. Kimi seramik atölyelerinde turistlerden öğrenilen Japon
seramik pişirme tekniği raku ile kap kacak yapımı dikkat çekicidir. Bu
durum yörede turizmin toprak sanatları üzerinde önemli etkileri olduğunu
göstermektedir (Yolcu, 2014: 1729-1730).
Avanos çömlekçiliğinde de geçmişten gelen geleneksel üretim
aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalar genel itibari ile sıralanacak olursa;
•
Hammadde olarak kullanılan kilin homojen bir yapı
kazandırılması amacıyla kırıcılara sokulması ve eleklerde elenmesi,
•

Su yardımıyla iyice yoğrularak çömlek çamuru haline getirilmesi,

•
Geçmişte sucuk yöntemiyle daha sonra “ağır çark” (ayaklı torna)
olarak bilinen ve dönüş kuvvetini ustanın ayağı ile sağladığı bir sistem ile
çamur şekillendirme,
•
Şekle giren çömlek ürünlerin gölgede kurumaya bırakılması ve
arkasından saman ve talaşla yakılan fırınlarda 800-1200 derece sıcaklık
arasında özenle pişirilmesi şeklindedir (Kaymakçı, 2012: 76-77).
4. ANADOLU ÇÖMLEK ATÖLYESİ ve ÇÖMLEK ÜRETİMİ
Avanos Anadolu Çömlekçilik 1997 yılında Avanos’ da faaliyete
başlamıştır. % 50 hisse ile Türk –Alman ortaklı bir işletme olarak
kurulmuştur. Üretiminin %70–90 kadarını ihraç ederken %30 kadarını da
iç piyasaya sunmaktadır. 50.000 m² açık alan üzerinde kurulu iki büyük
üretim birimine sahiptir. İlk üretim biriminde el işçiliği, sıvama kalıplar,
alçı kalıplar ve presler kullanılmaktadır.
İkinci üretim biriminde ise tamamıyla otomasyon üretim yapılmaktadır.
Her iki üretim biriminde modern gazlı fırınlar kullanılmaktadır. Atölyede
dekoratif ürünler, mutfak ürünleri (testi, nihale, kupa, güveç, bardak, balık
tavası, cezve, tepsi, tava), makine yapımı ürünler (küllük, kâse, balık
tavası), usta yapımı ürünler (küp, vazo, saksı, amphoralar, ibrik)
üretilmektedir.
Avanos Anadolu Çömlek Atölyesi’nde çömlek çamuru ile üretim
aşamaları aşağıda başlıklar halinde açıklanmıştır.
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4.1. Çamur hazırlama, yoğurma ve şekillendirmeye hazırlık
Elazığ, Maraş ve Avanos toprağı eşit oranlarda karıştırılmaktadır. Elde
edilen kum karışımı, içeriğinde bulunan farklı boyutlardaki taşların
kırılması amacıyla “kırıcı” denen makineye alınarak homojen bir hale
getirilmektedir. Buradan elde edilen kumlar eleklerden geçirilip
kalıntılardan temizlenmektedir. Eleklerden geçirilmiş kumlar, “büyük kum
karıştırıcıya” girmekte sonrada “değirmen” adı verilen makinede suyla
ıslatılarak ve karıştırılarak “çamur hazırlığı” tamamlanmaktadır. Buradan
borular ile ana karıştırıcılara verilen çamurlar bir saate yakın iyice
yoğrulmaktadır. Yoğrulan çamurlar çekme ünitesi yardımıyla rulo
makinesine gönderilmektedir. Rulo makinesine gelen çamurlar makinede
içlerindeki hava alınmak suretiyle rulolar haline getirilmektedir. Son işlem
olarak hazırlanan rulolar gölge bir depoda üstleri naylonla kapatılmış bir
şekilde en az bir gün dinlenmeye bırakılmaktadır.

Fotoğraf 4. 1. Ön Çamur Karıştırma ve Çamur Karıştırma Makineleri

Fotoğraf 4. 2. Değirmen
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Fotoğraf 4. 3. Çamuru Rulo Makinesine Aktarma Ünitesi ve Rulo Makinesi

Fotoğraf 4. 4. Rulo Makinesi ve Hazırlanan rulolar

4. 2. Çamur şekillendirme
Anadolu Çömlek Atölyesi’ nde üç farklı şekillendirme yöntemi
kullanılmaktadır. Bunlar; özel sipariş ürünler için torna, büyük çaptaki
siparişler için presleme ve dekoratif (otel/ firma ürünleri) ürünler için
kalıplama şekillendirme yöntemleridir. Tornada şekillendirme yapılacak
ürün için rulodaki çamur, ustanın göz kararı ile ya da ölçü çubukları ile
kesilerek hazırlanmaktadır. Hazırlanan çömlek çamurları usta tarafından
elektrikli tornada ürün çeşidine göre şekillendirilmektedir. Presleme
yapılacak ürünler için rulo halindeki çamurlar standa yerleştirilir makine
çamurları keser ve presin içene atar. Presin içindeki çamur, makinenin
baskısı yardımıyla şekillendirilmektedir. Pres makinelerinde görevli
ustalar ürünleri kontrol etmekte ve elleriyle düzeltme işlemlerini yaparak
şekillendirme işlemini bitirmektedir. Kalıplama da ise istenilen ürün
çeşidine ait döküm kalıplar kalıp atölyesinde hazırlanmakta ve çamur
kalıpların içerisine alınarak içlerindeki suyu çekmeleri amacıyla iki güne
kadar burada bekletilmektedir.
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Fotoğraf 4. 5. Kalıp hazırlama ve kalıplama

Fotoğraf 4. 6. Presleme işlemi

Fotoğraf 4. 7. Presleme makinesi ve çömlek presleme

4. 3. Kurutma
Şekil alan ürünler bir saat dışarıda bekletilip ısıtma sistemi ile çalışan
kurutma odalarına alınmaktadır. Burada da yarım gün kadar bekletilip
çamurun içerindeki suyun çekilmesi sağlanmaktadır.
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Fotoğraf 4. 8. Kurutma odası

4. 4. Astarlama
Yörenin toprağında damar olarak bulunan ve halkın “Kızıl” olarak
adlandırdığı “demir oksitli” toprak sulandırılarak üstü sünger yapılı bir
düzenek yardımı ile çömleklerin üzerine sürülmektedir. Böylece
çömleklerde ki düzgünlük sağlanmaktadır.

Fotoğraf 4. 9. Astarlama işlemi

4. 5. Sırlama
Atölyede sırlama işlemi Kütahya’ dan hazır halde gelen sırrın, sır
makinesinde püskürtülmesi yolu ile yapılmaktadır.
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Fotoğraf 4. 10. Sırlama makinesi ve sırlama işlemi

4. 6. Fırınlama
Çömlek ürünler kurutmadan sonra gaz ile çalışan fırınlarda 1050
derecede bir gün fırınlanmaktadır. Fırınlama işlemi sona erdiğinde yine
fırın soğuyana kadar beklenerek ürünler çıkartılmaktadır.

Fotoğraf 4. 11. Fırınlama makinesi

5. SONUÇ
Günümüzde Anadolu' da geleneksel çömlekçiliğin hala devam ettiği
önemli merkezlerinden biri de Avanos yöresidir. Burada 1990'lı yıllara
kadar çömlek çamurundan kullanım eşyası üretilmiştir. Daha sonra yörenin
turistik bir yer olması ve ekonomik kaygılar ile beraber çömlek
çamurundan kullanım eşyası üretimi yerini dekoratif ürünlere bırakmıştır.
Çömlek çamuru ile ürün üretim tipi genel itibariyle geleneksel atölye tipi
üretimdir.
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Atölye tipi üretimden kasıt bir atölyede birkaç usta ile önceleri rulo
sarma yöntemi günümüzde ise çömlekçi çarkı/torna ile şekillendirme;
önceleri açık ateşte pişirim günümüzde az da olsa kara/ odunlu fırın ya da
elektrikli fırında pişirim şeklindedir. Özetle geleneksel üretimde,
endüstriyel üretim koşullarından ziyade basit el aletleri ve kol gücü ön
plana çıkmaktadır. Ayrıca atölyede çalışan ustaların birim bazında
uzmanlığı yoktur ve çalışan her birey hemen hemen her işi
yapabilmektedir.
İnsanların ihtiyaçları ölçüsünde ortaya çıkan bu mesleklerin öğrenme
süreçleri halk kültürünün yarattığı bilgilerle inşa edilir. Bu bilgilerden yola
çıkılarak yapılan bir ürün de ister istemez halkın ortak beğeni anlayışını ve
halk kültürü öğelerini yansıtacaktır. Geleneksel çömlekçilik, yenilenmeye
ve çağdaş gelişmelere açık bir sanat dalı olması nedeniyle teknolojide
yaşanan gelişmeler kültürel değerlere bağlı kalmak kaydıyla bu sanata da
yansımaktadır. Kültüre bağlı olarak teknolojiyi ve çağı göz ardı etmeden
dengeli yapılan gerekli yenilemeler, geleneksel sanatların gelecek
nesillere miras olarak ta aktarılmasında önemli rol oynayacaktır. Avanos'
da faaliyet gösteren Anadolu Çömlek Atölyesi de bunun en güzel
örneğidir.
Anadolu Çömlek Atölyesi incelendiğinde hem geleneksel tip üretim
(tornada) hem de stantlar yoluyla endüstriyel tip üretim mevcuttur.
Geleneksel tip üretim yapan atölyeler de sipariş yetiştirememe, usta
bulamama gibi sorunlar yaşanırken burada yurtiçi ve dışı siparişlere
yetişecek bir kapasite ile tüm sezon üretim yapılmaktadır. Ayrıca bahsi
geçen atölyede özel tasarımlara yönelik ürünler, kalıplar ve tornada
dekoratif ürünler de yapılmaktadır. Yurt içi ve dışı büyük market
zincirlerinde yapılan ürün teşhirleriyle, otel ürünleri ve fuar katılımları ile
de bu geleneksel sanatın tanınmasına ve gelişmesine imkân vermesi
bakımından bahsi geçen atölye örnek teşkil etmektedir.
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HEYKELTRAŞ KUZGUN ACAR’IN “SOYUT
KOMPOZİSYON” İSİMLİ HEYKELİNİN RESTORASYON VE
KONSERVASYON UYGULAMASI
Restoration and Conservation of Sculptor Kuzgun Acar's "Abstract
Composition"
Özer AKTIMUR*1

Soyut Kompozisyon (İMÇ)
Giriş
Kuzgun Acar’ın tasarladığı Soyut Kompozisyon/Kuşlar heykeli
Unkapanı İMÇ (İstanbul Manifaturacılar Çarşısı) I. Blok Ön cephesinde
yer alan bir rölyeftir. 1967 yılında tasarlanan heykelin tamamı hurda demir
ve sacdandır.
Kuzgun Acar; Libya kökenli Türk heykel sanatçısıdır. Rudolf Belling,
Zühtü Müridoğlu ve Ali Hadi Bara gibi isimlerin yanında çalışmış. Bu
süreçte soyut heykel anlayışından etkilenmiş. Genellikle malzemelerini
atık demir, çivi, ahşap ve telden seçmektedir. 1961 Paris Bienalinde 1.lik
ödülü almıştır. 1962 Paris Modern Sanatlar Müzesinde Sergi
düzenlemiştir. 23.Devlet Resim ve Heykel Sergisinde 1.lik ödülü almıştır.
1966-67 İMÇ Kuşlar Heykeli.
Ankara Emekli Sandığı Gökdeleni cephesine tunçtan kabartma Türkiye
Heykelini yapmıştır. 1968 Sokak Tiyatroları için 140 tane mask üretmiştir.
Bayrampaşa Mustafa Kemal Anıtı / Gülhane 50.Yıl Heykeli / Antalya
Haşim İşcan Anıtı tasarladığı diğer eserleridir. Marmara Adasına
konulacak olan bir anıt tasarlamış “Balıkçılarla birlikte ağ çeken Atatürk”
(Dr.Öğr.Üy.); Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. Email: ozer.aktimur@msgsu.edu.tr
1
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ancak bitiremeden, 48 yaşında, bir duvar rölyefi üzerinde çalışırken
merdivenden düşerek hayatını kaybetmiştir.

Kuzgun Acar
2. Tasarımın Mantığı
Cumhuriyet döneminin önemli yapılarından olan İMÇ gerek plansal
gerekse alışveriş kültürüne modern hayata uyum bakımından olağanüstü
bir tasarımdır. Öyle ki, ilk alışveriş merkezlerinden sayabileceğimiz bu
çarşının arazi üzerine setler halinde yerleştirilişi, cumhuriyet döneminin
modern mimari anlayışını ve işlevselliğini taşırken aynı zamanda
Osmanlının beşgen avlu anlayışını da iç tasarımında barındıran ve tüm
bunların yanında içerisinde farklı sanatçılara ait 12 sanat eserini barındıran
bir yapıdır ki günümüz alışveriş merkezlerinde dahi bu incelikler ve
detaylara rastlayabilmek mümkün değildir. Mühendislik, Mimari ve Sanat
açısından önemli olan bu yapıda yer alan eserlerden biri de Kuzgun Acar’a
ait Soyut Kompozisyon Heykelidir. Kuzgun Acar heykeli cepheyi
hareketlendirmek amaçlı sert ve sivri hatlarla tasarlamıştır. Her sanat
eserinin olduğu gibi bu eserinde küçük ölçekli bir eskizi yer almaktadır ve
özel koleksiyonda bulunmaktadır. (Sanat Çevresi, 1978).
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Eserin İMÇ bloklarındaki yerinden sökülmesi.
Eserin ilk durumunu incelediğimizde uzun yıllar İMÇ’nin cephesinde
asılı duran heykel doğal etkenler sonucunda oldukça hasar görmüştür.
Yağmur ve kar sularına maruz kalan heykelin bütünü paslanarak bazı
yerlerde paslanma sonucunda parça ve yüzey kayıpları meydana gelmiştir.
Hem estetiksel hem de statik olarak kaygıya neden olan heykelin
restorasyona alınması Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ve İMÇ yönetimi
tarafından ortak olarak başlatılmıştır. Haziran 2014’de analiz ve rölöve
çalışmaları yapılmadan sökümü yapılan heykel önce Seyrantepe de bir
depoya alınmış sonrasında ise Restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.
Heykel söküldükten sonra nakliyesinde sıkıntı yaşandığından ötürü birkaç
noktadan parçaları spiralle kesilmiştir. Zaman içerisinde heykelden
koparak düşen parçalar da İMÇ yetkilileri tarafından depodan çıkartılarak
heykelle birlikte teslim edilmiştir. Nitelikli bir belgeleme çalışması
yapılamayan heykelin restorasyon öncesi mevcut durumunu belgeleyen tek
kaynak Fotoğraf sanatçısı İsa Çelik tarafından çekilen eşelli (ölçekli)
fotoğraflardır. (Genç Sanat, 2014)
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3. Tespit Aşaması
Yapılan tespit çalışmasında heykel yüzeyinde ve boşluklu iç
kısımlarında yoğun paslanma tespit edilmiştir. Bu pas demiri yok ederek
parçaların tamamen kaybolmasına veya kopmasına sebep olmaktadır.
Üzerinde boya olduğu tespit edilen heykelin boyası sonradan eseri dış
etkenlere koruma amaçlı uygulandığı düşünülmektedir. Bu uygulama uzun
süreli olarak eseri korusa da zamanında müdahale edilmemesi sonucunda
açılan boşluklardan sızan yağmur ve kar sularından kaynaklı hasar
görmüştür. Paslanma boya tabakası altında ve üzerinde ilerleyerek
yayılmıştır. Eserin boşluklu ve açık bölümlerinde toprak, iplik, ağaç dalları
gibi materyallerle dolu olduğu tespit edilmiştir. Bu malzemelerin heykelin
içinde birikme sebebi ise bu boşluklara yuva yapan kuşlardır. Yuva amaçlı
taşınan bu maddeler hem nem tutucu olduğundan hem de heykele fazladan
bir yük getirdiği için zarar verdiği görülmüştür. Ayrıca heykelde yaşayan
bu kuşların taşıdığı organik canlılar ve dışkılarındaki asit de esere zarar
vermiştir. (Genç Sanat, 2014)

Eserin restorasyon öncesindeki durumu.
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4. Müdahale Aşaması
Heykele yapılacak müdahale aşamasını ise şu şekilde sıralayabiliriz;
Eserin iç kısımlarında yer alan dış kaynaklı maddelerin temizlenmesi ve
yüzeyde yer alan harç kalıntılarının mekanik olarak temizlenmesi şeklinde
olmuştur. Eserdeki pasın en büyük problem olduğu saptanarak pasın
yüzeyden ve ulaşılabilen iç kısımlardan olabildiğince uzaklaştırılması
hedeflendi. Bu doğrultuda kimyasal bir pas sökücü kullanılmasının eserin
yüzeyinde artıklar bırakacağı ve zaman patinasına da zarar vereceği
düşünülerek uygun görülmedi. Mekanik yöntemlerle temizlik kararı alındı.
Ancak eserin belirli yüzeylerinde kalan sağlamlaşmış boya tabakasının
kaldırılması ve pas tabakasına müdahale edilebilmesi için kimyasal olarak
boya sökücü uygulanması uygun bulundu. Birkaç etaptan oluşan
temizleme aşaması sırasıyla şu şekilde gerçekleştirildi; (Ashley - Smith,
J.,1983)
-Kuş yuvalarının iç boşlukların el ile temizlenmesi (ipler, toprak, çalı
ve dallar, kuş tüyleri ve iskeletleri çıkartıldı)
-İMÇ’nin dış cephesinin boyanması sırasında esere bulaşan harç ve
boya kalıntıları bisturi ucu ile mekanik olarak uzaklaştırılması.
-Boyalı yüzeylere fırça ile bol kıvamlı boya sökücü uygulanması
-Kuruyan boya sökücülü yüzeyin tel fırça ile fırçalanması
-Kalın pas tabakası ve boya kalıntısı uzaklaştırıldıktan sonra ince tel
fırça ile yüzeyin fırçalanması
-Polisaj ile kalan pas tabakasının kazınması
-Freze makinası ile patinaya zarar vermeden ince temizlik yapılması
-Temizlenen yüzeylerin ardından kopan parçaların kaynak ile
birleştirilerek heykelin tamamlanması
-Statik açıdan sorun yaratabilecek kadar aşınmış bölgelerde bütünlüğün
sağlanabilmesi için eserin iç kısımlarından donatı yapılması şeklinde
uygulamalar yapılmıştır. (Augusti, S.1949)
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Eser yüzeyinin korozyondan mekanik olarak temizleme işlemi.
5. İleriye dönük koruma
İleriye dönük koruma aşamasında ise; Temizlik aşamaları sonrasında,
eserin temizlenen yüzeylerinin yeniden oksijenle çok hızlı bir biçimde
tepkimeye girerek paslanmaya başladığı görüldü. Bu yüzden eserin
tamamında, bu aşamaların uygulanılıp koruyucu uygulanması yerine
parçasal olarak temizlik yapılarak koruyucusunun uygulanması ve diğer
bölümlere adım adım geçilmesi yöntemi uygulandı. Eserin restorasyonu ile
önleyici koruma aşamasının birlikte ilerletilmesi yapılan uygulama
aşamasında daha sağlıklı olduğu tespit edildi. “Palaroid B44” gibi metal
koruyucuların bu eserdeki paslanmanın önüne geçemeyeceği
düşünüldüğünden daha uygun olan “Fertan”’ın temizlenen yüzeye
püskürtülmesi ve bütün temizlik bittikten sonra ise koruyucu olarak “İncral
44” uygulanması yapılmıştır. (Althofer, H.,1980)
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6. Bütünleme Sorunsalı
Korumaya yönelik çalışmaların sonunda eksik yerlerin bütünlenmesine
yönelik bir çalışma yapılmıştır. Eserin iç kısımlarında ve boya altında
tamamen paslanmış ve bu sebeple de yitirilmiş olan yüzeyler boya
kaldırılıp pas yüzeyden uzaklaştırıldığında daha belirgin gözükmeye
başlamıştı. Görünüş itibariyle söküm sırasında insanların hafızasında daha
sağlam gözüken heykeldeki bu boşlukların restorasyon sonrasında görünür
kılınmasının estetik anlamda sıkıntı yaratacağı düşünüldü ve doldurulması
ile ilgili bir çalışma yapılmıştır. Heykel bütün görülmesi için yüzeydeki
boşlukların kapatılarak tümleme yapılmasına karar verildi.

Eserin eksik kısımlarının alt yapıları hazırlandıktan sonra “Epo
Wood” ile doldurulması
Yaklaşık 600kg ağırlığındaki bu esere yapılacak bütünlemenin eserin
ağırlığını arttıracağı ve bununda cephede sorunlar yaratacağı düşünülerek
yapılacak olası bir bütünlemede hafif bir malzeme kullanılması araştırıldı.
Sonuç olarak “Epo Wood” isimli bir malzeme ile tümlenmesi uygun
görüldü. Bu malzemenin geri dönüşümlü, metal malzeme ile uyumlu ve
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doğa şartlarından (ısı, soğuk, nem) etkilenmemesi tercih sebebi olmuştur.
Tamamlama yapılacak bölgelerin yüzeye çok yakın, paslanmaz metal tel
ile konstrüksiyon hazırlanarak dolgu yapılmıştır. Orijinal yüzeyle bütünlük
sağlaması açısından tamamlama yapılan yüzeylere doku çalışması
yapılmıştır. Son aşama olarak dolgu ve doku yapılan yerleri renklendirerek
bütün bir görünüş sağlanmıştır.
Bütünleme fikrinin bir başka nedeni ise çalışılan eserin bu boşluklardan
yeniden kar ve yağmur sularına maruz kalacağı bu sebeple de hızlı bir
yıpranma sürecine gireceği fikriydi. Estetik kaygıların yanında bu neden
restorasyonun mantığına, eserin ömrünü uzatmaya daha odaklı olduğundan
kayda değer bulundu. Ancak eserin orijinal temel tasarımında bile aşınma
ve paslanmadan kaynaklı olmayan boşluklar yer almaktaydı. Aynı su
birikimi ve paslanma sürecinin başlangıcı bu tasarımda var olan
boşluklardan da meydana gelebilirdi. (Baldini, U. 1978/1981)

Eserin restorasyon sonrası Sabancı Müzesinde sergilenmesi

7. Sonuç ve Tartışma
Eserin orijinal yeri olan dış cephe yerine İMÇ’nin içerisinde uygun
görülen, doğal etkenlerden izole daha korunaklı bir alana montajının
yapılması düşünülmüştür. Fakat genel olarak konservasyon yöntemlerinde
taşıma fikri son çare olarak görülmekte ve pek tercih edilmemektedir.
Temel tasarımında bir eser veya yapı neresi için tasarlanmış ise orada
durmasının en uygunu olacağı görüşü savunulmaktadır. Diğer bir yöntem
ise replikanın yapılarak, orijinal yerine konulması ve orijinal eserin müze
şartlarında muhafaza edilmesidir. Bu tür uygulamalar tüm dünyada
örnekleri olan doğru bir uygulamadır. Amaç orijinal eserin mümkün olan
en uzun süre koruyabilmektir. (Brandi, C. 1977)
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Başka bir koruma düşüncesi ise eserin montajı yapıldıktan sonra dış
etkenlerden korunması amaçlı cam fanus içerisine alınması fikridir. Bu
yöntem de estetik ve görünüş olarak sıkıntılar yaratmasının yanı sıra cam
içerisine hapsedilen eserin içte sera etkisine maruz kalması bunun da
sakıncalı sebepler doğurmasıdır. Bu etkiye çözüm olarak camekan
içerisine uygun iklimlendirme sistemi kurulması sorunun üstesinden
gelebilmektedir. Ancak son derece maliyetli olan bu sistemin kurulması
çok uygulanabilir olmamıştır. Bazen mimari eserlerin içinde
barındırdıkları unsurlar eserin önüne geçebilecek nitelikte olabilmektedir;
örneğin turistlerce “Blue Mosque” olarak bilinen “Sultan Ahmet Camii”
yapısal olarak nitelikli olmasına karşın içinde barındırdığı mavi renkteki
çinileri ile nam salmış, yapı içerisindeki bir bezeme unsuru yapının önüne
geçmiştir. İMÇ için böyle bir durum ne kadar söz konusudur bilinmemekle
birlikte heykelin yok olmak yerine yapıyla uyumlu bir sistem geliştirilerek
korunması veya iklim kontrollü müze – kapalı alana en doğru koruma
yöntemi olacağı düşünülse de uygulanmamıştır. (Mayer, R. 1963)
Sonuç olarak eserin bir müzede sergilenmesi fikri sayesinde eserin
korunaklı bir iç mekanda olacağı ve yıpranma payının azalacağı
düşünülmüştür. Aynı zamanda olası teknolojik gelişmeler, üretilecek yeni
kimyasallar sayesinde, eser gelecekte dış cephede korunaklı bir biçimde
sergilenebileceği düşünülmüştür. Bu tip uygulamaların görüldüğü ve
yerinden alınan eserin kendi yerine ya 1/1 ölçekli kopyasının yerleştirildiği
ya da 3d tarayıcılarla kalıbı çıkartılarak uygun kalıpta dayanıklı bir
malzemeden dökülen kopyasının orijinal yerinde sergilenebilmesi
mümkün olacaktır.
Kaynakça
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İSLAMİ FİNANS KURUMLARININ REFORMASYONU
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
An Assessment of Reformation of Islamic Finance Institutions: The Case
of Turkey
Halil ARSLAN &Temur KAYHAN

Giriş
İslami finans 1950 yılından bu yana tüm dünyada gelişen bir alan olarak
dikkat çekmektedir. Her geçen yıl dünyada İslami finansın geleneksel
finanstan aldığı pay hızla artmaktadır. Bu durumu fark eden birçok
geleneksel banka (HSBC, Citibank, Barclay vb.) İslami finans
departmanları açmaya başlamışlardır. (Kartal & Demir, 2017, s. 34).
İslami finansın birçok kurumu ve ürünü olmasına rağmen sektörü
simgeleyen kurumlar tüm dünyada katılım bankacılığıdır. Cihangir
(1986)’e göre katılım bankacılığının kökleri Hammurabi kanunlarına kadar
dayanmaktadır. Bu denli eski bir geçmişe sahip İslami finans modelinin
dünyada son 50 yılda kurumsallaşması ise dikkat çekicidir.
Özsoy, Görmez, ve Mekik (2013), katılım bankacılığını finansman
sürecinde mal ve hizmetin el değiştirdiği mekanizma olarak
tanımlamışlardır. Buna göre katılım bankacılığı ticaretin finansmanını
yaparken ticaretin gelişmesinde de önemli bir rol oynamalıdır.
Katılım bankacılığına ilave olarak İslami sigorta modeli olan Tekafül
ve Vakıflar da İslami finans kurumları arasında gösterilebilirler. Ayrıca
İslami birçok ürün sermaye piyasası ürünleri olarak fonlar üzerinden de
faaliyet gösterebilir. Özellikle girişim sermayesi yatırım fonu ve
gayrimenkul yatırım fonu önemli İslami finans ürünleri arasında yer alırlar.
Literatürde İslami finans ve katılım bankacılığı üzerine birçok çalışma
görülmektedir. Çalışmaların genel seyri katılım bankacılığının geleneksel
bankacılıkla kıyaslaması ve İslami finansın ekonomiye yansımalarına
yöneliktir. Türkiye ve dünyada İslami finans kurumlarının geleneksel
finans sistemine önemli bir alternatif model kuramadıkları görülmektedir.
Müslüman ülkelerde dahi birçok müşteri İslami finans kurumları yerine
geleneksel finansal sistemin kurumlarını ve ürünleri tercih etmektedirler.
Çalışmamız İslami finans kurumlarının rehabilitasyonu üzerine
yoğunlaşmaktadır. Sektördeki kurumlar ve ürünlerde yapılabilecek ıslah
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çalışmaları ile İslami finansın geleneksel finans sistemine gerçekçi bir
rakip olması hedeflenmektedir. Mevcut haliyle Türkiye’deki katılım
bankacılığı batılı finansal sistemin yetersiz bir kopyası olarak işlev
görmekte ve özgün ürünler müşterilere sunulamamaktadır. Amacımız
sektördeki paydaşlarla yapılan görüşmeler ve ürün incelemeleri sonrasında
sektöre yönelik bir ıslah çalışmasına ön ayak olmak ve bu konuda literatüre
katkıda bulunmaktadır. Literatürün İslami finans kurumlarının
problemlerine yoğunlaşması halinde gelecekte geleneksel finansal sisteme
daha iyi bir alternatifin ortaya çıkması mümkün olabilir.
Çalışmanın birinci bölümünde literatür incelemesi yapılırken ikinci
bölümde yöntem açıklanacaktır. Üçüncü bölümde sektöre ve ürünlerine
yönelik bulgulara yer verilecektir. Son bölümde ise sonuçlar
yorumlanacaktır.
2. Literatür Taraması
Katılım bankacılığı Türkiye’de faaliyetlerine 1983 yılında özel finans
kurumları olarak başlamış ve sonrasında 2005 yılında yasa değişikliği ile
katılım bankaları olarak tanımlanmışlardır (Gökçen & Gönen, 2017, s. 62).
İsimlendirmenin dahi son dönemde yapıldığı düşünüldüğünde Türk
Katılım bankacılığının dünyadaki trende paralel bir şekilde henüz bebeklik
aşamasında olduğu söylenebilir.
Türkiye’de son yıllarda İslami finans alanındaki çalışmalarda önemli
bir artış görülmektedir. 1986-2017 yılları arasında İslami finansa yönelik
151 tez çalışması gerçekleştirilirken söz konusu tezlerin yoğunlaştıkları
alanlar daha çok geleneksel bankacılık ile İslami finans kurumlarının
kıyaslaması şeklinde gerçekleşmiştir (Kartal, 2018, s. 180-182). Gündoğdu
(2017)’ya göre geleneksel bankacılık ile ilgili yazılan tezlerin sayısı ise
1258’dir.
Birçok çalışma katılım bankacılığının ekonomi ve bankacılık
sektöründeki konumuna yoğunlaşmıştır. Özkan (2012)’a göre katılım
bankacılığı ülkedeki şirketleri finanse ederek ülkenin kalkınmasında
önemli bir etkiye sahiptir.
Canbaz (2016)’a göre katılım bankacılığı geleneksel bankacılığa benzer
şekilde cari hesaplar, kar-zarar ortaklıkları hesabı ve sendikasyon kredisi
ile fon toplar. Bunlara bir de çıkarılan sukuk ihraçlarını da eklemek gerekir.
Ama her durumda sistemin fon toplama mekanizması geleneksel
bankacılığa oldukça benzemektedir.
Aras ve Öztürk (2011)’e göre katılım bankalarının en çok uyguladıkları
enstrümanlar murabaha, muşaraka, mudaraba ve icara sukuk modelleridir.
Ancak uygulamada görüleceği üzere tüm katılım bankacılığı sistemi
murabaha kredilerine dayalıdır. Arslan (2017)’a göre murabaha bir emtia,
mal ya da hizmetin katılım bankası tarafından peşin alınıp finanse edilecek
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müşteriye taksitli satışı olarak tanımlanmaktadır. Mudaraba ve muşaraka
kar – zarar ortaklığı ürünleri olarak tanımlanmaktadır. Mudaraba emeksermaye ortaklığı olarak tanımlanmaktadır. Girişim tecrübesi olan
girişimci ile sermayesi olan yatırımcı katılım bankası aracılığı ile ortaklık
sağlar. İşletmenin elde edeceği kar mudaraba sözleşmesine göre girişimci,
katılım bankası ve yatırımcı arasında paylaşılır. İşletme zarar ederse
katılım bankası en fazla koyduğu sermaye kadar kayıp yaşarken
girişimcinin emeği boşa gitmiş olacaktır (Erdoğan, 2011, s. 48). Muşaraka
birçok açıdan mudarabaya benzemektedir. Burada ise sermaye-sermaye iş
birliği söz konusu olup hem katılım bankası hem de girişimci belirli
miktarda sermaye koyarak bir işletmeye ortak olurlar. Katılım bankası
koyduğu sermayenin yönetimini girişimciye bırakır (Özgür, 2007). Bu
ortaklıkta karın dağıtımı sermaye nispetinde olmayabilir. Ancak zararın
paylaşımı sermaye nispetinde olmak zorundadır (Arslan E. , 2017, s. 9)
Literatürdeki kimi çalışmalar İslami finans kurumlarının verimliliği
üzerine yoğunlaşmıştır. Yudistira (2004)’ya göre Ortadoğu’daki İslami
finans kurumları diğer bölgelerdeki İslami finans kurumlarına göre daha
az verimli çalışmaktadırlar. Bu durumda bu bölgedeki bitmeyen savaş da
etkili olmuş olabilir. Viverita ve Skully (2007) Endonezya’nın diğer
ülkelere göre daha verimli çalışan İslami finans kurumlarına sahip
olduğunu iddia etmişlerdir. Samad ve Hassan (1999) ise Malezya
örneğinde İslami bankalar ile geleneksel bankaları performans açısından
kıyaslamış ve kayda değer bir fark görememişlerdir. Birçok çalışmaya göre
beklendiği şekilde İslami finans kurumları daha az riskli pozisyon
almaktadırlar.
Türkiye özelindeki bir çalışmaya göre katılım bankaları geleneksel
bankalara göre daha yüksek karlılık ile çalışırken mevduat toplama
açısından geleneksel bankalar çok daha güçlü konumdadır (Parlakkaya &
Çürük, 2011, s. 404).
Doğan (2008) katılım bankalarının Türk ekonomisine olan katkılarını
incelerken Erdoğan (2011) katılım bankaları sayesinde ekonomiye
kazandırılan atıl fonlara yoğunlaşmıştır. Savaşan ve Özdemir (2015)
sektöre yeni katılan kamu katılım bankalarının sektöre olan etkisini
incelemiş; uzun vadede bu etkinin sektör için olumlu olacağı kanaatine
varmışlardır.
Kartal ve Demir (2017)’e göre katılım bankalarının mevduat
bankalarına göre en çok geride kaldığı nokta popüler kredi kartının
üretilememesidir. Bununla birlikte katılım bankalarının doğrudan nakit
finansmanı yapamaması da bir diğer handikaptır.
Literatüre genel olarak bakıldığında çalışmaların katılım bankacılığı &
geleneksel bankacılık kıyaslaması ve bankaların performansına yönelik
olacağı görülmektedir. Birçok analist katılım bankalarının ekonomi ve
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geleneksel finansal sistem için neden gerekli olduğunu açıklamaya
çalışmışlardır. Ancak Türkiye’de katılım bankacılığının pazar payı
açısından belirli bir eşiği geçememesi bir araştırma konusu olarak
görülmemiştir. Sektörün ve kurumların ıslahına yönelik herhangi bir
çalışmaya rastlanamamıştır. Çalışmamız katılım bankacılığının sektörel
görünümü ortaya koyduktan sonra sektöre yönelik önerilerimizden
oluşmaktadır. Sektörde 10 yıla yakın tecrübemiz nedeniyle sektördeki
paydaşlarla yaptığımız görüşmeler sonrası oluşan bilginin böyle bir
çalışmada sunulması amaçlanmıştır. Böylece sektörün rehabilitasyonuna
yönelik olarak literatüre de katkı sağlanabilecektir.
3. Veri ve Yöntem
Katılım bankaları sektörü detaylı bir şekilde incelenmiş ve sektörün
görünümü ortaya konulmuştur. Vakıf Katılım, Albaraka Türk, Kuveyt
Türk ve Ziraat Katılımın faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporları
incelenmiştir. Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin verileri analiz
edilirken Birlik ile birçok görüşme gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 4
katılım bankasının ARGE ve Hazine departmanları ile görüşmeler
yapılmış ve mevcut ürünler ve durum analizi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca
son 10 yılda İslami finans piyasasındaki çalışmalarımızda katılım
bankaları ile yapılmaya çalışılan ürün geliştirme projelerinde biriken
fikirler bir çalışmada özetlenmeye çalışılmıştır. Son 10 yılda aracı kurum
ve portföy yönetim şirketindeki görevlerimiz vasıtası ile katılım bankaları
ile birçok ürün geliştirme projeleri çalışılmıştır.
4. Bulgular ve Tartışma
Faizsiz finans sektörünün dünyadaki büyüklüğü 2 trilyon doları
yakalamış olup bu rakam her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de ise ilk
olarak Albaraka Türk katılım bankasının 1984 yılında kurulmasıyla sektör
faaliyetlerine başlarken bugün kamu katılım bankaları da dahil toplamda 5
katılım bankası ile sektör finansman temin etmektedir (Arslan E. , 2017, s.
2)
2016 yılı verilerine göre İslami finans büyüklüğü açısından Suudi
Arabistan yaklaşık 446 milyar dolarlık varlık büyüklüğü ile ilk sırada yer
alırken aldığı pazar payı %23’tür. İran, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Katar sonraki ülkeler olarak görülmektedir. Türkiye ise yaklaşık 52
milyar dolarlık varlık büyüklüğü ile Kuveyt ve Bahreyn’in dahi arkasında
İslam ülkeleri arasında 8. sırada yer alarak %2,74’lük pay alabilmiştir.
Türkiye’de 2006-2013 yılları arasında katılım bankacılığı aktifleri
bankacılık aktiflerinden daha hızlı büyürken 2013 sonrası aradaki büyüme
makası kapanmıştır (Güçlü & Kılıç, 2019, s. 274-277). Bu durum hem
katılım bankalarının daha kötü performansından kaynaklanmış hem de
Asya Katılım Bankası’nın iflas etmesinden dolayı gerçekleşmiştir.
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Tablo 1: İslami Finans Ülke Sıralaması – 2016 Yılı, Milyar USD
Ülke
Katılım Bankacılığı Tekafül Diğer Sukuk
Suudi Arabistan
350,1
14,2
8,0
52,1
İran
379,7
10,5 27,6
4,1
Malezya
160,0
7,3 39,5 188,7
BAE
148,2
2,1
5,6
30,7
Katar
84,1
0,5
0,7
15,0
Kuveyt
86,2
0,2 11,7
0,9
Bahreyn
75,1
0,4
0,8
4,8
Türkiye
41,7
10,0
Endonezya
20,1
1,3
0,7
24,7
Bangladeş
25,4
0,7
0,1
Toplam
1.370,5
37,1 94,7 330,9
Kaynak: Islamic Finance Development,

Tablo 2: Sektör Pazar Payı
Yıllar Fon Büyüklüğü
2010 5,3
2011 5,6
2012 6,2
2013 6,5
2014 6,2
2015 6,0

Aktif Büyüklük
4,3
4,6
5,1
5,5
5,2
5,1

Kaynak: Canbaz (2016) s.234
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Özkaynak
4,1
4,3
4,1
4,6
4,1
4,0

Fon Toplam
22,3
446,7
12,6
434,4
18,8
414,3
0,5
187,1
0,2
100,5
1,4
100,4
0,0
81,1
0,0
51,7
0,8
47,6
26,2
56,7 1.890,0

Net Kar
3,4
4,0
3,9
4,3
0,4
1,6

Tablo 3: Katılım Bankalarının Finansal Rakamları (Bin TL, %) Eylül 2019
Finansal Başlıklar

Toplanan
Fonlar

TP
YP
TOPLAM

Kullandırılan Fonlar
Takipteki Alacaklar (BRÜT)

Takipteki Alacaklar(Brüt) /
Kullandırılan Fonlar

Albaraka Türk
2019
2019 / Ç3
Ç32018
7%
12.555.659
32%
22.238.287

Emlak Katılım
2019
2019 / Ç3
Ç32018
2.132.477
1.711.804

Kuveyt Türk

29.265.637
47.169.923

30%
50%

2019 / Ç3

2019
Ç3-2018

34.793.946

22%

3.844.281

-

76.435.560

42%

28.490.525

11%

3.544.369

-

47.799.034

3%

2.205.646

17%

188.365

-

2.157.127

83%

7,7%

-

5,3%

-

4,5%

-

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Tablo 4: Katılım Bankalarının Finansal Rakamları (Bin TL, %) Eylül 2019
Türkiye Finans

TP
YP

11.665.046
25.372.338

7%
59%

8.707.493
12.059.115

19%
53%

Ziraat Katılım
2019
2019 / Ç3
Ç32018
21%
9.991.900
47%
10.141.793

TOPLAM

37.037.384

38%

20.766.608

37%

20.133.693

33%

Kullandırılan Fonlar

29.911.544

1%

15.468.822

15%

25.114.422

42%

Takipteki Alacaklar
(BRÜT)

2.264.491

31%

480.842

95%

533.879

122%

7,6%

-

3,1%

-

2,1%

-

Finansal Başlıklar

Toplanan
Fonlar

Takipteki Alacaklar(Brüt)
/ Kullandırılan Fonlar

2019 / Ç3

Vakıf Katılım

2019
Ç3-2018

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği
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2019 / Ç3

2019
Ç3-2018

Tablo 5: Katılım Bankalarının Finansal Rakamları (Bin TL, %) Eylül 2019

TP
YP

74.318.212
118.693.260

2019 Ç32018
2018
Değişim
60.745.274
22%
79.060.460
50%

TOPLAM

193.011.472

139.805.734

38%

150.328.716

132.976.902

13%

7.830.350

5.287.144

48%

5,2%

4,0%

GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM

Finansal Başlıklar

Toplanan
Fonlar

2019 / Ç3

Kullandırılan Fonlar
Takipteki Alacaklar (BRÜT)

Takipteki Alacaklar(Brüt) /
Kullandırılan Fonlar

-

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Tablo 6: Katılım Bankalarının Finansal Rakamları (Bin TL, %) Eylül 2019
Finansal Başlıklar
Toplam Aktif
Özkaynak
Net Kar
Personel Sayısı
Şube Sayısı

Albaraka Türk
46.295.214
3.233.427
11.465
3.833
230

10%
-1%
-97%
-4%
0%

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği
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Emlak Katılım
6.181.234
1.152.756
28.562
222
1

Kuveyt Türk
-

95.860.200
6.371.906
777.496
5.958
425

29%
17%
16%
1%
2%

Tablo 7: Katılım Bankalarının Finansal Rakamları (Bin TL, %) Eylül 2019
Finansal Başlıklar

Türkiye Finans

Toplam Aktif
50.630.730
Özkaynak
4.687.255
Net Kar
200.606
Personel Sayısı
3.487
Şube Sayısı
310
Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları
Birliği

Vakıf Katılım
8%
8%
-36%
-5%
1%

27.198.135
1.841.892
254.071
1.231
97

Ziraat Katılım
30%
21%
14%
13%
7%

30.803.790
2.991.243
386.190
1.106
88

Tablo 8: Katılım Bankalarının Finansal Rakamları (Bin TL, %) Eylül 2019
Finansal Başlıklar
Toplam Aktif
Özkaynak
Net Kar
Personel Sayısı
Şube Sayısı

GENEL TOPLAM GENEL TOPLAM
256.969.303
20.278.479
1.658.390
15.837
1.151

206.652.776
16.768.995
1.820.539
15.654
1.122

2019 Ç32018
Değişim
24%
21%
-9%
1%
3%

Kaynak: Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Katılım bankalarının ürünleri danışma kurulunun onay mekanizmasına
göre müşterilere sunulabilmektedir. Türk katılım bankalarında danışma
kurulları her bankanın kendi kurumsal kültürüne göre oluşurken dünyada
danışma kuralları mevzuata bağlanmıştır. Bu anlamda Türk katılım
bankaları sistemi yasal mevzuattan ari bir durumdadır. Birçok ülkede
katılım bankaları danışma kurulu kararları hukuksal bir niteliğe sahiptir.
Türkiye hukuk sistemi danışma kurulu kararlarını kabul etmemektedir.
Danışma kurullarının söz konusu yapısı körfez ve etrafındaki
yatırımcıların Türkiye’ye çekilmesi açısından sorun teşkil etmektedir.
Bununla birlikte danışma kurulları katılım bankalarından bağımsız bir
yapıda değildir. Bu durum kararların sorgulanmasına sebep olmaktadır.
Danışma kurullarının verdikleri kararlar açısından bir sorumluluğu da
bulunmamaktadır (Dinç, 2016, s. 84-85).
Her katılım bankasının bu denli farklı danışma kuruluna sahip olması
birçok açıdan çatışmaya neden olmaktadır. Bu noktada önerimiz katılım
bankalarının kendi kurallarını benimseyen danışma kurulu yapısını
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39%
35%
60%
6%
10%

korumakla birlikte anayasa mahkemesi benzeri bir üst kurul ile çatışmanın
gerçekleştiği durumlarda Üst Kurul Danışma Kurulu’nun kararının geçerli
olması yönündedir. Üst Kurul kararları hukuki bir boyut taşımalı ve Kurul
Üyeleri verdikleri kararın sonuçlarından sorumlu olmalıdırlar. Ayrıca
katılım bankaları Danışma Kurulları söz konusu Üst Kurul’a bağlı
çalışmalı ve bankalardan bağımsız bir şekilde karar verebilmelidirler. Her
bir İslami kurumun ayrı danışma kurulunun olması maliyet oluşturmakta
ve karlılığı da olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte sürekli farklı
görüşlerin ortaya çıkması da İslami finansın gelişimi açısından
yatırımcıların zihninde sorun teşkil edebilmektedir. Dinç (2016)’e göre
Pakistan’da Merkezi ve kurum bazlı danışma kurulu sistemi hâkim olup
merkezi danışma kurulu Merkez Bankası şeklinde işlev görmektedir.
Katılım bankacılığı geleneksel bankacılığın bir kopyası olarak
yapılanmaya devam ederse ancak aslını kuvvetlendirecektir. 1984 yılından
bu yana faaliyet gösteren katılım bankalarının toplam bankacılık
sisteminden aldığı aktif payın %5’lik seviyeyi aşamamasının en büyük
nedeni özgünlüğünün olmamasıdır. Söz konusu problem hükümet
tarafından da anlaşılmış ve kamu katılım bankaları kurulmaya
başlanmıştır. Ancak Ziraat Katılım ve Vakıf Katılımın kurulması sektöre
bir dinamizm katamamış, pastayı büyütmek yerine mevcut katılım
bankalarından pay kapılmıştır. Burada katılım bankalarını özgün kılacak
mekanizmalara ihtiyaç vardır. İlk olarak katılım bankalarının yönetimleri
yenilikçi yaklaşımlara açık olmalıdır. Yıllardır benzer görevde faaliyet
gösteren yönetim kadrosu yenilikçi bakış açısına sahip olamamaktadır.
Konvansiyonel finansa hâkim, yeniliğe açık ve araştırma geliştirme
(ARGE) departmanlarını önemseyen yenilikçi yönetimlerin oluşturulması
gerekmektedir. İkinci aşamada katılım bankalarının ARGE departmanı
kurmaları zorunlu olmalı ve gelirlerinin belli oranda ARGE’ye aktarmaları
mecbur tutulmalıdır.
Alt yapı oluşturulduktan sonra katılım banlarından beklenen en önemli
durum yeni ürünlerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu aşamada katılım
bankalarının sermaye piyasaları ile ilişkili olmaları gerekmektedir.
Yatırımcıların taleplerini düşündüğümüzde katılım bankalarının kısa
vadeli ve uzun vadeli getiri sağlayabilecek ürünler geliştirmesi
gerekmektedir. Bu ürünlerde denetim güçlü olmalı, getiri yüksek olmalı ve
tipik para piyasası fonlarından bağımsız bir şekilde şirketleri de
fonlayabilmeleri ve şirketler için alternatif finansman sunabilmeleri önemli
etkenlerdir. Bu konuda Kuzu vd. (2018)’nin kısa vadeli getiri modeli örnek
alınabilir. Bu modele göre 180 gün vadede TL ve dolar getirili ürünler
geliştirilebilmektedir. Modelin kurgusuna göre finans kurumu işletmenin
ihtiyacı olan hammaddeyi tedarikçiden satın almakta, kendi deposuna
taşımakta ve sonrasında işletmenin müşterisine satışı gerçekleşmektedir.
Model ihracatçı ve yurtiçi müşterilere satış şeklinde olabilir. Modelde
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önemli olan kurgunun doğru denetlenmesi, bağımsız kuruluşlarca alınan
ürünün işletmenin diğer stoklarla karıştırılmaması ve işletmenin bu satışı
yapamaması durumunda finans kurumuna verdiği teminatlardır. Ürünün
dolar ve TL bazlı olması, vadenin 180 günü aşmaması, gerçek bir ticaretin
olması ve bunun için tüm yapının kurgulanmış olması, yüksek getiri vaat
etmesi ve işletme tarafından sağlanan teminatlar ile güvenin tesis edilmesi
önemlidir. Her işletme bu modelde çalışmaya açık olmayacağı için finans
kurumu tarafından uzun vadeli çalışılabilecek ve bu yapıdaki teminat ve
şartları sağlayabilecek işletmelerin bulunması ve due diligence
çalışmasının yapılması sağlanacaktır. Aslında modelde işletmeye ortaklık
söz konusu olmamakla birlikte işletmenin kısa vadeli projelerine ortaklık
ortaya çıkmaktadır. Böylece işletme kısa vadeli finansman için bankacılığa
alternatif bir model geliştirmekte ve banka limitlerine takılmadan
finansman limitini artırabilmektedir. Bu modeli Türkiye’deki hiçbir
katılım bankası yapmamaktadır. Uluslararası piyasada oldukça yaygın bir
şekilde kullanılan bu modelin Türkiye’de de geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu durum sektöre bir dinamizm katabilir. Katılım bankalarına özgün bir
konum verebilir. Model, kısa vadeli fon arayan şirketlere alternatif bir
kanal sunabildiği gibi kısa vadeli dolar getirili ürün oldukça sınırlı olan
Türk sermaye piyasalarına yeni bir alternatif sunmaktadır. Dolar bazlı
sukukların vadesi Türkiye’de 3 yıl ve üzeri şeklindedir.
Kısa vadeli yeni ürüne ek olarak katılım bankalarının yatırımcılar için
uzun vadeli yeni ürünler de ortaya koyabilmeleri gerekmektedir. Murabaha
metoduna alternatif yeni ürünlerin geliştirilmesi için katılım bankalarının
sermaye piyasaları ile ilişkisi güçlendirilmelidir. Bankacılık içerisinde
sermaye piyasası bölümleri oluşturulmalı ve bu departmanlar
güçlendirilmelidir. Sabit getirili, uzun vadeli ve İslami bir ürün olarak
gayrimenkul yatırım fonları katılım bankacılığı için önemli bir ürün
modelidir. Gayrimenkul yatırım fonlarında 2 ya da 3 yıllık fonlar
kurulabilir. Bu fonlar yatırımcıdan topladıkları sermaye ile gayrimenkul
satın alabilir. Satın alınan gayrimenkuller kiralanmakta ve kira getirileri
fona aktarılmaktadır. Böylece yatırımcılar murabaha kredilerinden elde
edilen kar paylarına alternatif bir getiri elde ederler. Gayrimenkullerin kira
getirileri yatırımcılarla paylaşılmaktadır. Fon belirli bir süre sonra fondaki
gayrimenkulleri değerlenmiş bir şekilde satar ve elde edilen değer
artışlarını da yatırımcılarla paylaşır. Böylece bu ürüne yatırım yapan
yatırımcılar sadece kira getirisi elde etmez, varlığın değer artışından da
faydalanmış olur. Böylece mevduat getirisine benzer şekilde sabit getirili
kira geliri oluşturulurken vade sonunda gayrimenkulün değer artışından da
faydalanılmaktadır. Bu ürün sayesinde değerli bir bölgede gayrimenkul
almaya gücü yetmeyen yatırımcılar söz konusu bölgelerdeki
gayrimenkullerde pay sahibi olabileceklerdir. Ayrıca ölçek ekonomisi
sayesinde tek bir kişi tarafından pahalıya alınabilecek bir konut fonun
büyüklüğü nispetinde toplu alım nedeniyle daha ucuza alınabilecektir.
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Ürünün yaygınlaşabilmesi için devlet tarafından 100 bin TL’ye kadar
yatırımcılara garanti verilmesini önermekteyiz. Ayrıca mevcut durumda
sadece bitmiş gayrimenkullere yatırım yapmak fonlar için geçerlidir.
Gayrimenkul yatırım fonlarının proje halindeki inşaatlara da yatırım
yapması mümkün kılınırsa ürün sayesinde inşaat sektörünün finansmanı
daha güçlü olacaktır. Ayrıca yatırımcılar açısından da getiri artacaktır. Zira
topraktan alınan gayrimenkullerde değer artışı daha yüksek olmaktadır.
Gayrimenkul yatırım fonu için ilk aday varlıklar katılım bankalarının kredi
verdiği halde kredinin batması sonucu teminat olarak elde ettiği
gayrimenkuller olacaktır.
Elbette katılım bankaları sadece inşaat sektörünü finanse edemez.
Gayrimenkul yatırım fonu her ne kadar yatırımcıların sabit ve daha düzenli
nakit akışı bekleyen yatırımcılar için önemli bir alternatif olsa da ürünün
inşaat sektörü dışındaki firmaları da finanse etmesi gerekmektedir. Diğer
sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin fabrika ve genel merkezlerinin fon
tarafından satın alınıp bu şirketlere varlıkların tekrardan kiralanması ile söz
konusu ürün sabit getirili durumunu koruduğu gibi diğer sektörlerdeki
şirketleri de finanse eder hale gelmektedir. Bu nedenle ürün için bir
sınırlama getirilebilir ve sektörel dağılım bu sınırlamaya göre yapılabilir.
Böylece hangi sektörlerdeki şirketlerin finanse edileceği stratejik bir
şekilde belirlenmiş olacaktır.
Üçüncü ürün ise katılım bankalarının girişim sermayesi fonunu daha
etkin bir şekilde kullanmasıdır. Zira İslami finans sabit getirili ürünlere ek
olarak ortaklık yapısı olarak görülmektedir. Girişim sermayesi fonları
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetiminde şirketlere ortak
olabilmektedir. Mevcut durumda tüm katılım bankaları İslami finansın
temeli olan kar-zarar ortaklığı modelinden oldukça uzaktır ve bu ürün
Türkiye’de işlememektedir. ABD gibi ülkelerde şirketlerin çoğu çoklu
ortaklık yapısına sahiptir. Şirketler çoklu ortak yapısı ile sermayelerini
güçlendirmektedirler. Küresel ortaklar sayesinde bu şirketler hem küresel
bir acente ağına ulaşmakta hem de aktiflerini büyütmektedirler. Benzer bir
durum Türkiye’de Kombassan, Yimpaş gibi örneklerle denenmiş ancak bu
yapıların tezgâh üstü bir şekilde yapılanmış olmaları nedeniyle modeller
başarısız olmuşlardır. Katılım bankaları söz konusu çoklu ortak yapısını
Türkiye’de yönlendirebilirler. Zira tezgahüstü piyasada Kombassan
ortakları bir şirkete ortak olduklarını düşünmekte, ancak söz konusu
ortaklığın değerini ölçememekte ve yönetimi denetleyememektedirler.
Finansal okuryazarlığın düşük olması nedeniyle ABD’deki gibi sermaye
piyasaları etkin değildir. Bu alanda öncü olabilecek kurumlar katılım
bankalarıdırlar. Katılım bankaları topladıkları fonları girişim sermayesi
fonuna aktarıp sektörlerde şirketlere yatırımcı lehine ortak olabilirler.
Böylece İslami finansın temel ilkesi olan kar-zarar ortaklığı çok daha aktif
bir şekilde çalışmış olur. Ayrıca Kombassan örneğindeki kurumsal
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yönetim eksikliği de ortadan kalkmış olur. Fonlar SPK’nın da denetimine
açık olacağı için 3 ayda bir şirketlerin değerlemesi gerçekleşecek ve bu
şirketler 6 ayda bir bağımsız denetimle ile mali verilerini açıklamak
zorunda olacaklardır. Ayıca katılım bankalarının profesyonelleri de
işletmeleri sürekli yatırımcı lehine denetleyeceklerdir. Türkiye’de girişim
sermayesi fonlarının katılım bankalarının önderliğinde daha da güçlenmesi
beklenebilir. Bu yapının kurgulanabilmesi için katılım bankalarının
yatırımcı adına girişim sermayesi fonları ile şirketlere ortaklık
edebilecekleri yasal düzenlemenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Mevcut
durumda girişim sermayesi fonları portföy yönetim şirketleri tarafından
kurulabilirken katılım bankacılığının ana işlevi olan bu ürün katılım
bankalarının da ürünü kurabilme izni verilmesiyle hızlı bir şekilde
yaygınlık gösterebilecektir. Birçok İslami yatırımcı katılım bankalarına
güvendikleri ve sermayelerini fon yönetim şirketlerinden ziyade
bankaların mevduatlarına aktardıkları için katılım bankaları nezdinde bu
ürünün yapılabiliyor olması gerekmektedir. Katılım bankaları yasal
düzenleme sonrası bu ürünü kullanmalı ve İslami finansın ana ürünü olan
şirket ortaklığı yapısının merkezinde yer almalıdırlar. Katılım bankaları
mevcut durumda konut finansmanı sağlayan, gerçek kar-zarar
ortaklığından oldukça uzak yapıları ile geleneksel bankaların kötü bir
kopyası durumundan reel ekonomiyi fonlayan, Amerikan sermaye
piyasasına benzer bir şekilde sermaye piyasalarını derinleştiren,
Kombassan vb. uygulamalardaki yanlış yönetim politikalarını düzelten bir
yapıda gerçekten de geleneksel bankalara alternatif yeni bir model öne
sürerek özgünleşeceklerdir. Girişim sermayesi yatırım fonu için ilk aday
varlıklar katılım bankalarının kredi verdiği halde kredinin batması sonucu
teminat olarak elde ettiği şirket hisse senetleri olacaktır. Böylece katılım
bankaları batmış şirketlerin reformasyon sürecinde yer alıp reel sektör
şirketlerinin kurumsallaşmasında da etkin bir rol oynamış olacakladır.
Bir diğer önerimiz ise İslami finansa yönelik gösterge niteliğindeki
endeks kurma çalışmalarının artması şeklindedir. İslami Kurumlar
Kurumsal Yönetim Endeksi, İslami Kurumlar Performans Endeksi
şeklindeki uygulamaların genişlemesi gerekmektedir. Bu sayede İslami
kurumların mevcut performansları sürekli test edilebilecektir. Gökbel ve
Arslan (2019)’nın çalışması bu anlamda önemlidir. Buna göre Borsa
İstanbul’da işlem gören ve katılım endeksinde yer alıp İslami açıdan
yatırım yapılabilen şirketlerden bazı performans göstergelerine göre
portföy 15 günde bir oluşturulmakta ve bu şirketlerden İslami Model
Portföy Endeksi oluşturulmaktadır. Böylece endeks 15 günde bir
güncellenmekte ve İslami yatırımcılar için pasif karakterli İslami bir
portföy oluşmaktadır. Ayrıca İslami şirketlerin başarıları da sürekli test
edilmektedir.
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Katılım bankaları mevcut durumda BDDK çatısı altında faaliyet
göstermektedirler. BDDK hem katılım bankaları hem de geleneksel
bankalar için üst organdır. Ancak Katılım bankalarının toplam bankacılık
sektöründeki payının %5 olduğu düşünülürse BDDK karar verirken
katılım bankacılığından ziyade geleneksel bankacılığı düşünmek
zorundadır. Önerimiz katılım bankacılığı için ayrı bir üst kurulun oluşması
şeklindedir. Zira katılım bankacılığının hitap ettiği kesim ve üretmesi
gereken İslami finans ürünleri geleneksel bankacılıktan farklılaşmalı ve
kötü bir kopya olma durumu düzeltilmelidir. Bu durum için ayrı bir üst
kurul önemli olabilir.
Başka bir konu ise geleneksel bankacılık sisteminin İslami finans
ürünlerini kullanamaması durumudur. Bu durum katılım bankacılığını
koruma amaçlı yapılmış olmakla birlikte söz konusu yasa katılım
bankacılığını kolaylığa itmiştir. Katılım bankaları gerekli olduğu kadar
kaliteyi artıramamış ve İslami finanse yönelik ürün çeşitliliğini
sağlayamamıştır. Bizce İslami finansal ürünlerin yapılandırılması ve satışı
geleneksel bankacılığına da açılabilir ve geleneksel bankalar raflarında
İslami finans ürünlerini merkezi danışma kurulu onayı sonrası
müşterilerine satabilirler. Bu durum sektörde kalite ve rekabeti artıracaktır.
Katılım bankacılığının genelde İslami hassasiyete göre tercih edildiğine
yönelik bir algı söz konusudur. Gerrard ve Cunningham (1997)’ın
Singapur’da yaptığı çalışma bu durumu doğrular niteliktedir. Buna göre
ankete katılanların önemli bir kısmı her ne şart olursa olsun katılım
bankacılığını tercih edeceğini söylemiştir. Bu yaklaşım dünyada ve
Türkiye’de katılım bankacılığının gelişememesinin en önemli nedeni
olabilir. Bu algıyı kırmak için hem finansal okuryazarlığın gelişmesi
gerekmektedir hem de geleneksel bankacılığın İslami finans ürünlerini
pazarlayabilmesi gerekmektedir. Önemli olan her zaman için kurumun
İslami olması değil; ürünün İslami olmasıdır. Katılım bankalarının İslami
olması ürünü İslami yapmaz. Dünyanın en iyi katılım bankası bu anlamda
HSBC bankası olabilir. Yaklaşım bu şekilde belirlenirse geleneksel
bankalar da İslami finans yapabilir. Bu durum İslami finansın gelişmesi
için önemli bir adım olacaktır.
İslami finansal kurumları tek bir çatıda toplayan üst bir kurul
kurgulanabilir. Tekafül, katılım bankacılığı, vakıflar gibi tüm yerli İslami
kurumlar bu üst kurul altında organize edilebilir. Merkezi danışma kurulu
da söz konusu üst yapının ayrı bir bölümü olacaktır.
İslami finansal kurumlar arasında gösterilebilecek vakıflar için yeniden
yapılanma söz konusu olabilir. Vakıflar bir yönüyle hayır kurumları
olmasına rağmen bir yönüyle finansal kurumlardır. Vakıflar topladıkları
fonları hayır işlerinde değerlendirmektedirler. Geçmişteki yapılarının
aksine günümüzde Vakıflar yeni bir modelle İslami finansal kurumlarla iş
birliği şeklinde çalışabilirler. Önerimiz anapara korumalı fonların Vakıflar
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için kurgulanması şeklindedir. Buna göre Vakfa hayır için sermaye yatıran
hayırseverlere yeni bir seçenek sunulacak ve anaparaları piyasa riskine
maruz kalmakla birlikte büyük oranda korunacak ve işletme karı Vakfın
amaçladığı kurum ya da kişilere hayır amaçlı dağıtılacaktır. Vakıf hayır
sahibinden sermayeyi alacak ve geliri oldukça durağan iş modellerine
yatıracaktır. Örneğin güneş enerjisi üzerine kurgulanmış girişim sermayesi
fonuna Vakıf söz konusu sermayeyi bağlayacaktır. Güneş santralleri 10 yıl
boyunca devletin enerji alım garantisi altındadır. Fiyat riski olmamakla
birlikte üretim güneşlenme durumuna göre değişmektedir. Ancak güneş
santrallerinin kapasite kullanım oranı %15-20 bandında oldukça
durağandır. Ayrıca söz konusu santrallerin iş modelleri oldukça basit olup
operasyonel giderleri çok düşüktür. Girişim sermayesi fon yöneticisinin
işleteceği güneş santrallerinin yıllık gelirinden elde edilen kar payları
Vakfın hedeflediği kişilere 10 yıl boyunca kâr payı olarak dağıtılacaktır.
10 yıl sonra Vakıf, girişim sermayesi katılım paylarını satacak ve elde
edilen geliri başlangıçta Vakfa koyan üyesine geri verecektir. Böylece
Vakıf, üyesine anaparasını piyasa riskine maruz kalmak şartı ile geri
vermekte, sadece kar paylarını hayır için almaktadır. Bu modele göre
vakıflar daha çok üye çekebilecekleri gibi İslami finansal kurumlar daha
işlevsel olacaktır.
Katılım bankalarının gelişememesinin bir diğer önemli nedeni de farklı
görüşlerdeki danışma kurullarına göre farklı uygulamaların yaygın olması
ve halkın katılım bankalarının çalışma prensiplerini tam olarak bilmemesi
olarak gösterilebilir (Kalaycı, 2013). Halkın katılım bankalarının
faaliyetlerini daha net bir şekilde anlamaları halinde katılım bankaları daha
yaygın bir kullanım alanına sahip olabilir. Bu anlamda finansal
okuryazarlığın İslami finans anlamında da gelişmesi gerekmektedir.
Ülkedeki tüm İmam Hatip okullarında İslami finansı anlatan derslerin
öğrencilere zorunlu kılınması gerekmektedir. Geleneksel eğitimde de
İslami finans dersi seçmeli ders olarak sunulabilir. Aynı şekilde ilahiyat
fakültelerinde İslami finans dersi ilk yıldan itibaren verilmelidir.
Katılım bankacılığının bir diğer problemi ise danışma kurullarındaki
fıkıh alimlerinin din bilgisinin güçlü olmasına rağmen finans bilgisinin
zayıf olmasıdır. Katılım bankalarının faaliyetleri dini bilgisi olmayan
ekonomistler ve ekonomi bilgisi olmayan fıkıh alimleri kıskacında
zayıflamaktadır. Bu nedenle danışma kurullarındaki fıkıh alimlerinin çok
güçlü bir ekonomi ve finans bilgisinin olması gerekmektedir. Finans
doktorasını tamamlamayan bir fıkıh alimi danışma kurulunda yer
almamalıdır (Çelik, 2015, s. 93).
Katılım bankalarında görülen bir diğer önemli problem ise ürün
standartlarının olmamasıdır. Ürünlerin tamamına yakını konvansiyonel
sistemin faiz esaslı ürünlerinin nasıl İslami şekilde kopyalanacağına
yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. Hatta şube, organizasyon vb. yapılar
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bile bankacılık sisteminin kopyasıdır. Tüm katılım bankaları ortak bir
mutabakat ile İslami ürün standartlarını belirlemeli ve yatırımcılardaki
kafa karışıklığına son vermelidirler. Metodoloji net bir şekilde
tanımlanmalıdır. Tüm katılım bankalarının fon toplama, fon kullandırma,
gelirlerin havuza aktarılması, masrafların veya katılım bankasına kalan
karın eklenme sistematikleri farklıdır. Bu durum kredi kartı, murabaha ve
tüketici kredilerinde de geçerlidir. İslam ekonomisi bankacılık sisteminin
İslami uygulanması değildir ve olamaz. Kendisi hayatın her alanına nüfus
edebilecek derecede güçlü bir yapıdır.
Sonuç ve Değerlendirme
İslami finans son yıllarda önemi artan popüler bir alandır. Bu konuda
Türkiye ve dünyada birçok tez çalışması bulunmaktadır. Dünyada HSBC
ve Citibank gibi önemli geleneksel bankacılık temsilcileri de İslami finans
departmanları açarak dünyada gelişen trendden pay kapmaya
çalışmaktadırlar. Türkiye’de 1983 yılından bu yana katılım bankacılığı
özelinde İslami finansta önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sektörün toplam
bankacılık pazarından aldığı pay her geçen yıl artmıştır.
İslami finans son 50 yılda dünyada; son 20 yılda Türkiye’de çok hızlı
bir büyüme sergilemiştir. Ancak hızlı gelişimin kaynağı sektörün bebeklik
aşamasında olmasıdır. Sektör belirli bir büyümeden sonra ivme
kaybetmeye başlamıştır. Zira belirli bir büyüklükten sonra kalite, ürün
çeşitliliği ve yönetim gibi faktörler çok daha önemli olmaya başlamaktadır.
Türkiye’de de benzer bir durum yaşanmış ve katılım bankacılığının toplam
sektörden aldığı pay %5 seviyesine geldikten sonra duraklama dönemine
geçilmiştir. Bu durumu fark eden kamu, 2 katılım bankası ile sektöre
girmeye karar vermiştir. Ancak henüz kamu katılım bankaları da sektörde
bir dinamizm yaratamamış; mevcut katılım bankalarından pay kapma
savaşına girişmişlerdir.
Çalışmamız sektördeki son durumu rakamlarla göstermeye çalışmıştır.
Katılım bankaları ile son 10 yılda özel sektörde ürün geliştirme
projelerinde elde ettiğimiz birikim bu çalışma ile özetlenmeye çalışılmış
ve sektöre yönelik önerilerimiz sıralanmıştır. Ayrıca katılım bankalarının
faaliyet raporları ve bağımsız denetim raporlarından mevcut ürünleri analiz
edilmiş; ilave ürünler önerilmiştir.
Çalışmamızda hem katılım bankaları hem de vakıflar için İslami finansa
uygun mevcut durumda müşterilere satılmayan yeni ürünler önerilmiştir.
Yeni ürünler ile İslami finansın geleneksel finansal sisteme bir rakip ya da
kopyası olmasından ziyade destekleyici ve tamamlayıcı rolü ön plana
çıkarılmaya çalışılmıştır. Yeni ürünlerin mevcut İslami finans
kurumlarınca uygulanabilmesi için kurumların yönetim anlayışının
yenilikçi bakış açılarına daha açık olmaları gerekmektedir. Bununla
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birlikte bazı yasal düzenlemelerin de BDDK ve SPK tarafından yapılması
önem arz etmektedir.
Yeni ürünlere ek olarak katılım bankacılığının organizasyonel
yapılanmasına yönelik de bazı eleştiriler çalışmada tartışılmaya
çalışılmıştır. Çalışmamız katılım bankacılığı, yasal otorite ve müşteriler
tarafından incelenmeli ve bir öz eleştiri olarak görülmelidir. Çalışmanın
daha ileriye götürülebilmesi için tüm paydaşların bir araya geleceği
çalıştaylara ve hemen sonrasında yasal otoritenin yapması gereken
kanunların hazırlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Konunun eğitim kısmı
da dikkate alınmalı Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK tarafından bazı
adımların atılması gerekmektedir.
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LİTERATÜRDE, EKO- POLİTİK OYUN TEORİSİ ÖRNEĞİ: OY
TİCARETİ (VOTE TRADE) VE OYLAMA KUMPASI
(LOGROLLİNG)

Sara ONUR

Giriş
17. yy. Fransız ahlakçıları tarafından, temel üç kavram yaşama
sevincinin kaynağı olarak belirlenmiştir: tutku, mantık ve menfaat. Tutku,
bireyin iç dünyasındaki istek, arzu ve hevesleridir. Mantık, bireyin iç ve
dış dünyaya karşı akıl yoluyla kurguladığı sebep- sonuç ilişkileri ve buna
dayanan kararlarıdır. Menfaat bir yandan, ekonomi biliminin babası A.
Smith tarafından belirtildiği gibi, toplumsal iş bölümünü sağlayan, insanlar
arasındaki ilişkinin temel nedeni iken, diğer yandan insanın halihazır ve
gelecek beklentilerinin somutlaştırılmış karar halidir. Özellikle, menfaat
kavramı, anlık olmaması ve somut olmasıyla ayrılmaktadır. Ayrıca,
menfaat kavramının nesiller arasındaki bir bağ olması dolayısıyla da özel
bir önemi haizdir. Örneğin, aileler, kendi halihazır menfaatlerini feda
etmek yerine, gelecek için daha yüksek sosyal menfaatler elde etme amacı
ile çocuklarını okula göndermektedir (Saygın, 2009: 418).
Mantık, tutku ve menfaat arasındaki ortak payda, Clermont- Tommerre
tarafından “önemli kararlar alınacağı zamanlar, sakin zamanlar değildir”
biçiminde açıklanmaktadır. Bir başka deyişle, menfaat için, sakin olmayan
zamanlarda mantık ve tutku bir ittifak kurmaktadır (Saygın, 2009: 420).
Toplumsal hayatın sakin olmayan zamanları özellikle politika ve
ekonomide yaşanmaktadır. Her ikisinin en önemli ortak noktası, bilimsel
düşüncede dahi menfaat kavramının birimlerin temel motivasyonu kaynağı
olmasıdır. Çalışmamın ilerleyen kısımlarında detaylı olarak inceleyeceğim
oy ticareti ve oylama kumpasının motivasyonları menfaat olmasına
rağmen, ait oldukları bilim dalları, sırasıyla ekonomi ve politikadır.
Oylama Kumpası, demokratik seçimlerin sağlıklı ve gerçekçi olmadığı
yönünde ki görüşlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kamu hizmetlerinin
artması yönündeki artan nüfus baskısı, uluslarası arenada ve ülke içinde
asker ve polis gibi askeri ve güvenlik sistemlerine yönelik artan ihtiyaç,
devletin müdahale alanlarını genişletmiş ve eski yunan “agora
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meydanı”ndaki gibi doğrudan demokrasiyi imkansız hale getirmiştir. Bu
çerçevede, temsili demokrasiler adıyla artan dolaylı yönetim, seçilmiş
temsilcilerle ortaya çıkan meclis yönetimi beraberinde yeni sorunları
getirmiştir. Her eko-politik birimin sahip olduğu “kişisel çıkar”, sadece
seçmenler açısından değil, seçilenler açısından da kollanır olmuştur.
Böylece, kendi çıkarlarını düşünen politik ve bürokratik birimlerle,
hanehalkı ve firmalardan oluşan özellikle seçimler sonrasında kendileri
için bir dünya meydana getirmiştir. Bu dünyanın oluşumu, idaresi ve
sürekliliği Oylama Kumpası adı verilen bir düzenle sağlanmaktadır.
Oylama Kumpası, kötümser ve dar anlamda, politik ve bürokratik
birimlerin gücünü arttırmak için kullandıkları her türlü yol ve yöntemdir.
Her türlü yol ve yöntem özellikle politik birimlerin mecliste, aynı zamanda
yasa yapıcı olma özelliklerini de kapsamaktadır. Memur ve işçi ücretleri
için, yüksek enflasyon, tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek, % 3 zam
yaparken, meclis kararıyla vekillerin maaşlarına %300 zam yapılması dar
anlamda Oylama Kumpası için örnek olarak verilebilmektedir.
Geniş anlamda Oylama Kumpası, politik birimlerin seçimler gibi
gerektiği zaman halktan yana görünmek, gerekmediği zaman, seçimler
bittikten sonra iktidarda kaldıkları, mecliste bulundukları sürece, yeniden
seçim için ve hatta emeklilik, sağlık hizmetleri vs. gibi imkanların ötesinde,
kendi ve efradlarının şahsi ve nesillerinin geleceği için uygun yasal
düzenlemeleri, eylemleri gerçekleştirmeleri için vekillerin, kendi
aralarında, çıkar ve baskı gruplarıyla açık ya da gizli, açık ya da manipüle
ederek anlaşmaları demektir.
Oy Ticareti veya Oylama paradoksu, Koehler’ in (1975) de belirttiği
gibi aynı kavramlar olup, seçime giren adayların, genel yada yerel
seçimlerde seçimleri kazanmak üzerine yaptıkları matematiksel hesap ile
ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle Oy ticareti, politik oyun teorisinin
refah göstergeleriyle, ekonomik terimlerle ifadesidir (Aktaran, Miller,
1975b: 961).
Ayrıca, kelimelere yüklenen anlamların, zamanla değişmesi ve hatta
her teorisyenin çalışmasında farklı olması nedeniyle, özellikle sosyal
bilimlerde kullanılan kavramların açık ve teknik olmasını sağlamak adına,
literatür çalışanları ek bir külfete maruz kalmaktadır. Çalışmalarda çok
fazla anlam ve isimlendirme karmaşası söz konusudur (Miller, 1975b:
961). Bu noktada çoğu kaynakta teorisyene özgü tanımlanan hatta aynı
veya benzer anlamda kullanılan oy ticareti ve oylama kumpasının
farklılıklarını literatürle anlamaya çalışmaktayım.
Literatürde, politik sistemin gereği olarak gerçekleştirilen oylama
konusu, sistem analizi açısından öncelikle kronolojik ve matematiksel
olarak, ilk olarak 18. ve 19. yy.’ larda J.C. Borda ve M.J. Condorcet
tarafından incelenmiştir (Aktan, 1994: 131-132). 1940’ lı yıllara
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gelindiğinde, Kamu Seçiminin Teorisi Okulunda, bireysel- toplumsal
seçimleri oylama olgusu ve olayı, oylama sürecinin refah üzerindeki
etkisinin ve paradokslarına ilişkin çalışmalar olgunlaşmaktadır (Onur,
2001; 49). 1950’ lerde çok kullanılan Oy Ticareti (vote trade) kavramı ile
1960’ larda, daha geniş anlama sahip olan Oylama Kumpası (logrolling)
rekabeti başlamıştır.
1980’ lerden sonra oylama sistemleri analizi, gelişen dünya koşullarına
uygun olarak, sistematiğe ve olgunluğa eriştiğinde, oyun teorisinin politik
sisteme uygulandığı kolektif eylem teorisi ile devam etmiştir. Ayrıca, bu
yıllardan sonra Kamu Seçiminin Teorisi’ ne (Theory of Public Choice),
Kamu Seçimi Teorisi (Public Choice Theory) ilave edilerek
zenginleştirilmiş ve Pozitif Kamu Seçimi Teorisi (Positive Public Choice
Theory) bünyesinde de incelenmeye başlanmıştır (Mueller, 1993; 496).
Nihayetinde, Oy Ticareti ve Oylama Kumpası arasında uzlaşma sağlanmış
ve aralarındaki farklılıklar belirlenmiştir. Çalışmamın ilk kısmı oy
ticaretine, ikinci kısmı oylama kumpasına ayrılmaktadır.
Gerçekte, Oy Ticaretini (vote trade) de içine alan, çalışmamın ana
konusu olan Oylama Kumpası’ nı (logrolling) öncelikle tarihsel ve kelime
kökenleri açısından incelemekteyim.
1. Kronolojik - Etimolojik Geçmiş
Dünyanın başlangıcında Kızılderiler, aztekler, mayalar ve inkaların
yaşadığı amerikaya; günümüz insanlarının ataları sömürgeci olarak ilk
defa 15. yüzyılın sonlarında, kıtaya yerleşen ve İngilizce konuşan
öncülerin, ağaçları kesip, kütükleri yuvarlayarak, o günün ihtiyaçları
doğrultusunda büyük evler ve ahır gibi binalar yapması sırasında, yerleşik
hayata geçen komşular arasındaki işbirliğini ifade eden “kütük yuvarlama
(Logrolling)” nın anlamı, “sen benim kütüğümü yuvarlarsan, ben de senin
kütüğünü yuvarlarım” biçiminde açıklanmaktadır. Bu noktada, “Kütük
yuvarlama” olarak Türkçe’ ye çevirebileceğimiz Logrolling’ in ilk
tanımını, “Karşılıklı, aleni, eşit şartlarda ve eşit menfaatler elde etmek”
olarak ortaya çıkarmıştır. Bir başka deyişle, “olumlu anlamda, insanlar
arasında, eşit şartlarda ve aleni yardımlaşmak”tır (Clarke, Foweraker,
1999: 2) Logrolling’ in pozitif anlamına karşılık, negatif anlamda ilk defa
1809’ daki Amerikan cumhuriyetindeki seçimlerde, siyasi platformlarda
ahlaki olmayan örneklerini kınamak için eleştirmen ve yorumcular
tarafından kullanılmış olup, Arthur Bentley, kavramı “utanç terimi” olarak
nitelendirmiştir (Aktaran, Clarke, Foweraker, 199: 2). Logrolling’ in
negatif anlamda kullanılması, pozitif anlamını unutturacak kadar
yaygınlaşmıştır.
Günümüzde politik bilim literatüründe, logrolling’ in negatif
anlamında, “karşılıklı hatır sayma (mutual favoritism)”, “karşılıklı
kayırmacılık (mutual cronyism)” ve “birbirlerinin sırtlarını kaşımak (back

708

scratching)” gibi kullanılması da söz konusu olmakla birlikte, en yaygın
kullanımı Oylama Kumpası (logrolling)dir. Logrolling’ in, Türkçe’ ye
çevrilmesinde Oylama Kumpası kavramını kullanma nedenim, logrolling’
in, Oy Ticareti (voting trade)” tanımından ayırmak içindir.
Oylama Kumpası politik bilimin, Oy Ticareti ekonomi biliminin
konusuna girmektedir. Ayrıca, Oylama Kumpası, vekillerin seçim teorisi
bağlamında, mecliste, her konuda pazarlık edebilmesi gibi daha geniş
kapsamlı bir kavram olup, Oy Ticareti, sadece meclise sunulan önergeleri
veya sadece seçim dönemlerini kapsayan daha dar kapsamlı bir kavramdır.
Örneğin, uluslar arası anlaşmalar gereği, ülke dışındaki topraklara asker
gönderilip gönderilmeyeceği veya asgari ücret belirlenmesi konusundaki
önergeler Oylama Kumpası içinde açıklanabilirken, vekillerin maaşlarına
yapılacak zam konusunda meclisteki oylama Oy Ticareti kapsamında ele
alınabilmektedir. Muhtemeldir ki, vekil maaşlarına yapılacak zam için
muhalif ses ya hiç olmayacaktır, ya da sesleri cılız çıkabilecektir. İki
kavram arasındaki ince nüansı için en belirgin örnek, “Oylama Kumpası
vekillerin oy birliği ile aldıkları kararlarla, Oy Ticareti vekillerin oy
çokluğuyla aldıkları veya karara bağlayamadıkları konularla ilgilidir”
biçiminde de açıklanabilmektedir. Oy Ticareti’ nin matematiksel
fonksiyonları mevcutken, Oylama Kumpası niceliksel yerine daha çok
nitelikseldir. Bu anlamda, Oy Ticaretinin olası sonuçları öngörülebilirken,
Oylama Kumpası’ nın olası sonuçları öngörülemeyebilmektedir. Bir başka
deyişle, Oy Ticareti bilimsel olarak açıklanabilirken, Oylama Kumpası bir
sanattır. Oy Ticaretini gerçekleştirmek için az sayıda değişken mevcutken,
Oylama Kumpası’ nda değişkenlik ve değişken sayısı fazladır. İki kavram
arasındaki nüansı örnek üzerinde açıklamak gerekirse, seçime giren karşı
partilerin adaylarından en güçlüsünün, kapalı kapılar ardında bir şekilde
seçimlerden çekilmeye gönüllü ya da gönülsüz ikna edilmesi Oylama
Kumpası, böylece aleni biçimde, en güçlü aday olarak kalmak, oyların
bölünmemesini sağlamak ve çekilen adayın oylarını alabilmek Oy
Ticareti’ dir.
Oylama Kumpası içerisinde oy veren seçmenler, “oylama kumpasında
etkisiz eleman” olmalarından dolayı ihmal edilmiştir. Çünkü onlar
miyoptur ve tam sadakatle, seçtiklerine bağlı olan, yargısız, hesap
sormayan “kalabalık bir güruh”tur. Onların asli ve tek görevleri, hak ve
sorumlulukları seçim dönemlerinde kendilerine sunulan adayları
belirlemekle sınırlandırılmıştır. Oy Ticaretinde, vekiller politik
hesaplarında özellikle seçmenlerle ters düşmemeye, onlara popülist
davranmaya özen göstermektedir. Bir başka deyişle Oy Ticareti, seçimleri
kazanmakta güçlü bir araçken, Oylama Kumpası, iktidarın gücünü arttıran,
seçimleri kazanan özellikle iktidar partisi vekillerinin konumlarını
korumayı ve yeniden seçilebilmelerini garantileyen bir araçtır.
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1950’ lerin sonu, 1960’ ların başına kadar, J. Buchanan ve G. Tullock
(1962) gibi (Clarke, Foweraker, 1999: 2) ekonomistler tarafından
kullanılan Oy Ticareti kavramı, ekonomi bilimi çerçevesinde refah
göstergeleri ile politik biliminin ekonomik terimlerle açıklanması ile
ortaya çıkmıştır (Panning, 1983: 437).
Oy Ticaretinin fiilen ortaya çıkması, Açık veya Örtülü olarak meydana
gelmektedir. Açık Oy Ticareti, özellikle Amerikan meclisinde, tek üye
bölge sistemiyle kontrol ve dengelerin yapısının geniş tabanlı olduğu
koalisyonlarda gözlemlenmektedir. Bir başka deyişle, zayıf parti
disiplinine sahip olanların aralarındaki kendi anlaşmalarını bozmalarıyla
görünür olmaktadır (Clarke, Foweraker, 1999: 4).
Fakat Örtülü/ Gizli/ Resmi Olmayan Oy Ticareti, Oylama Kumpası ile
ortak noktalara sahiptir. Oy Ticareti, “karşılıklı menfaatler doğrultusunda,
birbirlerinin lehlerine olan kararlarını kabul etmek için anlaşmaları” olup,
geniş anlamda “yozlaşmış oylama”, “gizli oy verme yozlaşması” veya
“oylama kumpası”dır. Özellikle bu anlamda kullanılması, kronolojik
olarak ilk defa Roma Meclisi’ nin başarısızlığı ile açıklanmaktadır (Lang,
1999: 8). Toplumdaki insanların ekonomik çıkarlar, etnik farklılıklar,
kentsel kırılmalar ve geleneksel/ modern değerler açısından farklılıklar,
birbirileriyle ilişkili olduğunda veya tek bir bölünmenin diğerlerine baskın
olması durumunda (1850’ lerdeki Birleşik Devletler gibi) çatışma,
kaçınılmazdır. Bu durumda karar alma sürecinde Oylama Kumpası ortaya
çıkmaktadır. “Çatışmanın oybirliğine dönüştürülmesi süreci”, Oylama
Kumpasıdır (Axelrod, 1991: 477).
Oy Ticareti ve Oylama Kumpası arasındaki, “fenomeni ortaya çıkaran
birimlerin farklılığı”, “gönüllülük/ istemsizlik”, “karşılıklı faydacılık/ tek
yanlı faydacılık”, “aleniyet/ gizlilik” ve “güç paylaşımı” açısından
farklılıklar, iki kavram arasında anlamların farklı olduğu yönünde görüşleri
arttırmıştır. Oy ticaretini ortaya çıkaran birimler, daha çok seçim öncesinde
“seçmenler ve adaylar” iken, oylama kumpası’ nı ortaya çıkaran birimler,
meclisteki vekillerdir. Miller, özellikle oylama kumpası altındaki şartları
belirlemek, oy verme paradoksunun ilişkilerini belirlemek ve oy ticaretini
ortaya çıkarmakla ilgilenmiştir (Miller, 1975; 107).
Oy ticareti seçim dönemlerinde “seçmen ve aday arasındaki” bireysel
(seçmenlere adaylar tarafından dağıtılan hediyeler, promosyonlar gibi) ya
da sosyal (seçim bölgesine kaynak aktarımı: pork barreling) menfaatler
karşılığında “gönüllülük” esasına dayanmaktadır. Oylama Kumpası ise,
seçimlerin bitip, hükümetlerin kurulduğu kongredeki vekiller, iktidar ve
muhalefet partileri arasındaki menfaatlerin, seçmenlerin “istemsiz”liğine
bile muhalif olarak gerçekleşmektedir. Oy ticareti “oy- hediye” gibi
“karşılıklı faydacılığı” esas alırken, oylama kumpası daha çok kongredeki
baskın olan partinin lehinde gerçekleşen “tek yanlı faydacılığa”
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dayanmaktadır. Oy ticareti, seçmen ve adaylar arasında, kamuoyunun gözü
önünde gerçekleşirken, oylama kumpası kongrede hatta vekiller arasında
“kapalı kapılar” ardında, “gizli” olarak ortaya çıkmaktadır. Oy ticareti, “oy
kazanmak ve oy vermek” açısından eşit şartlardaki güç paylaşımı iken,
oylama kumpası kongredeki “baskın partinin gücü tek elde tutması ile”
gücün tekelleşmesi olarak tezahür etmektedir (Clarke, Foweraker, 1999:
3).
Oylama Kumpası, yöntemsel olarak iki türlü ortaya çıkmaktadır.
Mecliste güçlü olan vekillerin dominant oy baskısı veya karşılıklı
menfaatleri doğrultusunda vekillerin “sen beni destekle, ben de seni
destekleyeyim” olarak ifade edilen “birbirlerinin sırtlarını kaşıması” veya
“karşılıklı kayırmacılık” anlamındadır (Axelrod, 1991: 475).
Findlay ve Wellisz (1982) ve Grossman ve Helpman (1994)’ ın örtülü
ödenek konusundaki çalışmalarına göre baskı ve çıkar grupları ile politika
yapıcılar arasındaki ilişki, gerçekte ekonomik nitelikte, doğrudan ticaret
politikasını ortaya çıkarmaktadır. Bu özel çıkar gruplarının gücünü
yansıtan en önemli gösterge, yasa yapıcıların politik kampanyalarına
yaptıkları katkılarıdır. Bu katkılar, doğrudan yasa yapıcıların oy verme
davranışını etkilemektedir. Fakat farklı özel çıkar grupları, çok farklı
aktörleri taşımaktadır ve buradan zıt yöndeki ticaret politikasına
yönelmeye çabalamaktadır. (Aktaran Wang, Li, Xie, Hou, 2013: 28).
2. Oy Ticaretinin Ekonomi Bilimi’ ndeki Yeri
Oy Ticareti’ nın literatür analizini öncelikle, sosyoloji ile ekonomi
bilimindeki anlamı arasındaki bölgede, sosyal seçim teorisi ile rasyonel
seçim teorisi arasındaki ilişki boyutunda ortaya çıkmaktadır.
Oy Ticareti, Marquis De Condercet (1785)’ le başlayan sosyal seçim
teorilerinin en eskilerinden birisidir. Condorcet Paradoksu veya Jüri
Teoremi olarak isimlendirilen Condorcet Oy Ticareti, en basit ifadesiyle
sosyal tercihlerde döngüler meydana gelmesidir (Hollard, Breton,1996:
451). Ayrıca, Condorcet’ e (1788) göre, “çok sayıda kişinin olduğu bir
yerde”, “bağımsız bir güce sahip” olup, “bu bağımsızlığın kötüye
kullanımına açık olmasını” ifade etmektedir (Aktaran Saygın, 2009: 428)
Condorcet Paradoksu, oy ticaretine konu olan ve birbirinden bağımsız,
meclise getirilmiş konular, projeler, öneriler, önergelerden birinin
seçilmesi ile başlamaktadır. Karar vericilerin tek bir oy hakkına sahip
olduğu ve uzağı göremedikleri (miyop) varsayılmaktadır. Her bir tasarıda,
“red/ yenilgi” veya “kabul/geçit” sonucu ortaya çıkmakta olup, tek bir
Condorcet Kazananı mevcuttur. Sosyal tercihlerdeki döngüler, iniş
çıkışlar, oy çoğunluğunun baskın olup olmadığına göre değişmektedir. Bir
başka deyişle, Condorcet kazananı ne kadar güçlü, ne kadar dominant ise,
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kararın alınmasında sosyal döngüler, iniş çıkışlar, karşı tepkiler o denli az
olarak gerçekleşmektedir (Hollard, Breton, 1996: 451).
McLean ve Urken (1992), yaptıkları birincil kaynaklara dayanan
araştırmalarında ABD anayasasının hazırlanmasını etkilediğine dair, oy
ticaretinin kanıtına ulaşamamıştır. ABD anayasasının oluşumunda
Condorcet Oy Ticareti hesabı başarısız olsa da, iki yüzyıl sonra Condorcet’
in entelektüel torunları sosyal seçim anlayışını modern anlayışla
birleştirmektedir. Arrow (1972), imkansızlık teoremi ile, hiçbir yasama
sürecinin yasama adaleti ile ilgili varsayımlarını, aynı anda
gerçekleştiremediğini matematiksel olarak ispat etmektedir (Aktaran
Stearns, 1994: 1221)
Bir başka açıdan, Oy Ticareti, Rasyonel Seçim Teorisi bağlamında,
başlangıçta basit psikolojik sosyolojik süreçlerin kollektif kararları
etkileyebilmesidir. Kollektif kararların, sosyal psikolojik etkilerle,
dengeleme, tesadüfen gerçekleşme veya iletişimle alınabilmesini ifade
eden Rasyonel Seçim Teorisi’ nde, Janis ve Mann’ in (1977) tartıştığı gibi,
genel olarak faktörlerin bireysel kararları etkilemesinde şartlar
yenilenmektedir. Oylamada ki birimlerin tercihlerinin manipüle edilerek,
yanlış algı oylaması doğrultusunda, başta hedeflenen kararlar için, sonucu,
tercihlerin dağılımında oy çokluğunu etkilenebilmektedir. Yandaş yasa
yapıcıların, yasama organından önce belirlediği hedef konular, yasal karar
alma sürecinin, hatasız ve doğru tahminler yapan kollektif karar almanın,
tam tahmin edicileri, belirleyicileridir. Bu süreçte, yasa yapıcı hukuk
adamları ve yasa yapıcı politikalar arasında, yasa yapıcı politikacıların
kendi tercihlerini yansıtacak yasa yapıcı hukuk adamlarını istihdam
ederek, tercih dağılımını gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu noktada
sosyal psikoloji bilimi çerçevesinde iyi gelişmiş yasa yapıcı hukuk
adamları ve yasa yapıcı politikacıları ilişkisi üzerine öngörüler
geliştirmeye yönelik farklı bir rotaya ihtiyaç duyulmaktadır (Lerner,
Rundquist, Cline, 1984: 111, 112).
Ekonomistlerin “ortalama seçmen” teorisi veya politik bilimcilerin
“ideolojik oy verme” teorisi, temsili demokrasilerde yasa yapıcıların
seçimle iş başına gelme sürecini açıklarken, seçim süreci sonrasındaki
eylemlerini açıklamamaktadır. Dahası koalisyonlar geçici ve oylama
kalıpları istikrarsız olabilmektedir. Seçimle iş başına gelenlerin eylemleri,
seçmenlerin seçimlerinden, isteklerinden ve tercihlerinden bağımsızdır
(Poole, Rosenthal; 708).
1950’ lerin sonundan itibaren Oylama Kumpası, genel olarak Oy
Ticareti ile aynı anlamda kullanılmışsa da, Buchanan ve Tullock (1962)
teorilerinde oy ticaretinin ekonomik fayda içerdiğini, seçmenlerin dikkate
alındığını ve döngüsel nitelikte olması nedenlerinden dolayı diğer oy
paradokslarından ayrı tutulması gerektiğini vurgulayarak, kavramların
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farklı olduğuna dikkat çekmekle birlikte, sadece oy ticaretini açıklamaya
yönelmişlerdir (Aktaran, Miller, 1975b: 962).
Buchanan ve Tullock (1962)’ a göre Oy Ticaretinin, büyük
cumhuriyetle yönetilen ve politik çıkarları heterojen olan meclislerde
kazançlar sağlayarak var olabildiğini belirtmektedirler (Fiorina, 1987: 338)
Ayrıca, Oy Ticaretinin tahsis etkinliğine katkı sağlayabildiğini
tartışmaktadır. Temel fikir, bir projeyle güçlü olarak ilgili olan birisi, bir
konu ile ilgili oyları için parlamenter meslekdaşlarına yönelik ödeme dahi
(nakit veya ayni olarak) sunabilmektedir. Eğer, projeden elde edilen
ödülünü (ve dolaylı olarak, kendi seçim bölgesine) çaba harcamadan oyları
satın almakta başarılı olursa, o zaman projenin, sıradan Paretocu kriteri
üzerinde net servete katkı sağlayacağını belirtmektedir. Eğer oy ticareti
başarısız olursa, ve sponsor, projenin onun için değerli olması yerine, oylar
için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalması durumunda, projenin
Pareto değersizi olmasının kesin kanıtı olarak hesaplanmaktadır ve sonuç,
kaynakların etkin olmayan harcaması biçiminde gerçekleşmektedir.
Teoride düzgün olan bu çözüm, uygulamada bir şekilde başarısız
olmaktadır. Çünkü, diğer faktörler arasındaki bilgi maliyeti ve pazarlık,
Buchanan ve Tullock’ un açıkladığı oy ticaretini önlemektedir. (aktaran
Goodin, 1979: 37).
Riker ve Brams, oy ticareti ile ilgili olarak tüm alış verişte bulunanların
daha fazla kötüleştirdiği, bir dizi alış veriş örneğini sunmuşlardır (Panning,
1983: 437).
Oy ticaretinin nihai olası sonucunu neyin mümkün kıldığı, iki önerge
ile ilgili her alışverişin sonuçları nasıl değiştirdiği olgusu önemlidir ve bu
yüzden diğer tüccarlar gibi, eko- politik birimler için kazançlar ve kayıplar
meydana getirmektedir. Riker- Brams’ ın oy ticareti örneği, her bir tüccarın
kendi alışverişinden kazançlar elde etmesidir; hatta diğerleri tarafından
gerçekleştirilen alışverişlerin bir sonucu olarak daha büyük kayıplara
maruz kalsa bile. Riker ve Brams’ ın çalışmalarının sonucuna göre, ekopolitik birimlerin alışveriş cesaretinin kırılmasının gerektiği sonucu
çıkmaktadır (Panning, 1983: 437). Ayrıca, Schwartz (1975) tüm
katılımcıların daha iyisine meylettiği bir seri alışverişler olabildiğini de
göstermektedir. (Panning, 1983: 438).
Oy Ticareti veya Oylama alış verişi, oy vermenin paradoksundaki
döngüsel çoğunluklara benzeyen sonuçların bir döngüsünün olduğu
yerdeki paradoksal durumlara neden olabilmektedir. Uygulanabilir
alışveriş anlaşmalarının yokluğunda, Riker ve Brams tarafından
tanımlanan durum, bir seri sonsuz döngüsel alışverişle sonuçlanmaktadır.
Çünkü yasa yapıcılar, diğer alış veriş edenler üzerine kayıpları yüklemeye
uğraşmaktadır. Bu durum, yasa yapıcıların lehlerine çıkardıkları yasanın
maliyetini, başka birimlere yansıtabildiğini ifade etmektedir (Panning,
1983: 438).
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Miller (1977)’ in gösterdiğinin aksine, oylama alışverişi veya oy ticareti
arasındaki ilişki ve oylama paradoksu, oylama paradoksunun var olduğu
bir yerdekilerin oy ticareti durumları olmasından daha geniş olan şartlar
altında kırılgandır. Genelde, oy ticareti veya oylama alışverişinin,
belirlenmiş sonuçlara neden olacağının garantisi mevcut değildir (Panning,
1983: 438).
Bu sonuçlar, Buchanan ve Tullock’ un (1962), oy ticaretinin ve oylama
alışverişinin yenilgiyi önlemek için yoğun tercihlerle azınlık için araçlar
sağlayabildiğini açıklaması umuduna darbe vurmaktadır (Panning, 1983:
438).
Böylesi stratejilerin kullanımı, yoğunluk sorununa yönelik potansiyel
bir çözümü onların bakış açılarındadır. Fakat gösterildiği gibi, sonuçlar, ne
oylama alışverişi ve oy ticaretinin gerekli olarak yenilgiye yönelik
dayanıklı olmaması, ne de sonuçların gerekli olarak, onlarla ticaret
yapanlardan birine bile faydalı olması ile elde edilmektedir. Bunlar altında,
bunlar ve diğer stratejik oylamanın diğer çeşitleri, gerçek oylama ile elde
edilen sonuçtan daha azını arzu edilebilen tüm ortaklar için sonuçlar
üretmektedir. Ancak, Gibbard (1973) ve Satterthwaite (1975)’ in
gösterdiği gibi, ne oy çokluğu, ne de sonuçlardaki diğer oylama tasarıları,
bazı şartlar altında stratejik manipulasyona karşı tüm savunmasızlıklar için
böylesi hastalıklı sonuçları önleyebilen bireysel tercihlerin açıklamasına
dayanmamaktadır (Panning, 1983: 438).
Baskı ve çıkar gruplarının gücü, lobici işletmenin finansal gücüyle
paralel olarak, medyaya, yasa yapıcılara, politika birimlerine, bürokratlara,
ilgilenilen konu ve bölgeye kadar birçok birimde gözlenebilmektedir.
Lobicilik faaliyetlerinin yaygınlaşmasındaki en büyük etken, sorunların
tekrarlanabilir olmasıdır. Çözümsüz kalan sorunlar, yasal boşluklar ve yasa
yapıcının ihmali sonucu lobicilerin faaliyetleri hızlanmaktadır (Ainsworth,
1997: 524).
Ayrıca, Moser’ e göre (1999), halkının mülkiyet haklarını korumakta
başarısız olan ve böylece halkta güvensizlik meydana getiren politik
sistemde alınan kararların, ekonomik hayata, ekonomik büyüme ve
kalkınmaya olumsuz etkilere yol açması söz konusudur (Moser, 1999; 2).
Bir kaç konu ile ilgili olarak politika seçimi söz konusu ise, koalisyonları
savunmasız yapan bir durumu yok edebilen bir öneri var olmalıdır ve
geleceği olumlu yönde değiştirmelidir. Bu potansiyel değişim, piyasa
ekonomisinin ihtiyacıyla zıt düşebilmektedir. Çünkü bu noktada, yasal
açıdan genel, iyi tanımlanmış ve istikrarlı mülkiyet hakları (hatta anayasa
ile güvence altına alınmış doğal haklar) mevcuttur. Mülkiyet hakları
devletin rolünü belirlemek ve bu hakları uygulamak için mevcuttur.
Geçmişte meydana getirilen ve devlet tarafından uygulanan mülkiyet
haklarına saygı duyulmasını algılayan bireyler, yatırımlar yapmak için
daha fazla yönlendirilmiş olmaktadır. Ancak eğer, devletin hakların
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korumasında güvensizlik algısı meydana gelmişse, örneğin, önemli vergi
artışlarının korkusu nedeniyle veya mülkiyetin tamamen kamulaştırılması,
yatırımlardan elde edilen getiriler, daha düşük olarak gerçekleştirilmekte
ve bu durumda ekonominin büyüme kapasitesini zayıflatmaktadır.
Mülkiyet haklarının güvenli olmadığı algılandığı ve zaman uyumsuzluğu
politikaları, kalkınmayı engellemektedir ve bildirilen politikada radikal
değişimlere rağmen, statükoyu bir toplum değiştiremediğinde büyüme
olmayan bir denge meydana gelebilmektedir (Moser, 1999; 2).
Sosyal Seçim Teorisinin eleştirisi, özellikle teorik sunumlarla
gerçeklerin bağdaşmadığı yönündedir. Çünkü teori, Schofield’ in (1980)
de belirttiği gibi, kendi içinde istikrarlı sonuçların tipik olarak mevcut
olmadığını, ortaya çıkan sonuçların doğası gereği öngörülemez olduğunu
ve yasama organlarının tutarlı politika tercihlerinin döngüsel
çoğunlukların yaygınlığı nedeniyle beklenmeyeceğini zımni olarak ifade
etmektedir. Nitekim politik sürelerin temelde kaotik ve öngörülemez
olması nedeniyle, sonuçlar her türlü olasılığa açıktır (Panning, 1983: 438).
3. Oylama Kumpası’ nın Politik Bilimdeki Yeri
Fiorina, hızlı sosyal, ekonomik ve politik sistemde Oylama Kumpası’
nın belirlenmesinin zor olduğunu (Fiorina, 1987: 337) belirtmesine
rağmen, çalışmamda, politik sistemdeki oylama olgusunu Herestetik
teorisi bağlamında, Stratejik Oylama ile açıklamaktayım. Temsili
demokrasilerin bir gereği olmakla birlikte, keyfi, şahsi menfaatler için
oyları ve/ veya oylamayı lehine çevirebilme sanatına, basitçe Stratejik
Oylama denmektedir.
Oy çoğunluğu ya da oy birliği kurallarıyla çalışan politik kurumlar
(vekiller), kuralları anayasal düzeyde belirlenen (kanunlar),
organizasyonel bir yapıya sahip yasa yapıcılar (vekiller) ile idari ve
yargısal (hakim ve savcılardan oluşan adli ve idari mahkemeler) sürece
sahip sınırlamalarla, Stratejik Oylama denilen politik oyunlar
oynamaktadır (Moser, 1999: 2).
Stratejik oy verme ile ilgili literatür, Oy Ticareti altındaki şartları ve oy
verme paradoksunun ilişkilerini belirlemek ve oy alışverişini açıklamakla
başlamaktadır. Bu literatür, Coleman (1966), Park (1967), Hillinger
(1967), Wilson (1969), Farquharson (1969), Haefele (1970, 1971), Kramer
(1972), Bernholz (1973, 1974, 1975), Riker ve Brams (1973), Schwartz
(1975,1977), Oppenheimer (1975), Uslaner ve Davis (1975), Enelow
(1979), Enelow ve Koehler (1979), olarak ifade edilmektedir (Panning,
1983: 434-437). Özellikle Miller (1977), bu zengin literatürdeki başlangıç
çalışmaları, terminolojilerdeki farklılıkları ve zıt iddiaları çözümlemiştir
(Panning, 1983: 437).
Stratejik Oylama türleri, Yanlış Algı Oylaması (misperception voting),
Eklemlenme Oylaması (bandwagon voting), Çekimser Oylama (abstention
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voting), İkna Oylaması (persuasion voting), Çekme- İtme Oylaması (pullpush voting) ve Oylama Kumpası (logrolling voting) olarak altı madde
olarak sayılabilmektedir (Lerner, Rundquist, Cline, 1984: 114).
Ginzburg ve Guerra tarafından “kolektif cehaletin, mutluluk olduğu
zaman” olarak da tanımlananan (Ginzburg, Guerra, 2019: 1) Yanlış Algı
Oylaması, sosyal psikolojinin rasyonel seçime yönelik meydan
okumasıdır. Bireylerin yanlış algı oylaması, “yanlış, noksan bilgilerle,
seçimlerden kısa yada çok uzun zaman sonra, zaman zaman pişman bile
oldukları kararları vermesi”dir (Lerner, Rundquist, Cline, 1984: 114). Bu
durum özellikle, politik yapının zayıf olduğu sistemlerde, rasyonel bir
zihniyetten çok, sosyal tercihlerin belirleyici olduğu ortamlarda ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca, oy çoğunluğuna dayalı koalisyonlarda, yanlış
algılamayı esas alan varsayımları kabul edip, stratejik oylamanın yanlış
algılamayla önemsizleştiği ve revize edilmesi önerilmektedir. Özellikle
yasa yapıcı dahi, yanlış algılama sonucunda kendi tercihlerini bile
anlamakta zorluk çekerken, muhaliflerle karşılaştıkları zamanda, kararsız
dahi kalabilmektedir (Lerner, Rundquist, Cline, 1984: 114).
Eklenme oylaması, menfaat beklentisi içinde, zayıfın güçlüğünün
yanında yer alarak, oy vermesidir (Lerner, Rundquist, Cline, 1984: 114).
Özellikle bu durum mecliste yeterli çoğunluğa sahip olmayan partilerin
vekillerin, daha sonraları seslerini duyurabilmek adına, güçlü partilerin
vekillerini desteklemesi olarak açıklanabilmektedir. Çekimser Oylama,
özellikle eklenme oylamasında başarısız olan zayıf oy vericinin tarafsız
kalmak istediğinde uyguladığı yöntemdir (Lerner, Rundquist, Cline, 1984:
114).
İkna Oylaması, özellikle iktidarın gücünün yoğun olduğu bir durumda
ortaya çıkmaktadır (Lerner, Rundquist, Cline, 1984: 114). Çekme- İtme
Oylaması, (Lerner, Rundquist, Cline, 1984: 114). Özellikle meclisteki
vekillerin anlaşamadıkları oylamalarda geçerli olmaktadır.
Oylama Kumpası dar anlamda “karşılıklı menfaatler veya baskın parti
olma doğrultusunda, kendi lehlerine olan kararları kabul etmek için
anlaşmaları” iken, geniş anlamda “her konuda gizli oy verme yozlaşması”
dır (Lang, 2005: 25). Oylama Kumpası aktörleri, “iktidar partisi, çekimser
muhalefet, yandaş muhalefet, eklemlenmiş muhalefet, bürokratlar ve
baskı- çıkar grupları”dır (Aktaran Wang Li, Xie Hou, 2013: 28).
İktidar partisi, kongreyi kendi istek ve amaçları doğrultusunda
yönlendirmektedir. Çekimser muhalefet, kongrede karşıt görüşte olmasına
rağmen, kararsız, esnek olan muhalefettir. Yandaş muhalefet, -seçimlerde
iktidar partisine karşı en güçlü olabilecek durumda iken bile- iktidarı
destekleyerek, iktidarın gücünden pay almak isteyen muhalefettir.
Eklemlenmiş muhalefet, seçimleri barajı sınırda geçen, kongrede gücü çok
zayıf olan ve sadece bireysel çıkarları için iktidara destek veren ve böylece
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kongrede kalması için yardım alan muhalefettir. Bürokratlar, iktidarı
destekleyerek, kendi bürolarının çıkarlarına hizmet eden “görünmez”
aktörlerdir. Baskı ve çıkar grupları, özellikle seçimlerden önce, finansman
açısından seçimlere destek verip, seçim sonrası kendi çıkarları için
kongreyi dışarıdan yöneten, ticaret toplulukları, emek grupları ve ideolojik
organizasyonlar niteliğindeki gruplardır (Aktaran Wang Li, Xie Hou,
2013: 28).
Moser’ a (1999) göre, meclisteki vekiller, yasa yapıcılar, adli ve idari
mahkemeler, baskı çıkar grupları arasındaki oylama kumpasında öncelikle
bilginin dağılımı önemlidir. Meclis gündeminin kısmi veya tamamen veto
edilebilmesinin imkanının olması, gündem belirleme hakları ve diğer
politikalar yoluyla politika kıyaslama türünü sınırlamakla, usul kuralları ve
bilginin dağılımı değişmektedir Bu aşamada kurumların uygun
yapılandırılması istikrarlı, etkin ve verimli politika seçimleri açısından
önemlidir. Shepsle’ a göre (1919), bu durum Yapısal Güdümlü Denge
demektir. Yapısal Güdümlü Denge’ nin sağlanması, seçmen tercihlerine
dayanmadığı (genel seçimler bittikten sonra, seçmenlerin tercihlerini
gösteremedikleri zaman) kamu politikalarının belirlenmesinde, politik
kurumların farklı politika önerilerine açık olmayı sağlamaktadır. (Aktaran
Moser, 1999: 2)
Oylama Kumpası, koalisyonların oluşumunda, oy çoğunluğu
durumunda, yasama sürecindeki rolde, seçim bölgesine kaynak
aktarımında ve bürokratların varlığında gerçekleşmektedir.
3.1. Koalisyonların Oluşumunda
Koalisyonlar, ilk defa politik ekonomi bilimindeki Oyun Teorisi
bağlamında, Von Neuman ve Morgenstern (1944), W. Riker (1962),
Gamson (1961) ve Koehler (1972, 1975) tarafından açıklanmıştır
(Panning, 1983: 429). Butterworth (1971)’ in çalışması, kaybeden
koalisyon üyelerinin kazananlara rüşvet vermesini tartışması üzerinedir
(Panning, 1983: 429). Bu durumu Shepsle (1974), kaybedenler arasındaki
rekabeti, koalisyonu onarmak için minimuma indirmek olarak
açıklamaktadır. Frochlich (1975) ve Hardin (1976)’ da minimum
koalisyonlar içsel olarak istikrarsızdır ve sadece çok sınırlı durumlarda, zor
pazarlıklar altında şekillenmesi beklenebilmektedir (Panning, 1983: 429).
Leirson (1968), Axelrod ve DeSwaan koalisyon üyeleri arasındaki
pazarlık maliyetlerinin artması ile sayı arasında bağlantı kurmuştur.
Leirson’ a göre, her biri 20 ve her biri 10 olmak üzere, 20 üyeli üç parti
varsa, büyük partilerden ikisi ve küçüklerden ikisi olmak üzere üç büyük
parti ortaya çıkacağını ifade etmektedir (Aktaran, Panning, 1983: 430). W.
Riker tarafından Herestetik genel adı altında, koalisyonların oluşumunda
manipulasyon yönteminin kullanılarak Oylama Kumpası’ nın
gerçekleştirildiği açıklanmaktadır. Dar anlamda Riker’ da (1986)
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manipulasyon yöntemiyle çalışan koalisyonların, minimum çoğunluğa
sahip oldukları zaman bile, meclisteki vekillerin oylaması sonucu iktidar
olabilmesinin olumsuz etkilerini konu almaktadır (Aktaran Yurdakul,
1997: 5)
Riker’ a göre, tarafı belli olmayan, kararsız vekiller, yasal karar
maliyetlerini
azaltarak
paretocu
kötümser
sonuçlarını
gerçekleştirebilmektedir (Mashaw, 1985: 90)
Miller (1977) gibi birçok farklı araştırmacılar tarafından, birbirilerinden
bağımsız olarak ve daha çok eşanlı bir nokta olarak, “Azınlıkların
koalisyonu” ismiyle genelleştirilen “çoğunlukçu oylama kumpası”,
koalisyonu desteklemek dışında azınlıklar tarafından bozulamamaktaysa
da, dışlanan vekillerden oluşan koalisyon, bir veya birkaç projeyi yok
etmek için sunulan önerilerle Oylama Kumpası’ nı parçalamak için çaba
harcayabilmektedir. Herhangi bir öneri avantajları, birkaç fayda elde eden
hariç herkese avantajlı olabilmektedir. Bu Oylama Kumpası’ nın sadece
muhtemel sonuçları üzerinde “döngüsel çoğunluk” tercihi ile mümkün
olabilmektedir (Clarke, Foweraker, 1999: 3).
Riker, oy çoğunluğu koalisyonlarının öngörücü modellerindeki yanlış
algılamaya sahip olduğu varsayımlarına dayanarak ve stratejik yanlış
algılamanın önemsiz olduğu varsayımını revize edilmesini önermektedir.
Yasa yapıcı karar alma sorunu, kendi tercihlerini anlamakta zorluk çektiği
böylesi karmaşık ve çekişmeli çevrelerinde sıkça ortaya çıkmaktadır;
yandaş yasa yapıcıların yalnız bırakıldığı varsayımı altında, yasa yapıcılar,
abartabilir veya meslekdaşlarının bir konu ile ilgili güçlü hislerini önemsiz
görebilmektedir. Bu, gerçekten sınırda olan birini ikna etmekte başarısız
olacak veya ikna edilemeyecek birini ikna etmek için uğraşmakta üyeye
karşı stratejik davranışı gündeme getirmektedir. Böylesi yanlış algılama
serileri, farklı oy çoğunluğu ve yanlış algılama yokluğunda ortaya çıkan
yerine yasa yapıcı politikayla sonuçlanmaktadır (Lerner, Rundquist, Cline,
1984: 112).
Yasa yapıcıların ayarlama yapısı, stratejik yanlış algılamaya yönelik
katkı sağlayabilmektedir. Örneğin, kongre harcama tahsis üyeleri, yetki
verilen komite ile ilgili özel yasa yapıcılar, kendileri bile gerçekte özgür
olmazken, yasa yapıcılara yetki vermeye meyillidir. (Lerner, Rundquist,
Cline, 1984: 112).
Moser (1999) koalisyonların özellikle seçimleri kazanabilmek adına
gerçekleştirildiği ve seçimler sonrasında yasa yapıcı ve politik kurumlar
arasındaki ilişkinin yozlaşması üzerinde durmaktadır (Moser, 1999: 3).
Koalisyonlar, aynı oyunu oynayan politik birimlerin seçmenlerin
bilgisizliği ve mali ilüzyonları sayesinde korunmaktadır (Mashaw, 1985:
89).
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3.2. Oy Çoğunluğu Durumunda
Oy çoğunluğunun Oylama Kumpasına yol açması ile ilgili teorik
açıklamalar, dönemsel olara politika sonuçlarına yol açan dinamik
istikrarsız tercih modellerine odaklanan kolektif karar verme mekanizması
modellerinin keşfi ile Glazer (1989), Persson ve Svensson (1989), Alesina
ve Tabellini (1990), Gersbach (1993), Crain ve Tollison (1993) tarafından
ele alınmaktadır. Bu modeller genel seçimlerde yeniden seçilmenin
kurallarını belirlemeye yönelmektedir. Bu aşamada, seçmen kaygısı
taşıyan politik birimlerin, bugünkü politikalarının yarın için uygun olup
olmadığı konusunda savunmasız kalmaktadır. Politik birimlerdeki
istikrarsızlık sorunu ikinci aşamada, seçildikten sonra iktidarda kalma
süresini uzatma hedefiyle ortaya çıkmaktadır. Bu durumda da seçimlerle
başlayan süreç, politik birimlerin başlangıçta Oy Ticareti yapmalarına,
daha sonra Oylama Kumpasına yönelmelerine yol açmaktadır (Aktaran
Moser, 1999: 4).
Demokrasilerde, basit oy çoğunluğu veya oy birliği biçiminde işleyen
politik kurumlar tarafından, ya doğrudan meseleler üzerinde oylama
(referandum gibi) ile veya dolaylı olarak vekilleri ile (meclis kararları)
uygulanacak politikalar belirlenmektedir. Demokratik mekanizmalar,
insanların tercihleri ile vekiller ve bürokratlar gibi politik memurların
eylemleri arasındaki uyuşmazlığı sınırlamaya hizmet etmelidir. Fakat bu
mekanizmalar, aynı zamanda ciddi bir maliyete de sahiptir. Demokrasiler,
sağlam, dayanıklı ve etkin politikaları sağlamak konusunda sınırlı bir güce
sahiptir. Çünkü, bugünün seçmenleri, geleceğe bağlanamamakta ve çoğu
durumda, hiçbir politika, tüm diğer olası önerilere karşı oy çoğunluğunu
idrak ve idare edemeyebilmektedir. Prensipte, oy çoğunluğu, kamu
politikalarını değiştirebilmektedir ve zaman uyumsuzluğu sınırlamalarıyla
örneğin, sermaye birikimi üzerinde etkili olana bir vergi, başta esnek olup,
sonradan tamamen inelastik olduğu zaman, bugünün oy çoğunluğu,
statükoyu yürürlüğe sokan oy çoğunluğundan farklı tercihlere sahip
olabildiğinde, tercihler arasında bir uyumsuzluğa ve hatta bir çatışmaya
neden olabilecek bir güdüye sahip olabilmektedir (Moser, 1999; 2).
Matematiksel modellerle Oy Çoğunluğu, ikili karşılaştırmalarda karar
alan bireyler arasındaki tercihleri hesaplanmasını belirlemektedir. Fakat bu
sayılarla oyun, eşitliğin olmadığı bir durumda ikili karşılaştırmanın
Oylama Kumpası olarak bir döngü meydana getirdiğini göstermemektedir.
Bir başka deyişle matematiksel modeller hesaplamaları, oylama
olasılıklarını verirken, asıl Oylama Kumpasının nasıl gerçekleştirildiğini
göstermemektedir. Nitekim, bu durumu Global Döngü Teoremi ile,
McKelvey (1976), çoğunluk yönetimi altında her türlü kararın
alınabildiğini ve her istenenin gerçekleştirilebildiğini iddia etmektedir
(Moser, 1999: 4)
Matematiksel olarak pür oy çoğunluğu dengesi, nihai sonuca eşit olma
olasılığı olan bazı tepkilerin mevcut olduğu özel bir durumdur. Bir başka
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deyişle, vekillerin aralarında anlaşmadan bir tasarı hakkında aynı yönlü
karar vermesi olasılığı, ütopik bir varsayımdır. Shepsle ve Weingast
(1981)’ in belirttiği gibi, tercihe bağlı dengeler ve yapıya bağlı dengelerden
oluşan bir ortamda, son bir oy bile her zaman mevcut duruma karşı hayatta
kalan bir karşıt görüş olarak ortaya çıkmaktadır (Aktaran, Panning, 1983:
439). Oylama Kumpası’ nın doğması, bu anlamda, ekonomistlerin “dünya,
cennet olsaydı, iktisatçılar aç kalırdı” deyimine karşılık gelmektedir. Başka
bir anlatımla, hiçbir şey mükemmel değildir, güneş de bile lekeler vardır;
insan doğası etki- tepki durumunda farklı görüş ve eylemlere açıktır. Oy
çoğunluğu durumunda Oylama Kumpası’ nın gerçekleştirilmesi ile,
mevcut durumu aşabilecek eylemler ve değişiklikler hayatta kalmaktadır
ve herhangi bir çoğunluk döngüsü farklı öneri teklifleriyle
kısıtlanmamaktadır (Panning, 1983: 440).
Oy çoğunluğu durumunda stratejik oylama davranışı, işbirlikçi ve
işbirlikçi olmayan olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. İşbirlikçi oylama
davranışı, iki veya daha fazla yasa koyucu arasında açık bir anlaşmayla oy
verme alışverişini ve oy ticaretini içermektedir (Panning, 1983: 437). İki
veya daha fazla yasa koyucu, samimiyetsiz biçimde, her biri farklı bir
önerge ile oy kullanmayı kabul etmektedir. Böylece, aksine olarak, önerge
ile tercih ettikleri sonucunu tersine çevirmekte, fakat onlar daha fazla
önemsedikleri bir önerge üzerinde tercih ettikleri sonuçlarını elde
etmektedir. Bu noktada Oy Ticareti, yasa koyucuların aynı şekilde samimi
oylama altında ortaya çıkabilen bir sonuç yerine, diğer bir haksız menfaatli
sonuca yol açma konusunda işbirliği yapmaları ile ortaya çıkmaktadır
(Panning, 1983: 437).
3.3. Yasama Sürecindeki Rolü
Kurumların resmi analizi 1970’ in sonunda ve 1980’ lerin başında
literatürde detaylı olarak incelenmeye başlandı. Sosyal Seçim Teorisi ile
kurgulanan, saf oy çoğunluğunun istikrarlı niteliğinin sonucuna yönelik
reaksiyonlar araştırılmaya başlandı (Moser, 1999: 3)
Oylama Kumpası’ nın yasama sürecindeki rolü, yasa yapıcı olarak
vekillerin davranışının, “ayık Peter’ ın sarhoş Peter’ a prangalar vurması”
ile deyimleştirilmektedir (Hollard, Foweraker, 1999: 2).
Bentham (1788, 1789), Fransa’ nın Millet Meclisi yapılanması üzerine
yaptığı çalışmada, seçmen sayısının arttıkça her bir oyun ağırlığının ve
öneminin azalabilmesinin, kararların “doğru, etkin, verimli” olabilmesi
açısından “aklın şansını arttırdığını” iddia etmektedir (Saygın, 2009: 417).
Fakat bu iddia, seçmen açısından bir derece doğru olasılığa sahip olsa bile,
meclisteki vekiller açısından, doğru sonuçlara yol açması
beklenmemektedir. Kollektif seçim çalışmaları, karşılıklı olarak ayrıcalıklı
olan çoklu alternatifler arasından yasama organları veya komitelerin
seçtikleri gibi bütünlükler olan süreçlerle ilgilidir. Tipik olarak, ne
kollektivite ne de seçilenden elde edilen alternatifler, matematiksel,
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niceliksel olarak belirlenmemektedir. Elde edilen sonuçlar, göreceli nitelik
ve açıklamalardan oluşmaktadır (Panning, 1983: 431).
Kongrenin yasa yapıcı olma özelliği, çıkar ve baskı gruplarının
(lobiciler) etkisinin belirlenmesinde önemli bir role sahiptir. Oylama
Kumpası’ nın yasama sürecinde, kişisel çıkar güdüsüyle gerçekleştirilmesi
ilk defa Stigler (1971) tarafından incelenmiştir. Fakat Stigler’ in
açıklamaları doğrudan Oylama Kumpası’ nı açıklamayıp, yasal süreçte
Oylama Kumpası sonucunda, baskı ve çıkar gruplarının etkilerini
araştırmaya yöneliktir (Kau, Rubin, 1979: 366).
Potters ve Sloof (1996), Potters ve Van Winden’ e göre (1996), politik
birimlerin arz fonksiyonunun özelliklerini tamamlayıcı bir fonksiyona
sahip olduğunu ifade etmektedir. Özellikle korumacı uluslar arası ticaret
politikasına yansıtıldığı gibi, kendi çıkarını kollayan köktenci eğilimler,
kamu politikası talebini arttırmaktadır. Nitzan (1994) da, çalışmasında,
kaynak dağılımı etkin olmayan yönde değiştiren kamu politikalarındaki
sürekli olmayan değişiklikler içerdiği yönünde benzer sonuçlara
ulaşmaktadır (Aktaran Moser, 1999: 3)
Silberman ve Durden, minimum ücretlerde, Davis ve Jackson gelirin
yeniden dağılımında, Kau ve Rubin yasama sürecinde ortak bir neden
kamu çıkarı lobilerinin etkisini sınamaktadır (Kau, Rubin, 1979: 365).
Yasama sürecinde oylama kumpası kürtaj, devlet okullarında dua, çevre
koruma, özel okullara sağlanan imtiyazlar, avm veya gros markat gibi
büyük çaplı alışveriş merkezlerinin kuruluş yerleri, nehir ve liman
iyileştirmeleri gibi her türlü sosyal, ekonomik ve politik alanlarda
gerçekleştirilebilmektedir (Mashaw, 1985: 89)
Yakın tarihli çıkar grupları üzerine yapılan çalışmalardan özellikle
Schozman ve Tierney (1983, 1986), Walker’ in (1983), Salisbury (1984)
ve Heinz ve diğ. (1993) çalışmaları, kongre dışındaki lobicilik faaliyetleri
ile ilgili olarak kayda değerdir. Browne ve Paik (1993) ve Browne’ nın
(1995) çalışmaları, meclis içindeki önemli değişmelerin, lobicileri ve yasa
yapıcıların etkileşimini nasıl etkilediklerini açıklamaktadır (Ainsworth,
1997: 517).
Yasa yapıcıların yapısını anlamak için, onların çevresi, lobicilerin
rolünün ve lobicilik stratejilerinin rolünü sınıflandırmak gerekmektedir.
Çünkü, resmi ve resmi olmayan yapılar, lobicilik kanalı ile meclise
girmektedir ve bu yüzden lobicilerin etkisini taşımaktadır. Başlangıç
olarak, lobicilik stratejilerini anlamak için meclisteki çıkar rekabetinin
doğasını sınıflandırmak gerekmektedir. Seçimlerden önce, yasa yapıcılar,
kendi çevrelerini, çıkar gruplarının etkisi ve özel çıkarları için geçişi
kolaylaştırmak yapılandırmaktadır (Ainsworth, 1997: 517).
Gerçekte politik sınırlamalar, yasa yapıcıların popüler olmayan bölge
ve ana merkezdeki gruplardan daha fazla lobicilerin erişim iznine engel
olmaktadır. Hırslı, kendi çıkarını kollayan gruplar ve seçilmek (ilk defa
veya ikinci defa) adaylar arasında kurulan yakın ilişki, gerçekte politik
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olarak belirlenmektedir. Yasa yapıcılar, gruplar ve adaylarla bağlantısı
olmayan çıkarları sunan lobicilerle iş birliği yapmaya duyarlı olmalıdır.
Ainsworth’ ün açıklamaları sonuçları itibariyle makul olmasına rağmen,
hata payı içeren fazla sert varsayımlara ve hatalı sebeplere sahiptir. Çünkü,
o çalışmasında yasa yapıcı ile seçilmek isteyen adayların farklı olduğunu
varsaymaktadır. Oysa politik sürecin seçimler bittikten sonraki devamında,
yasa yapıcı ve bu adaylar aynı birimler haline dönüşmektedir. Fakat
muhtemelen, Ainsworth’ ün açıklamalarını çıkar grupları ve bürokratlar
ilişkisi olarak ele alırsak, nedensellik açısından da doğru bir yaklaşıma
sahip oluruz.
Nitekim Heinz (1993) ifadesiyle, lobicilerin ortalama dört ya da beş
resmi memurla ilişkili olmasıyla “seçilmiş birlik kalıpları” ortaya çıkmakta
ve “hasımlaşmaya yönelik çizgiler, keskin olarak çizilmeye”
başlanmaktadır (Ainsworth, 1997: 519).
Halkın politik ve bürokratik birimlerin gerçekleştirdiği kamu
hizmetlerinden elde edilen fayda ve maliyet hesabını yapamadığı mali
yanılmasanın varlığı durumunda (Aranson Genel Mevzuat Teorisi) özel
çıkarlarla oylama kumpasının ve bunun için bir dizi özel yasalar
çıkarılması söz konusudur. Bu yasal düzenlemelerin en kötü tarafı, belirli
bir zaman dilimiyle sınırlandırılmaması, gelecekte de farklı düzenlemeleri
gerçekleştirmek için tamamen bir sürü fırsatı sunmasıdır. Aranson Genel
Mevzuat Teorisi, Noel Ağacı faturalandırılmasına benzemektedir:
vatandaşları eğlendirmesine rağmen, ekonomik bir faydaya sahip değildir
(Mashaw, 1985: 90)
Kanunlar, çıkar veya ideoloji güdüsüyle yürürlüğe girmektedir. Tüm
ulusal kanunlar nihai olarak meclis tarafından onaylanmaktadır; bu
yüzden, vekilin oy verdiği yolu belirlemek için faktörlerin analizi, yasama
sürecindeki her bir faktörün etkisini belirlemek için kullanılabilmektedir.
Bu noktada Logit analizi gibi istatistiksel araçlar geliştirilmiştir (Kau,
Rubin, 1979: 365). Silberman ve Durden, minimum ücretlerde, Davis ve
Jackson gelirin yeniden dağılımında, Kau ve Rubin yasama sürecinde ortak
bir neden kamu çıkarı lobilerinin etkisini sınamıştır. (Kau, Rubin, 1979:
365).
3.4. Seçim Bölgesine Kaynak Aktarımı
Seçim Bölgesine Kaynak Aktarımı (Pork-Barrel), faydasından çok
maliyetinin yüksek olduğu projelerin, önerilerin oy çoğunluğu ile kabul
edilmesi olarak açıklanmaktadır. Amerikan Meclisinde 1930 yılında
Smoot Hawley Tarife’ sinin kabulü, analizden ziyade, önyargısız
varsayımlarla, 1973’ de Riker ve Brams tarafından açıklanmıştır (Aktaran,
Clarke, Foweraker, 1999: 4).
Mashaw, politik birimlerin farklı çıkarları olan farklı seçmenleri temsil
etmelerinden dolayı, hepsi çok çeşitli seçim bölgelerinin taleplerinin
karşılanabilmesi için birbirleriyle ticaret yaparak Oylama Kumpasını
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gerçekleştirmeleri üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu noktada seçim
bölgelerinin taleplerinin maliyetinden önce, mevzuat maliyeti dahi, elde
edilmesi beklenen faydayı dahi aşabilmektedir. Seçmenlerin yüksek
seçmen algısı eşiğine (High voter perceptual thresholds) sahip olmaları
durumunda, seçmenler kendilerine sağlanan doğrudan faydaları
görebilmekte ise de, maruz kaldıkları maliyetten nispeten habersiz
kalmaktadırlar. Bu durum da, gerçekte Oylama Kumpası’ nın saf seçim
bölgelerine aktarımı (pure pork barrel) oluşum ve maliyeti olarak ortaya
çıkmaktadır (Mashaw, 1985: 89)
Hayami ve Kikuchi, Filipin tarımsal politikaları ile ilgili çalışırken,
olumlu anlamıyla Oylama Kumpası’ nı formüle etmektedir. Çok yakın
olarak sosyal optimuma yakın değerler elde etmektedir. Seçim bölgelerine
kaynak aktarımı için yapılan baskının en önemli nedeni, sosyal kaynakların
etkin olmayan dağılımına fiili olarak katkı sağlayan logrolling
otokratlarıdır. Diğer nedeni, seçim bölgesine kaynak aktarım politikaları,
politik haklar üreten rekabetçi demokrasilerin sınırlandırılmasının yolunun
olmamasıdır. Bir başka deyişle, mecliste etkin olmayan kaynak dağılımına
yönelik kanunlar çıkarılmasına karşı çıkabilecek bir faktör mevcut
değildir. Oylama kumpası, partilerin zayıf ve parçalanmış olduğu yerlerde,
daha güçlü ve disipline olmaktadır. İngiliz parlamenter üyeleri arasındaki
parti disiplini, güçlüdür ve oylama kumpası doğrultusunda parlementer
üyesine rüşvet vermeye yönelen biri için kırbacı reddetmek için ceza
gerektirmektedir.
İngiltere parlementosundaki batı başkanlığı
(westminster)
modeli
üzerine
kurulmasına
rağmen
Afrika
parlementosunda, güçlü parti disiplini olmadığı için, parlemontu üyeleri,
“kırbaç” çekingesi olmadan, güvenle “eşiği geçebilmekte” ve daha fazla
oylama kumpasında rol oynamaktadır (Aktaran Goodin, 1979: 37).
Rekabetçi demokrasiye alternatif, çoğunlukla, ulusal birlik hükümeti
önerilmektedir. 1700’ lerden esinlenerek, Rousseau modasından sonra,
topluluğun dar parçalarının, lobilerin gerçekte kendi çıkarları
doğrultusunda olan fakat ortak iyiliği gerçekleştirmek iddiası ile
hükümetler, iktidara bile getirebilmektedir. Seçim dönemleri adaylar
arasında tercih yaparak kendi adaylarının kazanması için adayların
kampanyalarına bağışta bulunmaları örnek olarak verilmektedir (Goodin,
1979: 38).
Bir başka deyişle, lobiciler genel olarak, salt oy çoğunluğunu gerektiren
oy birliği ya da oybirliğine yakınlık kuralını dikkate almaktadır. Hedef
seçim bölgesine kaynak aktarımını sağlayan ayrımcılığın kaldırılması iken,
etki tersine dönmektedir. Seçim bölgesine kaynak dağılımında, oy
çoğunluğu demokrasisi yerine oy birliğinin kullanılmasıyla süreç
hızlandırılmaktadır. Böylesi bir durumda, herkesin gerçek bir vetoya sahip
olduğu halde, oylar kapalı kapılar ardında, maddi kazançlar verilerek elde
edilmekte ve gerçekte böylesi bir durumda oyların fiyatı, böylece lehinde
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olanlar arasında tüm diğerleri ile rekabet sonucu düşmektedir. Şüpheli
politik hakların, seçim bölgesine kaynak aktarımı politikalarını sona
erdirmek yerine teşvik ettiği görülmektedir (Goodin, 1979: 38).
3.5. Bürokratların Varlığında
Oylama Kumpası, yasa yapıcı vekiller ile yasaları, kanunları ve
tüzükleri uygulayıcı bürokratlar arasındaki ilişkide de ortaya
çıkabilmektedir. Yasa yapıcıların çıkardıkları yasalar etkin ve verimli dahi
olsa, onları uygulayacak olan bürokratların çeşitli baskıları dikkate alarak
uygulamaması durumunda da etkili bir Oylama Kumpası meydana
gelmektedir (Moser, 1999: 3)
Genel Değerlendirme Ve Sonuç
Politikanın bir oyun olduğuna dair görüşün teorisi çok eskilere
dayanmaktadır. Günümüz bilim insanları bu metaforu anlamak,
oyuncuları, hedeflerini, tercihlerini ve olası stratejilerini belirlemeye
çalışmaktadır. Özellikle ekonomistler sosyal seçim teorileriyle bu durumu
matematiksel olarak açıklamaya yönelirken, politik bilimciler niteliksel
açıklamalarıyla ve ekonomistler gibi keskin olmayan, olasılıkları açık uçlu
olan ve daha çok sebepler üzerinde yoğunlaşan çalışmalar
gerçekleştirmektedir.
Bir yandan birbirinden ayırt edilemeyecek kadar ortak noktalara sahip
olan, diğer yandan da çoğu zaman amaç, araç ve sonuç itibariyle
birbirlerine zıt olan iki temel kolu olan ekonomi ve politika, sosyal
bilimlerde en zengin literatüre sahiptir. Fakat bu zenginlik, aralarındaki
ortak noktaların fazlalığı nedeniyle zaman zaman literatürde kaosa da yol
açmaktadır. Nitekim oy ticareti (voting trade) ve oylama kumpası
(logrolling) olarak bilinen iki kavram, geçmişten günümüze hem kendi
içinde, hem de birbirleri açısından farklı ve bazen de aynı anlamda
kullanılmıştır. Kendi adıma literatürdeki bu kaosu sona erdirmek adına
yaptığım okumalar sonucu, edindiğim bilgilerin beni aşmasından dolayı
yazmayı uygun buldum.
Kronolojik açıdan, 1400’ lü yıllarda Oylama Kumpası Amerika kıtasına
yerleşmeye başlayan göçmenlerin dağdan kestikleri ağaçları,
yuvarlayarak, imece usulü ile ihtiyaçları olan kütükleri elde etmeleri ve her
sene bazı eyaletlerde düzenledikleri festivallerde kutladıkları “Kütük
Yuvarlama” anlamında kullanılmıştır. 1809 yılında Amerika’ daki
seçimlerde bazı adayların seçimden kasıtlı olarak çekilmesi ve böylece
seçime hile katması ile negatif anlamda, “utanç terimi” olarak sıfat
değişikliğine uğramıştır. Bu sıfat değişikliği, beraberinde ‘birbirilerinin
sırtını kaşımak”, “karşılıklı hatır sayma” ve “karşılıklı kayırma”
deyimleriyle Oy Ticareti ve Oylama Kumpası aynı anlamda yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır.

724

1940’ lara gelindiğinde, Condorcet’ in matematiksel analizi ile
vekillerin mecliste kullandıkları oy konusunda pazarlık ederek, istedikleri
kararı elde etmeleri Oy Ticareti’ ni Oylama Kumpası’ ndan ayrılmasının
ilk adımıdır. Literatürde ikinci adım, Buchanan ve Tullock’ un Oy Ticareti’
nin refah göstergelerini, yani ekonomik yan etkilerini göstermesiyle
atılmıştır.
1980’ lere gelindiğinde Oy Ticareti ve Oylama Kumpası’ nı ayıran çizgi
net olarak çizilmiş ve Oy Ticareti, nicel analizlerle ve ekonomik açıdan
sosyal seçim teorilerinde ele alınmaya başlanmıştır. Oy Kumpası da, daha
çok uygulamadaki örnekleriyle nitel analizlerle ve politika bilimine
münhasır olarak incelenmiştir. Hatta 1973 yılında Riker ve Brams’ la
Oylama Kumpası, Politik Oyun Teorisi’ nde, Stratejik Oylama Teorisi’ nin
bir örneği olarak literatürde özgün bir noktaya getirilmiştir.
İster Oy Ticareti, ister Oylama Kumpası olsun; politik arenada
gerçekleştirilen kirli, haksız ve vatandaşın aleyhine olan her türlü eylem
zamanla ve özellikle bağımsız medya sayesinde eylemler ortaya
çıkmaktadır. Keşke, Panning (1983)’ in
“Gerçek, karışıklıktan
kaynaklanan hatadan, daha çabuk ortaya çıkmaktadır” (Panning, 1983;
448) özdeyişinin doğrulanmasını ümid ederdim. Fakat kanaatimce,
günümüz az gelişmiş ülkelerinde ve özellikle üçüncü dünya orta doğu
ülkelerinde gerçekler, hatalardan sonra ortaya çıkmakta ve daha da kötüsü
hatalar telafi edilemeyecek boyutlarda gerçekleşmektedir.
Bir başka deyişle, ister oy ticareti, oylama paradoksu ister oylama
kumpası, adı her ne olursa olsun, bu tarz eylemler kirli, haksız ve vatandaşa
zarar politikaların araçlarıdır. Bu araçlar, Miller’ in ifadesiyle, “demokratik
sistemleri zayıflatan, çoğunluk idaresini hayal kırıklığına uğratan
dolambaçlı yollar”dır (Miller, 1975b: 961).
Politik bilimciler, Oy Kumpası’ nın ve Oy Ticaretinin negatif etkilerini
tamamen yok etmeye yönelik, referandum demokrasisi kurmaya yönelik
teknoloji arayışında (Clarke, Foweraker, 1999: 4) olsalar da, aslolan ahlaki
açıdan yozlaşmamış eko- politik birimlere ve hatta vatandaşlara ihtiyaç
vardır. Zira, eko- politik birimlerin yozlaşmasının en önemli kanalı, baskı
ve çıkar grupları olarak bildiğimiz, gerçekte o ülkenin vatandaşlarıdır. Bir
başka deyişle, nasılsanız, öyle yönetilirsiniz; özellikle politik birimler,
gerçekte, ülkenin vatandaşları tarafından seçilmiş birimleridir. Riker
(1973)’ ın da belirttiği gibi politik manipulasyonla, ancak birkaç kişiyi
kandırabilirsiniz. Her zaman, herkesi kandırmak söz konusu olamaz.
Rasyonel bireyler aynı hatayı iki kez yapmamaktadır. Dolayısıyla, aynı
hatayı ikiden fazla yapan, yıllarca sürekli kandırıldığını iddia edemediği
gibi, rasyonel olmadığını da iddia edemez. Her türlü yozlaşmadan önce,
ahlaki erozyonun durdurulması ve özellikle iş/ çalışma ahlakının yeniden
ve çok daha sağlam temeller üzerine oturtulması gerekmektedir. Ancak bu
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yolla ekonomik, politik ve hatta hukuki düzenlemeler işe yarayabilir.
Çünkü sonuçta, eko- politik, sosyo- kültürel, hukuki dediğimiz sistem,
makinalarla değil, insanlarla yürütülmektedir.
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İŞKOLİKLİĞİN İŞ STRESİNE OLAN ETKİSİ ÜZERİNE BİR
ALAN ARAŞTIRMASI
A Field Research on The Effects of Workaholism on Job Stress
Gökhan ULUDAĞ
GİRİŞ
İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için yapması gereken konuların
başında çalışmak gelmektedir. Bireysel olarak kendi işini yapan insanların
ticari kaygıları olurken toplu olarak organizasyon içinde yaşayan
insanların birçok sorunu olabilir.
Bir organizasyon içinde görev yapan çalışanlar özellikle yönetici
pozisyonunda ya da önemli birimlerde çalışanlar, zaman zaman iç dürtüleri
ile zaman zamanda pozisyonunu korumak için normal kapasitelerinin
üzerinde görev icra edebilmektedirler. Çalışanların kendilerini kaptırarak
görevini ifa etmesinin organizasyonlar açısından yarar sağlayacağı
söylenebilir fakat bu durum çalışanlar açısından her zaman aynı şekilde
gerçekleşmeyebilir.
Çalışanların kendilerini kaptırarak görev ifa etmeleri işkoliklik olarak
belirtilmektedir. Son yıllarda adından sıkça söz ettiren işkolik kavramı ilk
değerlendirmede olumlu olarak algılanmasına rağmen, kişilerin kendisini,
etrafında bulunan insanları ve organizasyon açısından zararlı sonuçlara yol
açabileceği ifade edilen bir kavramdır. İşkolikliğin hem kişiler açısından
hem de kişilerin etrafında bulunan insanları ne şekilde etkilediği araştırılan
konular arasında gelmektedir. İşkolikliğin insanların aile hayatını büyük
ölçüde etkilemesi bu durumu gösteren nedenlerden birisidir (Robinson,
2000:36; Brady, Vodanovich ve Rotunda, 2008:256; Burke ve Matthiesen,
2004:306). İşkolikliklerin görevlerine olan düşkünlüklerinden dolayı
işyerinde uzun süre vakit geçirmeleri, işlerini evlerine taşımaları ve bu
doğrultuda sevdiklerini ihmal etmeleri söz konusu olabilir.
İşkoliklik yoğun çalışma temposunu ortaya çıkarması nedeniyle birçok
kavramla ilişki içerisindedir. İşkolikliğin etkileyeceği konulardan birisi de
strestir. Stres iş hayatı içerisinde sürekli olarak çalışanların karşılaştığı ve
onları olumsuz etkileyen unsurlardan birisidir.
Stres kişinin istemediği bir durumla ya da algıladığı bir tehdidin
üstesinden gelmek için bilinçli yada bilinç dışı sergilediği fizyolojik ve
psikolojik tepki olarak ifade edilmektedir (Chiang vd., 2010: 26). Stresin
İnsanlar, organizasyonlar ve toplumun huzuru, sağlığı ve üretkenliği
üzerinde bazı olumsuz etkileri vardır (Tiyce vd., 2013: 126). Bu olumsuz
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etkiler başta insan sağlığı olmak üzere aileleri ve organizasyonları derinden
etkileyebilmektedir.
Modern toplumlarda stres her geçen gün daha fazla karşılaşılan bir olgu
olarak görülmektedir. Günümüz de rekabetin git gide büyüdüğü iş hayatı
içerisinde, rekabet içindeki organizasyonların stres gerçeğiyle yüzleşmek
ve bu gerçeği başarılı bir şekilde ele almaları gerekmektedir. Bu doğrultuda
stres konusu; bu konuyu araştıranlar, organizasyonlar ve devletler için
oldukça önemlidir (Rok, 2011: 279).
İnsanların karşılaştıkları olaylar karşısında tepki vermeleri, gerilmeleri,
huzursuz olmaları duygusal değişim yaşamaları normal bir durumdur. Bu
olaylar insanların strese girmelerine yol açabilmektedir. Genel anlamda
insan sağlığı açısından zararlı bir durum olarak görülen stresle mücadele
etmek için stresi ortaya çıkaran ve stresi tetikleyen durumların tespit
edilmesinin, önleyici tedbirler alınması noktasında yarar sağlayacağı
düşünülmektedir.
Bu çalışmada stresin yoğun bir şekilde yaşandığı iş hayatı içerisinde
işkolikliğin stres üzerinde nasıl bir etkisinin olduğu tespit edilmeye
çalışılacaktır.
1.Teorik Çerçeve
1.1.İşkoliklik
Günümüzde iş hayatı içinde ya da evde sürekli olarak çalışan kişiler için
kullandığımız kavram işkolikliktir. Çoğunlukla pozitif bir kavram olarak
ifade edilen kavramla ilgili çok sayıda tanıma rastlamak mümkündür.
Genel olarak normalin ötesinde bir işe odaklanmak anlamında
kullanılan işkoliklik kavramı ilk kez 1968 yılında Oates tarafından ileri
sürülmüştür. Oates işkolikliği; “Ara vermeden, devamlı çalışmaya bağlı
olarak ortaya çıkan bir duyguyu, sağlığı, mutluluğu ve diğer kişilerle olan
ilişkileri negatif yönde etkileyecek düzeyde sürekli çalışmak için duyulan
aşırı ve kontrol edilemez bir gereksinim” olarak belirtmiştir (McMillan vd,
2001: 69). Spence ve Robbins (1992:161-162) işkoliklikle ilgili olarak;
diğer işgörenlerle karşılaştırıldığında, iş ile sıkı bir şekilde içli dışlı olmak,
kişinin içinden gelerek kendisini çalışmak mecburiyetinde olduğunu
düşünmesi ve gerçekleştirdiği işten bir türlü memnun kalmama şeklindeki
üç özelliği üzerinde bulunduran kişilerin işkolik olduğunu belirtmiştir.
İşkoliklik kavramı tanımlanırken ingilizce olarak ‘‘workholic’’ şeklinde
ifade edilmektedir. İş ve iş hayatındaki çalışmaların insanların yaşamsal
aktivitelerinin ve doğal süreçten daha fazla değer bulması ve iş ortamının
hiçbir suretle terk edilememesidir (Porter, 1996: 75). Tanımlara
bakıldığında çalışanların bir işin yapılması ile ilgili normal, doğal çalışma
şartlarının çok daha üzerinde çalışma eylemi gerçekleştirmesi olarak
anlaşılmaktadır.
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Bir organizasyonda görev yapan bir işkoliğin, hasta olması, kendisini
halsiz hissetmesi ya da farklı bir problem nedeniyle işe gitmemelerinin
yerine fedakârlık duygusuyla işe gitmesi, organizasyona fayda sağlamak
yerine zarara neden olabilecek bir durumdur. İşgörenlerin sağlığının iyi
olması ile üretkenlikleri ve performansları arasında doğru orantı
bulunmaktadır (Sheridan, 2004: 213). Bir işgören görevini icra ederken
sağlığını korumaya yeterince özen göstermesi gerekmektedir. Nitekim
sağlığı bozulan bir işgörenin çalışma arzusu ne kadar yüksek olursa olsun
fiziki olarak eylemi gerçekleştirme kabiliyeti ortadan kalkacaktır.
İşkoliklik konusunda araştırma yapan kişiler kavrama farklı yönleri ile
yaklaşarak olumlu ve olumsuz şekilde değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
Cantarow (1979) kavrama olumlu olarak yaklaşarak işkolikliği; işini çok
sevmek ve iş ortamında vakit geçirmekten hoşnut olma olarak
yorumlamıştır (Snir ve Harpaz, 2004: 522). Olumlu yorumda bulunan
kişilerin organizasyonların çıkarları göz önünde bulundurularak yapıldığı
söylenebilir. İş ortamı içerisinde vakit geçirmek ve iş ile ilgili yeni projeler
üretmek ve kişinin çalıştığı iş yerine katkı sağlamak için fedakârlık
yapması organizasyon açısından memnuniyet verici bir durumdur. Fakat
aynı durumu işgörenin ailesi ve yakın çevresi için söylemek her zaman için
geçerli olmayabilir. İşkolik kişilerin başta ailesi olmak üzere yakın
arkadaşlarını ihmal etmeleri ve hatta onlarla birlikte iken bile işi
düşünmeleri söz konusu olabilir.
İşkolik kişiler işi, hayatlarını devam ettirebilmek için bir araç olarak
değerlendirmezler. Onlara göre iş, hayatın belli bir bölümünü oluşturmaz,
hayatın anlamı hatta ta kendisi şeklinde değerlendirilmektedir. İşkoliklerin
işlerine olan bağlılık duygusu örgütün gereksinimlerini gidermek maksatlı
değil kendi iç dünyalarında hissettikleri içsel bir arzuyu tatmin etmek
maksatlı oluşmaktadır. Bunların dışında işkolikler obsesif tavırlar
sergileyen, fazla gülmeyen, iş ortamı içinde verim sağlamayan kişiler
olmalarının yanı sıra, iş arkadaşlarını da olumsuz şekilde etkilemektedirler
(Burke ve diğ, 2006: 1224). İşkolikliğin olumsuz etkilerinin çalışanın
çevresindeki kişiler tarafından daha net görülerek yorumlanabileceği
belirtilebilir.
İşkoliklik birçok araştırmacı tarafından farklı boyutlarda ele alınmıştır.
Duwas işkolikliği iki boyutta değerlendirmektedir. Bunlardan ilki aşırı
çalışma boyutudur diğeri ise kompulsif çalışma boyutudur. Aşırı çalışma
boyutu; İnsanların iş hayatına, hayatı içerisindeki her şeyden daha fazla
değer vererek diğer faaliyetlerini göz ardı etme durumu söz konusudur.
Kompulsif çalışma boyutunda ise herhangi bir baskı ve zorlama olmadan
kişinin içten gelen çalışma arzusu ile işini yerine getirmesi durumu söz
konusudur. (Doğan ve Tel, 2011: 63-64).
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1.2.İşkolikliğin Nedenleri
İş hayatı içerisinde çeşitli nedenler insanların işkolik duruma
gelmelerine yol açmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde birçok işin dijital
platformda gerçekleştiği düşünülürse işgörenler sahip oldukları cep
telefonu tablet vb. çok sayıda cihazla birlikte işlerini evine
taşıyabilmektedir.
İşkolikliğin nedenlerini genel anlamda üç grup altında belirtilebilir.
Bunlar; Ekonomik nedenler, sosyal ve psikolojik nedenler ve örgütsel
nedenler şeklinde ifade edilmektedir.
1.2.1.Ekonomik Nedenler
İnsanların hayatlarını idame ettirmeleri için çalışarak para kazanmaları
gerekmektedir. İş gruplarının işgörenlere verdikleri ücretler işin niteliği,
önemi, pozisyonuna göre değişmektedir. Bazı çalışanların çalışma saatleri
belli olup aldıkları ücret sabit iken, bazı çalışanların çalıştığı süre ve yaptığı
işin kalitesine göre ücreti değişebilmektedir.
İşkoliklerin görev yaptıkları örgüt içerisinde başarı kriterinin hem
bireysel hem de örgüt açısından maddi ve ekonomik kazançlarının baz
alınması, işkolikliğin finansal boyutunu oluşturmaktadır (Bardakçı, 2007:
49).
Örgütlerin ekonomik ölçekleri müşteri sayısına ve ticari ilişki içerisinde
oldukları örgütlere göre değişebilmektedir. Gerek örgütlerin yaşadığı
krizler gerekse örgütün içinde bulunduğu ülkenin ekonomik sıkıntı
yaşaması ya da küresel anlamda krizler örgütlerin işgörenlerini işten
çıkarmalarına ve maaşlarını kısmi oranda indirmelerine ya da uzun süreli
zam yapmamalarına yol açabilmektedir. Bu kriz dönemlerinde ilk önce
örgüte en az katkıyı yapan işgörenler işten atılabilmektedir. İşten
atılmamak için işgörenlerin işkolik duruma gelmeleri mümkündür. Ayrıca
örgütlerin işgörenlerini ödüllendirme ya da ücretine zam yapma gibi
durumlarda işgörenlerin çalışmalarına göre değerlendirilmesi de
işgörenleri işkolikliğe itebilecektir.
1.2.2.Sosyal ve Psikolojik Nedenler
İşkolikliğin diğer bir nedeni de sosyal ve psikolojik nedenlerdir. Bazı
insanlar kendilerini tanımlarken sürekli olarak işi ile birlikte
tanımlayabilmektedir. Bu durum bu insanların işine karşı aşırı ilgi
duymasına yol açabilmektedir. Kendisi ile ilgili bir gelecek planlaması
yapan kişiler bu hedeflerine bulundukları statü ile birlikte ulaşmak
istiyorlarsa, statülerini kaybetmeleri hayal kırıklığı yaşamalarına yol
açabilmektedir. Bu nedenle statüsünü kaybetmek istemeyen kişi kendisini
işine kaptırabilir. Ayrıca aşırı hırslı ve her şeyin kendi kontrolünde
olmasını isteyen kişiliğe sahip insanların zihinlerinin sürekli olarak işlerini
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ilgilendiren konularla meşgul etmeleri bu durumun nedeni olarak
belirtilebilir (Burke, 2000: 352).
İş hayatı içerisinde statüleri artan insanlar, pozisyon gereği daha üst
konumdaki kişilerle iletişim kurabilmektedir. Statülerini kaybeden
kişilerin iletişim kurdukları kişilere ulaşamaması ve bu durumu bir takıntı
haline getirmeleri psikolojilerini ciddi olarak etkileyebilir.
İnsanların sahip oldukları ve yetiştikleri aile ortamı da işkolik kişiliğe
dönüşme noktasında önemli bir yere sahiptir. Aile ortamında görmek
istemediği sorunları olan kişiler kurtuluşu işinde arayabilirler. Eşi ile iyi
bir ilişkisi olmayanlar, aynı ev içerisinde yaşayanlardan kalıcı bir sağlık
sorunu olan birisinin olması vb. bir neden kişinin eve gitme isteğini
azaltabilir. Ayrıca yetiştiği aile ortamında mükemmeliyetçi bir anlayışla
büyüyen,
başarılı
durumların
ödüllendirildiği,
başarısızlığın
cezalandırıldığı bir atmosferde kişilerin işkolik olmasına yol
açabilmektedir (Garson, 2005: 17). Kısacası aile hayatı içinde yaşanan
hadiseler işkolikliğe yol açabilir.
1.2.3.Örgütsel Nedenler
İşkolikliğin diğer bir nedeni de örgütsel nedenler altında karşımıza
çıkabilmektedir.
Görev yaptığı örgüt içerisinde daha iyi şartlar elde etmek isteyen kişiler
işkolik davranışlar sergileyebilirler.
Bazı örgütler rekabet avantajını elinde bulundurmak için
işgörenlerinden
yüksek
düzeyde
performans
sergilemelerini
isteyebilmektedir. Bu durum işgörenleri işkolikliğe zorlayabilir, ayrıca
örgüt içerisinde işkolik işgörenlerin olması tüm çalışanlar için rol model
olarak alınmasına ve örgüt içi bir kültürün oluşmasına yol açabilmektedir.
İşini kaybetmek istemeyen işgörenler de işkolik davranışlar
sergileyebilirler (Burke, 2001:642).
İşgörenlerin ortaya koydukları iş kalitesi kendi yaptıkları ile değil
de örgüt içinde ki en başarılı kişilerle kıyaslanıyorsa işgörenlerin bireysel
performansı önemini yitirerek örgütün beklentilerini karşılamak hedef
haline dönüşebilir.
1.3.İş Stresi
1.3.1.Stres
Hayatın içerisinde insanların en çok şikâyet ettiği konuların başında
stres gelmektedir. Stres hem çalışanların hem öğrencilerin rahatsızlık
duyduğu, başını ağrıtan, moralini bozan ve mutsuz olmasına yol açan,
rahatsızlık veren bir unsurdur.
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Stres birçok disiplinin konusu olmuştur bu nedenle yüzlerce tanım
yapılmış kavramlardan birisidir. Yapılan tanımların bazıları şu şekildedir.
İnsanların çevresinde gerçekleşen uyumsuz şartlar doğrultusunda,
bedeni ve psikolojik sınırlarını zorlayarak harcadığı çabadır (Cüceloğlu,
1994: 321). Pfluger stresi insanların ihtiyaçlarını gidermek ve doyuma
ulaşmak için organizmanın zararlı unsurlara karşı kendisini koruması
şeklinde belirtmiştir (Balcıoğlu, 2005:9). Stres, insanın hem fiziki hem
psikolojik açıdan tehdite maruz kalması ve kendisini zorlaması sonucu
ortaya çıkmaktadır. Kişi karşılaştığı tehdit ve zorlamalar sonucu tepki
verme özelliğine sahiptir. Bir tehlikeyle karşılaşan kişi üstesinden
gelebileceğini düşünmüyorsa bu tehlikeden kaçmaya başlamaktadır fakat
bu tehlikeyi bertaraf edebileceğini düşünüyorsa gereken mücadeleyi
göstermekte ve bu duruma uyum sağlamaktadır (Baltaş ve baltaş,1998:23).
İnsanlar gününün büyük bir bölümünü iş hayatı içerisinde
gerçekleştirmektedir ve bu nedenle iş hayatı içerisinde birçok kişiyle
diyalog kurmakta ve çok sayıda olayla karşılaşabilmektedirler. Bu iletişim
nedeniyle iş ortamında strese girme olasılığı oldukça yüksektir.
İş stresi, işgörenlerin çalıştıkları kurum, üstleri ve müşterilerin yaptığı
taleplerle çatışma içerisinde olmaları ve bu olaylar sonucunda gerçekleşen
uyumsuzluk neticesinde meydana gelmekte ve müşterilerle iletişimin yüz
yüze
olması
durumunda
ciddi
sorunlar
doğurmaktadır
(O’Neill ve Davis, 2011: 385). İnsanların iş stresi sonrası negatif yükleme
yaparak sorunlarını eve taşımaları durumunda ailelerini de olumsuz
etkileyebilirler.
Örgütlerde ortaya çıkan stres doğru olarak yönetilmez ise örgüt içi çok
sayıda olumsuz sonucun meydana gelme ihtimali oluşur. Yüksek seviyede
stres yaşayan işgörenlerin aynı birimde çalıştıkları arkadaşları ile sorun
yaşama, işe zamanında gelememe, işe gelmeme oranının yükselmesi,
istenilen performans düzeyine ulaşılamaması ve şikâyet alma durumları ile
karşılaşılabilir. Oluşabilecek olumsuz ihtimaller başta çalışanın kendisini
olmak üzere, çalıştığı kurumu arkadaşlarını ve hizmet verdiği müşterileri
de etkileyebilir. Bu doğrultu da stres yönetimine gereken önem verilmeli
ve stresli doğru mücadele yapılmaz ise etkilerinin sadece bireysel değil
örgüt üzerinde de olacağı unutulmamalıdır (Durna, 2006: 323).
1.3.2.Stresin Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
İş hayatı içerisinde çalışanlar yaygın bir şekilde strese maruz
kalabilmekte ve stres yüzünden birçok olumsuz durumla
karşılaşabilmektedir. Bu olumsuz durumlar hem çalışan için hem de örgüt
için zarar verici olabilmektedir.
İş ortamında meydana gelen stres uzun süre devam etmesi durumunda
sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Sağlık sorunları kişilerin işe devam
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edememelerine ve işten ayrılmalarına neden olabilmektedir. Stres yaşayan
çalışanların varlığı diğer çalışanları da etkilemektedir ve bu durum
verimliliğin düşmesine yol açacaktır (Aytaç, 2009:8; Robinson ve Lewis,
1990:86). Bir örgüt için çalışanlarının yüksek performans sergilemesi
oldukça önemlidir. Çalışanların işe konsantre olmaları ve birlikte çalıştığı
kişilerle uyum içerisinde çalışmaları için huzurlu olmaları gerekmektedir.
Stresin performansı olumsuz etkilediği örgütler için ekonomik zararlara
neden olduğu ve iş kazaları üzerinde büyük payı olduğu belirtilmektedir
(Tokmak ve diğerleri, 2011:53). Bir örgüt içerisinde sık sık iş kazalarının
meydana gelmesi o örgütün prestijini olumsuz etkileyebilir ve o örgütün
tercih edilebilirliğine zarar verebilir. Stresle birlikte sigara, alkol,
uyuşturucu ve ilaç kullanma alışkanlıklarının arttığı ve yabancılaşmaya yol
açtığı bilinmektedir (Göçeri, 2014: 25). Çalışanların madde bağımlısı
olması işten uzaklaştırılmalarına ve aile içinde tartışmalara yol açabilir.
2.Araştırmanın Metodolojisi
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmanın amacı, işkoliklik ve iş stresi kavramlarını incelemek ve
organizasyonlarda görev alan işgörenler arasındaki bu ilişkileri ortaya
koymaktır.
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de devlet işlerinin
sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi ve tüm halkın hizmet alabilmesi için
görev yapan kurumlar mevcuttur. Bu kurumlarda çalışan kişilerin iş
stresleri ne kadar yüksek olursa başta kendilerine sonra ailelerine ve işe
olan olumsuz etkileri de o kadar yüksek olacaktır. Bu doğrultuda iş stresini
artıran unsurların tespit edilmesi oldukça önemlidir.
Bu araştırma da Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde
işkolikliğin ne düzeyde olduğunun ölçülmesi, işgörenlerin iş stresini ne
şekilde etkilediğinin tespit edilmesi açısından bu ilişkinin tespiti son derece
önemlidir.
Literatürde işkoliklik, iş stresi ya da her ikisi üzerine gerçekleştirilen
çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2.2. Araştırmanın Evreni – Örneklemi
Araştırma evreni Ankara İlinde faaliyet gösteren Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü’nün il merkezinde çalışan toplam 140 personelden
oluşmaktadır. Kamu kurumunun il müdürü ile gerçekleştirilen görüşme
sonucu gerekli izin alınarak, İl müdürlüğü bünyesinde çalışan personel
marifetiyle anket soruları 125 personele dağıtılmış, anketler
tamamlanmasının ardından tekrar toplanmıştır. Toplanan anketlerden
cevaplanarak doldurulan 116 anket değerlendirilmiştir.
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Ankara da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü il merkezinde görev alan
çalışanların bir kısmının periyodik olarak görev yapmaları sebebiyle,
çalışan personele; kurumundaki biriminde hedeflenen zamanda
ulaşılamaması araştırmada karşılaşılan zorluklardadır.
2.3. Araştırmanın Hipotezleri Ve Modeli
İşkoliklik genel düzeyi ile iş stresi arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki
vardır.
İşkolikliğin aşırı çalışma boyutu ile iş stresi arasında pozitif ve anlamlı
bir ilişki vardır.
İşkolikliğin kompulsif boyutu ile iş stresi arasında pozitif ve anlamlı bir
ilişki vardır.
Şekil 1: Araştırma Modeli
İşkoliklik
İş stresi
Kompulsif
Aşırı
Çalışma

2.4. Araştırmanın Yöntemi ve Ölçüm Aracı
Çalışma anket yoluyla gerçekleştirilmiştir. Anket formunun ilk
kısmında örneklemde yer alanların yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni
durum, iş tecrübesi ve görevi gibi özelliklerin yer aldığı demografik
bilgiler bulunmaktadır.
Araştırma için, Araştırmada işkolikliğin ölçümü için Schaufeli, Taris ve
Bakker (2006) tarafından geliştirilen iki boyutlu ‘‘ Aşırı çalışma ve
Kompulsif Çalışma’’ ve 17 maddelik “DUWAS işkoliklik ölçeği’nin (The
Dutch work addiction scale) Türkçe formu kullanılmıştır. Ölçek Doğan ve
Tel (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ve 14 soruya indirilmiştir. 14
maddelik ölçeğin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir olduğu tespit
edilmiştir. Ölçeğin 8 maddesi aşırı çalışma, 6 maddesi ise kompulsif
çalışma
boyutunu
ölçülmektedir.
İşgörenlerin
‘Kesinlikle
katılmıyorum’dan (1) ‘kesinlikle katılıyorum’a (5) uzanan 5 aralıklı likert
ölçeği üzerinde cevaplamaları istenmiştir.
İşkoliklik anketinin anketinin güvenilirlik düzeyi 0,936 düzeyinde
hesaplanmış ve yüksek düzeyde güvenilir bir anket olduğu, alt boyutlarının
güvenilirliği ise; Aşırı Çalışma boyutu; 0,914 düzeyinde yüksek düzeyde
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güvenilir olduğu, Etkileşimsel adalet boyutu; 0,992 yüksek düzeyde
güvenilir olduğu, Kompulsif çalışma boyutu; 0,920 düzeyinde oldukça
güvenilir olduğu, kullanım açısından güvenilirliğini göstermektedir.
Üçüncü bölümde yer alan İş stresini ölçmek için House ve Rizzo (1972)
tarafından geliştirilmiş 7 madde ve tek boyuttan oluşan iş stresi ölçeği
kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Efeoğlu (2006) tarafından
yapılmış ve ölçeğin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir olduğu
sonucuna varılmıştır. Ölçek bu çalışmada 5’li Likert formatında
kullanılmıştır. İşgörenlerin (1) Hiçbir zaman’dan (5) Her zaman’a uzanan
5 aralıklı likert ölçeği üzerinde cevaplamaları istenmiştir.
İş stresi ölçeğinin güvenilirlik düzeyi; 0,991 düzeyinde yüksek
seviyede güvenilir olduğu, ve kullanım açısından güvenilir olduğu
görülmüştür.
2.5. Verilerin Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik programı
kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı
doğrultusunda çeşitli istatistiksel metot ve test teknikleri (frekans dağılımı,
ortalama, t-testi, anova, regresyon, korelasyon) kullanılarak
yorumlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi, katılımcıların her bir soruya
verdikleri cevapların toplam puanları üzerinden yapılmış olup, istatistikî
anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.
2.6. Bulgular
Araştırmaya katılanların yüzdelik dilimini ve sayılarını tespit etmek
amacıyla frekans alınmıştır.
Tablo 1. Demografik Değişkenlerin Frekans ve Yüzde Değerleri
Temel Demografik Sonuçlar
Cinsiyet
Medeni
Durum

Eğitim
Durumu

F

%

Erkek

71

61

Kadın

45

39

Evli

73

63

Bekâr

43

37

İlköğretim

3

2

Lise

37

32

Yüksekokul

22

19

Lisans

46

40

Lisansüstü

8

7
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Yaş Aralığı

Çalışma
süresi

Görev Unvanı

18-31

21

18

31-41

33

28

41-51

44

38

51-61

18

16

0-5 Yıl

11

10

6-10 Yıl

39

34

11-15 Yıl

11

10

16-20 Yıl

17

15

21 ve üstü

38

33

İşçi ve diğer

31

27

Memur

60

52

15

13

Uzman

5

4

Şube Md.

5

4

Şef- Birim
Sorumlusu

Toplam

100

Araştırmaya katılanların % 61’i erkek olup sayısı 71’dir, % 39’u kadın
olup sayısı 45’dir. Araştırmaya katılanların % 63’ u evli olup sayısı 73’dür,
% 37’si bekâr olup sayısı 43’dür. Araştırmaya katılanların % 2’si
ilköğretim mezunudur, sayısı 3’tür, % 32’ si lise mezunudur, sayısı 37’dir,
% 19’u yüksekokul mezunudur, sayısı 22’dir, % 40’ı lisans mezunudur,
sayısı 46’dır, % 7’si ise lisansüstü mezunudur, sayısı 8’dir. Araştırmaya
katılanların % 18’ i 18-31 yaş aralığındadır, sayısı 21’dir, % 28’i 31-41 yaş
aralığındadır, sayısı 33’dür, % 38’ i 41-51 yaş aralığındadır, sayısı 44’dür,
% 16’sı 51-61yaş aralığındadır, sayısı 28’dir. Araştırmaya katılanların %
11.5’i 0-5 yıl arasında çalışmaktadır, sayısı 18’dir. % 10’sı 5-10 yıl
arasında çalışmaktadır, sayısı 11’dir. % 15’ i 10-15 yıl arasında
çalışmaktadır, sayısı 17’dir. % 33’ü 15-20 yıl arasında çalışmaktadır, sayısı
38’dir. % 27’si 20 yıl ve üzeri süredir çalışmaktadır, sayısı 31’dir.
Araştırmaya katılanların % 52’si işçi ve diğer olarak çalışmaktadır, sayısı
60’dır, %13’ ü memur olarak çalışmaktadır, sayısı 15’dir, % 4’ü şef/birim
sorumlusu olarak çalışmaktadır, sayısı 5’dir, % 4’ü uzman olarak
çalışmaktadır, sayısı 5’dir, % 4’ ü ise şube md. ve şube md. yrd olarak
çalışmaktadır, sayısı 5’dir.
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2.6.1.Faktör Analizi
Tablo:2 İş Stresi için Faktör Analizi
KMO ve Bartlett Testi
Örneklem Yeterliliğine Yönelik Kaiser-MeyerOlkin (KMO) Değeri
Ki- Kare Değeri
Bartlett Testi Sonuçları

Serbestlik Derecesi (sd)
Anlamlılık Değeri (Sig.)

,832
2276,726
21
,000

Yapılan çalışmada anket soruları KMO testi doğrultusunda incelenmiş
ve değeri 0,832 olarak belirlenmiştir. Örneklemin yeterliliği çok iyi olarak
değerlendirebilir.
Barlett testi sonuçları da (p<01); verilerin normal dağılıma sahip
olduğunu göstermektedir. Varyansın toplam % 94,696’ sı açıklanmaktadır.
Tablo:3 İşkoliklik için Faktör Analizi
KMO ve Bartlett Testi
Örneklem Yeterliliğine Yönelik Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) Değeri
Ki- Kare Değeri
Bartlett Testi Sonuçları Serbestlik Derecesi (sd)
Anlamlılık Değeri (Sig.)

,690
3771,939
91
,000

Yapılan çalışmada anket soruları KMO testi doğrultusunda incelenmiş
ve değeri 0,690 olarak belirlenmiştir. Örneklemin yeterliliği çok iyi olarak
değerlendirebilir.
Barlett testi sonuçları da (p<01); verilerin normal dağılıma sahip
olduğunu göstermektedir. Varyansın toplam % 85,738’ ini
açıklanmaktadır.
2.6.2. Korelasyon Analizi
Verilerin normal olarak dağıldığı tespit edilen çalışmada işkoliklik ile
iş stresi arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla
Pearson korelasyon analizi yapılmıştır.
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Tablo 4: İşkoliklik ile İş Stresi Arasındaki İlişkinin Korelasyon
Analizi İle İncelenmesi

İşkoliklik Genel

İş Stresi

Aşırı Çalışma

Kompulsif

r

,599**

p

,000

r

,630**

p

,000

r

,082

p

,388

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
İşkolikliğin genel düzeyi ile iş stresi arasında istatiksel açıdan anlamlı
ve pozitif bir ilişki bulunmuştur ( r=0;599 p=0,00< 0.05). Bulgular
araştırmanın 1. hipotezinin doğruluğunu göstermektedir.
İşkolikliğin aşırı çalışma boyutu ile iş stresi arasında istatiksel açıdan
anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur ( r=0;630 p=0,00< 0.05). Bulgular
araştırmanın 2. hipotezinin doğruluğunu göstermektedir.
İşkolikliğin kompulsif boyutu ile iş stresi arasında istatiksel açıdan
anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmamıştır ( r=0;82 p=3,88> 0.05). Bulgular
sonucunda araştırmanın 3. hipotezi reddedilmiştir.
2.6.3. Regresyon Analizi
Tablo 5: İşkoliklik ile İş Stresi Arasındaki Doğrusal Regresyon
Modelinin Bulguları
Kareler
top.

s.d.

Regresyon

64,926

2

Hata

98,761

111

Toplam

163,686

113

R

,630

R2

739

,397

Kareler
Ort.
32,463

F

p

36,486

,000

Düz. R2

,386

,890

Tablo 6: Doğrusal regresyon modeli için ANOVA ve belirleme katsayısı
bulguları
Model

Katsayılar

Standartlaştırılmış
Katsayılar

B

t.
Sig.

Beta

sabit

,948

2,539 ,013

Aşırı Çalışma

,632

,631

8,470 ,000

Kompulsif

-,015

-,007

-,090 ,928

İşkoliklik ile iş stresi arasındaki doğrusal regresyon modelinin
anlamlılığı ANOVA testi ile incelenmiştir. ANOVA testine göre model
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre işkoliklik ile iş stresi
arasındaki ilişki doğrusal regresyon modeliyle incelenebilir. Ayrıca model
için R2 katsayısı 0,397 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, İş stresi
değişkenliğinin %38,6’sının doğrusal regresyon modeli aracılığıyla
işkoliklik tarafından açıklandığını göstermektedir
İşkoliklik ile iş stresi arasındaki doğrusal regresyon modelinin
katsayılarının tahmini bulgulara göre, İşkolikliğin aşırı çalışma boyutu
katsayıları istatistiksel olarak anlamlı, kompulsif boyutunun katsayıları
istatiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Buna göre İş stresi Y, aşırı çalışma
boyutu X1 ile gösterilirse doğrusal regresyon modeli;
Y = 0,948+ 0,632 * X1 olarak elde edilir.
Aşırı çalışma 1 birim arttığında iş stresi 0,63 birim artacaktır.
Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmanın amacı, işkolikliğin ve alt boyutlarının (aşırı çalışma ve
kompulsif çalışma) iş stresi üzerinde olan etkisini ortaya koyabilmektir. Bu
doğrultuda Ankara İlinde bulunan bir kamu kurumunda gerçekleştirilen
çalışma cevap verilmeye çalışılmıştır. Sonuçlara bakıldığında işkolikliğin
genel düzeyinin ve aşırı çalışma boyutunun iş stresi ile arasında pozitif ve
anlamlı bir ilişkisi olduğu ve iş stresini etkilediği tespit edilmiştir.
Yapılan çalışma ile işkoliklik ile iş stresi arasında bir ilişki olduğu ve
bu ilişkinin katsayısının r2 değeri 0.397 olduğu tespit edilmiştir.
İşkolikliğin genel olarak iş stresini % 39 seviyesinde etkilediği
görülmektedir.
Yapılan çalışma daha önce yapılan; Srivastava (2012), Andreassen
vd.,(2018), Jeneabadi vd., (2016), Oğlak ve Durmaz (2018)’ nin bu
kavramlar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları desteklemektedir.
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Yapılan çalışma neticesinde değişkenler arasında pozitif bir ilişkinin
olduğunu göstermesi işkoliklik arttıkça iş stresinin de artacağı sonucunu
ortaya çıkarmaktadır. Çalışanların iş hayatı içerisinde kendilerini
kaptırarak görevlerini icra etmeleri ilk bakışta iyi gibi algılansa da iş stresi
başta olmak üzere ciddi sorunlara yol açabilmektedir.
Birçok organizasyon çalışanlarından üst düzey performans
beklemektedir. Bu durum organizasyonların genel çıkarları açısından
uygun gibi görünse de çalışanların aşırıya kaçmaları başta ailesi olmak
üzere çevresine ve sağlığı üzerinde çok sayıda probleme yol
açabilmektedir. Çalışanlar organizasyonlarının başarısı için kaliteli hizmet
verebilirler ve zaman zaman yoğun tempoda çalışabilirler fakat aynı
zamanda aile hayatını ve çevresindeki insanlara da gereken ilgiyi
göstererek kontrollerini kaybetmeyebilirler. Bu dengeyi yakalamak
oldukça önemlidir.
İşkoliklik davranışının stresi etkilemesi göz ardı edilmemelidir.
Nitekim stres insan sağlığı üzerinde çok ciddi sorunlara yol
açabilmektedir. Stresin hem çalışanlara yönelik hem de örgüte yönelik
zararları bulunmaktadır. Çalışanlara yönelik; korku, depresif davranışlar
ve sağlığa olan zararları iken, örgüte yönelik; işten ayrılma hırında artış,
moral ve motivasyonda düşüş, hizmet kalitesinde ve prestijde düşüş ve
daha fazla hastalık izni gibi olumsuzluklara neden olabilmektedir
(Chiang vd., 2010: 25). Bu olumsuz durumları azaltmak için Hem
yönetimin hem de çalışanların bazı adımlar atmasında yarar olduğu
değerlendirilmektedir. Bu adımlar şu şekildedir;
 İşin hayatın bir parçası olduğu ve hayatın ana unsuru olmadığı
bilinmelidir.
 Çalışanın işkolik olduğunu kabul etmesi ve ihtiyaç halinde yardım
almaktan çekinmemesi gerekmektedir.
 Yöneticilerin çalışanların çalışma koşullarında uygun çalışma
koşulları planlaması gerekmektedir.
 Yapılan işin çalışma saatleri çalışan tarafından belirliyorsa sistemli
hale getirerek farklı alanlara da zaman ayrılmasında yarar vardır.
 Çalışanı strese sokan ve basit yöntemlerle gerçekleştirilebilecek
işlerin yetki devri vb. yöntemlerle diğer çalışanlara yaptırılmasında fayda
vardır.
 Vücut sağlığını korumak adına; uyku saatleri, dengeli beslenme,
işyerinde yapılabilecek egzersizler ve kısa molalar verme konularına önem
verilmelidir.
 Yıllık izinleri kullanarak hem kişinin kendisine hem de ailesine
zaman ayırması gerekmektedir.
 Yöneticileri çalışanları aile iletişimine yönelik gerekli kontrolleri
yapması vb. adımlardır.
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Bir organizasyonda çalışan kişilerin iş aile dengesini çok iyi
ayarlayarak çevresindeki insanların mutluluğuna özen göstermelidir.
Önemli olan çok çalışarak etrafımızda ki kişilere ilgisiz kalmak değil
verimli çalışarak organizasyona faydalı olmak ve çevremizdeki insanların
huzuruna da özen göstermektir. Bu doğrultuda stres üzerinde pozitif etkisi
olan işkoliklik davranışların hem kişinin kendisine hem de ailesine zarar
vermesine karşı duyarlı olunması gerekmektedir.
Yapılan çalışma ile işkoliklik ve iş stresi ilişkisi incelenmiştir. Bundan
sonraki çalışmalarda; bu kavramların birbirleriyle ya da diğer kavramlarla
olan ilişkileri incelenerek literatüre katkı sağlanabilir.
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ETİKSEL İKLİM VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: SPOR
İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
The Relationship Between Ethical Climate and Organizational
Commitment ( Example of Sports Organizations)
Hanife Banu ATAMAN YANCI & Suzan DAL
Giriş
Etik İklim
Etik iklim ifadesini oluşturan “etik” ve “iklim” kavramlarının yönetim
bağlamında ne anlama geldiğini açıklamak gerekmektedir. Etik yunanca
“ethos” dan türetilmiş anlamı karakter olan bir kelimedir. Zamanla soyut
ve ideal olan ahlak kuralları anlamında kullanılmıştır (Büte, 2011). Etik,
ahlakın teorisidir. Ahlak etiğin uygulamasıdır (Arslan, 2005). İklim
kelimesi ise yine yunanca “yönelim” “ temayül” anlamına gelmektedir.
İşletme terminolojisinde iklim, işletme üyelerinin örgüt çevresini nasıl
algıladığını belirtir (Haller, 1971).
Organizasyonlar açısından “etik iklim” denildiğinde örgütsel etik iklim
kastedilir. Örgütsel etik iklim, ahlaki tutumlarla ilgili örgüte ait değer,
uygulama ve usulleri kapsayan doğru davranışların ne olduğu ile ilgili
ortak algıdır (Büte, 2011).
Etik iklimin güçlü olmasının en önemli sonucu, işten ayrılmaları
azaltması, iş tatminini artırması olarak ifade edilebilir. Bir başka çalışmada
çalışanların örgütsel bağlılığını artıran en önemli faktörlerin başında etik
iklimin geldiği ifade edilmiştir. Buna göre eğer işletme etiğe gerektiği
kadar önem veriyorsa ve çalışanlar aynı doğrultuda algılıyorsa, örgütsel
bağlılığın artış gösterdiği gözlenmiştir (Taner, Elgün, 2015).
Etik iklim konusunu ilk çalışmaya başlayan Victor ve Cullen’dir. Victor
ve Cullen bu konuda 5 faktörden oluşan bir ölçek meydana getirmişlerdir.
Bu etik iklim ölçeğindeki alt boyutlar şu şekilde açıklanabilir: (Martin,
Cullen ,2006; Taner, Elgün, 2015).
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a- Araçsallık
Bu iklimlerde hem kişisel hem de kurumsal çıkar etik kararı etkileyici
niteliktedir. Dolayısıyla “kendilik” üzerinden şekillenen böyle bir iklimde,
hem yöneticiler, hem çalışanlar olayları kendileri üzerinden algılayarak ve
tanımlayarak davranışlarda bulunurlar. Bu tip bir iklim, işletmeler
açısından da çalışanlar açısından da en az istenen iklimdir.
b-

Başkalarını Düşünme (Caring)

Bu iklim tipinde, örgüt içerisinde diğergamlık hakimdir. Yönetim de,
çalışanlar da takım ruhunu önemser. Dahası bu iklim tipinde sosyal
sorumlıuluk gözönünde bulundurulur.
c-

Bağımsızlık (Independence)

Bağımsızlık şeklindeki iklim tiplerinde kişisel değerler ve etik
rehberdir.
d-

Kurallar ( Rules)

Örgüt kural ve usulleri, verilecek olan bütün kararların
temelidir.Örgütün kurallarına aykırı herhangi bir karar alınamaz.

e- Kanun ve Kodlar (Law and Codes)
Burada ise kurallar tipindeki gibi örgüt kural ve usulleri değil, ilgili
ülkenin karar, kanun ve meslek kodları baz alınarak karar verilir. Eğer etik
kod var ise buna da uyulur.
Etik iklimin önem kazanmasının en önemli sebebi küreselleşmenin
getirdiği sorunlardır. Artık yöneticiler örgütlerin çalışma etiğini takip ve
müdahale etme ihtiyacı hissetmektedir (Tuna, 2014). Zira her ne kadar etik
iklim hem organizasyonların hem de akademik yazının gündemine geç
girmiş olsa da, çalışanların işi bırakma ihtimal ve oranlarına, örgütsel
adalet algılarına, iş tatmin düzeylerine, örgütsel vatandaşlık davranışlarına
ve örgütsel bağımlılıklarına etki eden anahtar bir unsurdur (Akbaş, 2010).
Ülkemizde etik iklim ile ilgili özel ve kamu sektörlerinde çalışmalar
artış göstermiştir. Bununla birlikte literatür tarandığında kamu sektöründe
yapılan çalışmaların özel sektörle kıyaslandığında çok kısıtlı olduğunu
ifade etmek gerekir (Yeşil ve ark., 2017.) Yapılan çalışmalarda çıkan
hipotezler şu şekilde özetlenebilir. Özyer’e (2010) göre etik iklim,
davranışları etkileme noktasında en temel yönetim uygulamalarındandır.
Hayatoğlu (2010) etik iklimin çalışan ilişkilerine kalite ve doğa açısından
etki ederek, bireyler arası ilişkileri değiştirdiğini bildirmektedir. Zaten asıl
etki noktası da örgüt çalışanlarının etik dışı faaliyetlerini azaltmasıdır
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(Şahin ve Dündar, 2010, s.131). Etik iklim çalışan yaratıcılığını artırarak
iş performansını ve iş tatminini artırır. (Bilgen, 2014).
Etik iklimin daha önce de ifade edildiği üzere, örgütsel bağlılık üzerinde
çok önemli etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın bu kısmında
örgütsel bağlılık kavramı açıklanacaktır.
Örgütsel Bağlılık
Bağlılık kişinin kendisini adaması, sadakat hissi olması, adanma ve bağ
anlamlarına gelir (Mercan 2006). Örgütsel bağlılık kavramı, çeşitli
disiplinlerin araştırma ve ilgi alanına girmesiyle birlikte tanımlanması güç
bir hale gelmiştir. Grusky’ye göre örgütsel bağlılık, kişinin örgütle olan
bağının gücü anlamına gelir. Mowdey ve arkadaşlarına göre örgütsel
bağlılık çalışan ile örgüt arasındaki duygusal bağdır. Meyer ve Allen
örgütsel bağlılığı psikolojik temelde değerlendirerek, çalışanın çalışmaya
devam etmesi kararını verdiren, işveren ile çalışan arasındaki ilişkiyi
gösteren unsurdur. Hall, Schneider ve Nygren örgütsel bağlılığı çalışan ile
örgütün zamanla bütünleşmeleri süreci olarak değerlendirmektedir (Akt.
Yüceler, 2009). Örgütsel bağlılığın hem birey için hem de örgüt için çok
olumlu sonuçları bulunmaktadır. Çalışanın eğer örgütsel bağlılığı yüksekse
bu çalışan ile işveren arasında olumlu sonuçların bulunduğunu gösterir.
Zaten örgütsel bağlılık işdoyumunu artırma işlevinin yanısıra işten ayrılma
isteğini de azaltır (Sezgin, 2010).
Örgütsel bağlılığa ilişkin tanımların çoğunlukla üzerinde durdukları
unsurlar göz önünde bulundurulduğunda ortak özellikler olarak şunlar
sayılabilir (Yüceler, 2009).
-Örgütün değer ve amaçlarını kabul ederek, bunlara inanmak
-Örgüt yararını gözeterek, gelişmeye gönüllülük
-Örgüt kültürünün parçası olmaya istek.
Örgütsel bağlılık çeşitleri farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır.
Bununla birlikte genel kabul gören bağlılık sınıflandırması, tutumsal,
davranışsal ve çoklu bağlılıktır (İnce ve Gül, 2005).
Tutumsal Bağlılık
Kişinin örgütle arasında oluşmuş bağa ilişkin yaklaşımı yani tutumu
onun davranışlarını etkiler. Tutumsal bağlılık işte çalışanın birtakım örgüt
hedefleri ile özdeşleşmesi ve bu hedefler için örgütte kalmak istemesi ile
ilgili bağlılıktır (Duygulu ve Abaan, 2007). Tutumsal bağlılıkta kendi
içerisinde birtakım yazarlar tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmaya
tabi tutulmuştur. Bunların tamamının açıklanaması bu çalışmanın
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kapsamını aşacaktır. Dolayısıyla burada bu yaklaşımların isimleri
sayılmakla yetinilecektir.
Etzioni’nin Sınıflandırması:
-Yabancılaştırıcı Bağlılık
-Ahlaki Bağlılık
-Çıkarcı Bağlılık
Kanter’in Sınıflandırması:
-Devamlılık Bağlılığı
-Kontrol Bağlılığı
-Kenetlenme Bağlılığı
O’Reilly ve Chatman’ın Sınıflandırması
-İçselleştirme Bağlılığı
-Özdeşleşme Bağlılığı
-Uyum Bağlılığı
Meyer ve Allen Yaklaşımı
-Duygusal Bağlılık
-Normatif Bağlılık
-Devamlı Bağlılık
Davranışsal Bağlılık
Davranışsal bağlılık, çalışanın örgüt içerisindeki çalışma geçmişi ve bu
geçmişte meydana gelen olaylar ve durumlarla başa çıkış biçimiyle ilgilidir
(Kök, 2006). Davranışsal bağlılık çalışanın davranışlarıyla ilgilidir.
Meydana gelen davranışları devam ettirme olasılığı olarak kabul edilir
(Boylu ve Diğ., 2007). Davranışsal bağlılık Becker’in yan bahis teorisi
açısından bakıldığında, kişinin iş sayesinde elde ettiği kazanımları
kaybetme korkusu ile oluşan bağlılıktır (Becker, 1960). Salancik’in
davranışsal bağlılık teorisine göre ise kişinin davranışları sonucu oluşan
inançlarına bağlılığıdır. Çalışan işyerindeki tutumları sonucu birçok
düşünce geliştirmiş ve bu düşüncelerin doğruluğuna inanarak
yaşamaktadır. Örgüt işte bu düşüncelerini devam ettirmeye yarar.
Dolayısıyla örgüte olan bağlılığı bu şekilde devam eder (Gül, 2002).
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Çoklu Bağlılık Yaklaşımı
Çoklu bağlılık yaklaşımı diğer yaklaşım sınıflandırmalarını
indirgemeci bulmaktadır. Zira bu bağlılık teorileri örgütsel bağlılığın bir
kısmından genelleme yaparak tasnifte bulunmaktadır. Ancak çoklu
bağlılık teorisine göre kişilerin aynı olmadığı, tutumlarının çok değişiklik
gösterebildiği anlayışına dayanır. Bir çalışana örgütle bağlılık ilişkisi
kurduracak olan etmen, bir başka kişi için aynı nitelikte olmayabilir.
Dolayısıyla, kişinin birçok yönünün gözönünde bulundurulması
gerekmektedir (Varlı, 2014).
Örgütsel Bağlılığın Boyutları
Allan ve Meyer’ örgütsel bağlılığın boyutlaırnı üçe ayırmıştır. Bunlar
duygusal, devamlılık ve normatif bağlılıklardır.
Duygusal bağlılık
Kişinin çalıştığı örgüte duygusal bağ hissetmesidir.
Duygusal bağlılığı etkileyen unsurlar şunlardır: Meyer ve Allen (1990)
İşin zorluğu
Amacın açıklığı
Rolün açıklığı
Arkadaş bağlılığı Yönetimin öneriye açıklığı
Katılım
Geri bildirim
Kişisel önem
Devamlılık Bağlılığı
Kişinin örgütle kazandıklarını örgütten ayrılınca kaybetmekten
korktuğu için çalışmaya devam etmesidir. Çıkar bağımlılığına benzer.
Devamlılık bağlılığını etkileyen hususlar şunlardır. Meyer ve Allen (1990).
Yeteneklerin transferi
Eğitim
Emeklilik primi
Alternatif iş olanakları
Kendine yatırım
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Normatif Bağlılık
Kişinin örgüte bağlılık sebebi, sorumluluk hissetmesi, görev hissi ile
bağlılık duymasıdır.
Meyer ve Allen (1990)’e göre
Çalışanın kararkteri
Aile yaşantısı
Kültürü
Sosyalleşmesi sireçleri, normatif bağlılığı etkilemektedir.
Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Unsurlar
Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler, kişisel faktörler ve örgütsel
faktörler olarak bir sınıflandırma, örgüt içi faktörler ve örgüt dışı faktörler
olarak bir başka sınıflandırmaya tabi tutulur (Meyer ve Allen 1990).
Kişisel Faktörler
İrade
Açıklık
Geriye Döndürülemezlik
Görünürlük
Cinsiyet
Yaş
Kıdem
Eğitim Düzeyi
Medeni Durum
Değerler
Örgütsel Faktörler
Yönetim ve Liderlik
Örgütsel Ödüller
Örgütsel Adalet
Örgütsel Kültür
İşin Kapsamı
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Ücret
Takım Çalışması
İletişim
Örgüt Dışı Faktörler
Alternatif İş İmkânları
Profesyonellik
Araştırmanın Amacı
Spor işletmelerinde çalışan işgören ve yöneticilerin, etik iklim ile
örgütsel bağlılıklarının ilişkisinin incelenmesinin tespit edilmesi
çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Yöntem
Çalışma Grubu
Araştırma, özel bir spor işletmesinde yürütülmüştür. Çalışma özel spor
işletmesinde çalışan 30 kişi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın tek bir
kurum üzerinde yapılması nedeniyle genelleme yapılamaması, bir sınırlılık
olarak alınmaktadır. Çalışmanın sadece İstanbul ili içerisinde uygulanması
diğer bir sınırlılık olarak görülebilir. Bunun yanında ülkemizde etik iklimle
ilgili oldukça kısıtlı ve dar bir literatür olması da önemli bir sınırlılıktır.
Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Spor işletmelerinde çalışan işgören ve yöneticilerin, etik iklim ile
örgütsel bağlılıklarının ilişkisinin incelenmesi amacıyla kullanılan anket,
üç kısımdan oluşmaktadır.
Anketin ilk kısmında örgütsel bağlılık düzeyini belirlemek amacıyla,
Meyer ve Allen’nın (1997) geliştirdiği ölçek yer almaktadır. Ölçek
duygusal bağlılık (6 ifade), normatif bağlılık (6 ifade) ve devam bağlılığı
(8 ifade) olmak üzere üç boyut ve toplam 20 ifadeden oluşmaktadır.
Anketin ikinci kısmında, çalışanlara etiksel iklim algılarını ölçmek
amacıyla Victor ve Cullen (1988) tarafından oluşturulan ölçek
kullanılmıştır. Ölçekte; başkalarının iyiliğini isteme (7 ifade) , kurallar (4
ifade), araçsallık (7 ifade), kanun ve kodlar (4 ifade) ve bağımsızlık (4
ifade) olmak üzere beş alt boyuttan ve toplam 26 ifadeden oluşmaktadır.
Anketin üçüncü kısmında, demografik bilgileri belirlemek için sorulara
yer verilmiştir.
Anketlerin puan aralıkları aşağıdaki gibi hesap edilmektedir.
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Seçenekler

Puanlar Puan Aralığı

Ölçek Değerlendirme

Hiç Katılmıyorum

1

1,00 - 1,79

Çok düşük

2

1,80 - 2,59

Düşük

3

2,60 - 3,39

Orta

4

3,40 - 4,19

Yüksek

5

4,20 - 5,00

Çok yüksek

Tamamen Katılıyorum

Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) for Windows 21. programı kullanılıp analizler yapılmıştır.
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (Ortalama, Yüzde,
Standart sapma) kullanılmıştır.
Verilerin karşılaştırılmasında, iki grup arasında man whitney u, ikiden
fazla grup karşılaştırmalarında Kruskall wallis testi kullanılmıştır.
Araştırmada değişkenler arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi
ile belirlenmiştir. Ölçekler arasındaki korelasyon ilişkileri aşağıdaki gibi
değerlendirilmiştir.

r

İlişki

0,00-0,25

Çok Zayıf

0,26-0,49

Zayıf

0,50-0,69

Orta

0,70-0,89

Yüksek

0,90-1,00

Çok Yüksek

Elde edilen bulgular %5 anlamlılık düzeyinde ve %95 güven aralığında,
değerlendirilmiştir.
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Bulgular
Tablo 1. Tanımlayıcı Özellikler
n

%

Erkek

18

60,0

Kadın

12

40,0

Evli

21

70,0

Bekar

9

30,0

25 ve altı

5

16,7

26-35 yaş

15

50,0

36-45 yaş

7

23,3

46-55 yaş

3

10,0

İlköğretim

6

20,0

Lise

18

60,0

Ön Lisans

0

00,0

Lisans

6

20,0

Daha önce spor tesisinde çalışma
durumu

Evet

12

40,0

Hayır

18

60,0

Çalışma yılı

1 yıldan az

10

33,3

1-3 yıl

11

36,7

4-6 yıl

3

10,0

7-9 yıl

6

20,0

Cinsiyet

Medeni durum

Yaş

Eğitim düzeyi

Örneklem grubunun cinsiyet göre dağılımı Tablo 1’de incelenmiştir.
Buna göre araştırmaya katılanların 18'i (% 60,0) Erkek, 12'si (% 40,0)
Kadındır. Örneklem grubunun medeni durum göre dağılımı incelenmiştir.
Buna göre araştırmaya katılanların 21'i (% 70,0) Evli, 9’u (% 30,0)
Bekardır. Örneklem grubunun yaş göre dağılımına bakıldığında
araştırmaya katılanların 5’i (% 16,7) 25 ve altı, 15'i (% 50,0) 26-35 yaş,7’si
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(% 23,3) 36-45 yaş, 3'si (% 10,0) 46-55 yaştır. Örneklem grubunun eğitim
düzeyine bakıldığında katılımcıların 6'sı (% 20,0) İlköğretim, 18'i (% 60,0)
Lise, 6’sı (% 20,0) Lisanstır. Örneklem grubunun daha önce spor tesisinde
çalışma durumu göre dağılımına bakıldığında katılımcıların 12'si (% 40,0)
Evet, 18’i (% 60,0) Hayırdır. Örneklem grubunun çalışma yılına göre
dağılımına bakıldığında katılımcıların 10'u (% 33,3) 1 yıldan az, 11'i (%
36,7) 1-3 yıl, 3'u (% 10,0) 4-6 yıl, 6'sı (% 20,0) 7-9 yıldır.

Tablo 2. Ölçekler ve alt boyutlarının ortalama düzeyleri
N

Ort.

S.s

Min.

Max.

Duygusal bağlılık

30

3,533

1,069

1,330

5,000

Devam bağlılığı

30

3,398

0,743

1,880

4,750

Normatif bağlılık

30

3,300

0,743

2,000

5,000

Örgütsel bağlılık

30

3,409

0,634

2,180

4,860

iyiliğini 30

3,629

1,001

1,860

5,000

Kanun ve kod

30

3,708

1,070

1,500

5,000

Kurallar

30

3,933

0,838

1,250

5,000

Araçsallık

30

3,142

0,752

1,570

5,000

Bağımsızlık

30

3,097

1,061

1,000

5,000

Etiksel algı

30

3,500

0,716

1,640

5,000

Başkalarının
isteme

Araştırmaya katılanların Duygusal Bağlılık ortalaması 3,533 ± 1,069;
Devam Bağlılığı ortalaması 3,398 ± 0,743; Devam Bağlılık ortalaması
3,300 ± 0,743; Örgütsel Bağlılık ortalaması 3,409 ± 0,634; başkalarının
iyiliğini isteme ortalaması 3,629 ± 1,001; kanun ve kod ortalaması 3,708 ±
1,070; Kurallar ortalaması 3,933 ± 0,838; araçsallık ortalaması 3,142 ±
0,752; Bağımsızlık ortalaması 3,097 ± 1,061; Etiksel algı ortalaması 3,500
± 0,716; olarak bulunmuştur.
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Tüm Deneklerin Ölçekte Yer Alan
Parametrelerinin korelasyon ilişkileri
Boyutlar

Boyut

N

r

p

Normatif Bağlılık

Duygusal Bağlılık

30

0,452

0,012

Örgütsel Bağlılık

Duygusal Bağlılık

30

0,784

0,000

İyiliğini Duygusal Bağlılık

30

0,463

0,001

Duygusal Bağlılık

30

0,586

0,001

Kurallar

Duygusal Bağlılık

30

0,482

0,007

Etiksel algı

Duygusal Bağlılık

30

0,584

0,001

Örgütsel destek

Duygusal Bağlılık

30

0,378

0,039

Örgütsel Bağlılık

Devam Bağlılığı

30

0,566

0,001

Kanun ve kod

Başkalarının
İsteme
Başkalarının
İsteme
Başkalarının
İsteme
Başkalarının
İsteme

İyiliğini 30

0,647

0,000

İyiliğini 30

0,524

0,003

İyiliğini 30

0,564

0,001

İyiliğini 30

0,836

0,000

Başkalarının
İsteme
Kanun ve kod

Kurallar
Bağımsızlık
Etiksel algı

Tablo 3’teki korelasyon analizlerine göre, deneklerin “Duygusal
Bağlılık” parametresiyle Normatif, Örgütsel, Kanu ve Kurallar yönünden
bağlılık arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca, “Devam
Bağımlılığı” ile “Örgütsel Bağlılık” arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
Son olarak da, “Başkalarının İyiliğini İsteme” parametresiyle “Araçsallık”
ve “Devam Bağımlılığı” dışındaki tüm parametreler arasında doğrusal
anlamlı ilişkiler bulunmuştur (p<0,05).
Tablo 4. Ölçeklerin çalışanların Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı

Grup N
Başkalarının
isteme

Ort

Ss

iyiliğini Erkek

18 3,365 1,005

Kadın

12 4,024 0,894

MW

p

61,500 0,048
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Ölçeklerde yer alan parametrelerin, deneklerin cinsiyetlerine göre
değişip değişmediğini belirlemek üzere yapılan istatistiki analizler
sonrasında, sadece “Başkalarının İyiliğini İsteme” puan ortalamasında
anlamlı fark bulunmuştur (p=0,048< 0,05). Bu analiz sonucuna göre,
“Başkalarının İyiliğini İsteme” değerlendirmesinde, Kadınların x=4,024
olan değeri, Erkeklerin x=3,365 olan değerinden daha fazla bulunmuştur.
Diğer paremetrelerde ise, cinsiyete göre anlamlı bir farklılığın olmadığı
bulunmuştur (p<0,05).
Tablo 5. Ölçeklerin çalışnaların medeni durumlarına göre dağılımı

Grup N
Duygusal Bağlılık

Ort

Ss

Evli

21 3,761 1,089

Bekar

9

MW

p

51,000 0,048
3,001 0,851

Ölçeklerde yer alan parametrelerin, deneklerin medeni durumlarına
göre değişip değişmediğini belirlemek üzere yapılan istatistiki analizler
sonrasında, sadece “Duygusal Bağlılık” puan ortalamaları arasında anlamlı
fark bulunmuştur (p=0,048< 0,05). Bu analiz sonucuna göre, “Duygusal
Bağlılık” değerlendirmesinde, Evlilerin x=3,761 olan değeri, Bekarların
x=3,001 olan değerinden daha fazla bulunmuştur. Diğer paremetrelerde
ise, deneklerin medeni durumlarına göre anlamlı bir farklılığın olmadığı
bulunmuştur (p<0,05).
Tablo 6. Ölçeklerin çalışanların yaşlarına göre dağılımı
Grup
N
25 ve 5
altı

Duygusal Bağlılık

Ort
Ss
KW
3,368 0,683

26-35
yaş

15 3,155 0,953

36-45
yaş

7

3,881 1,283

46-55
yaş

3

4,890 0,190

p

9,427 0,024

Tablo 6 da analiz sonuçlarına göre, “Duygusal Bağlılık”
değerlendirmesinde, 25 yaş altı grubun x=3,368, 26-35 yaş grubunun
x=3,155, 36-45 yaş grubunun X=3,881 ve 46-55 yaş grubunun X=4,890
olan ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Diğer
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paremetrelerde ise, deneklerin yaş gruplarına göre göre anlamlı bir
farklılığın olmadığı belirlenmiştir (p<0,05).
Tablo 7. Ölçeklerin daha önce spor tesisinde çalışma durumuna göre
dağılımı

Devam Bağlılığı

Grup N Ort
Ss
MW
p
Evet
12 3,033 0,783
57,000 0,030
Hayır 18 3,641 0,624

Ölçeklerde yer alan parametrelerin, deneklerin daha önceden bir spor
tesisinde çalışıp çalışmamasına göre bir farklılığın olup olmadığını
belirlemek üzere yapılan istatistiki analizler sonrasında, sadece “Devam
Bağımlılığı” açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu analiz sonucuna
göre, “Devam Bağımlılığı” değerlendirmesinde, daha önce spor
tesislerinde çalışanların x=3,033 olan değeri, daha önce spor tesislerinde
çalışmayanların x=3,641 olan ortalama değerinden daha az olduğu
bulunmuştur. Diğer paremetrelerde ise, deneklerin daha önceden bir spor
tesisinde çalışıp çalışmamasına göre anlamlı bir farklılığın olmadığı
bulunmuştur (p<0,05).
Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada, bir spor işletmesinde çalışanlarının etiksel iklim ve
örgütsel bağlılıkları arasında ilişki anket yöntemi ile belirlenmeye
çalışılmıştır.
Elde edilen demografik bulgulara göre;
Araştırmaya katılanların 18'i (% 60,0) Erkek, 12'si (% 40,0) Kadındır.
Araştırmaya katılanların 21'i (% 70,0) Evli, 9’u (% 30,0) Bekardır.
Araştırmaya katılanların 5’i (% 16,7) 25 ve altı, 15'i (% 50,0) 26-35
yaş,7’si (%23,3) 36-45 yaş, 3'si (% 10,0) 46-55 yaştır. Araştırmaya
katılanların 6'sı (% 20,0) İlköğretim, 18'i (% 60,0) Lise, 6’sı (%20,0)
Lisanstır. Araştırmaya katılanların 12'si (% 40,0) daha önce bir spor
tesisinde çalışmış, 18’i (% 60,0) ise daha önce bir spor tesisinde
çalışmamıştır. Araştırmaya katılanların 10'u (% 33,3) 1 yıldan az, 11'i (%
36,7) 1-3 yıl, 3'u (% 10,0) 4-6 yıl, 2’si 7-9 yıldır, 4’ü 10 yıl ve üzeri
çalışmaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre çalışanların en yüksek örgütsel bağlılık
düzeyleri duygusal bağlılıktır, (3,533) daha sonar devam bağlılığı (3,398)
ve normatif bağlılık ( 3,300) olarak belirlenmiştir.
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Yapılan analizler sonucunda örgütsel bağlılığın alt boyutları içerisinde
duygusal bağlılığın en yüksek ortalamaya sahip olduğu, etiksel iklim
boyutlarından en yüksek düzeyde algılanan boyutların kanun ve kod ile
kurallar boyutlarının olduğu, ikinci sırada başkalarının iyiliğini isteme
boyutunun olduğu, buna karşın en düşük düzeyde araçsallık ve bağımsızlık
boyutlarının algılandığı tespit edilmiştir.
Korelasyon analizlerine göre, deneklerin “Duygusal Bağlılık”
parametresiyle Normatif, Örgütsel, Kanu ve Kurallar yönünden bağlılık
arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca, “Devam Bağımlılığı” ile
“Örgütsel Bağlılık” arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Son olarak da,
“Başkalarının İyiliğini İsteme” parametresiyle “Araçsallık” ve “Devam
Bağımlılığı” dışındaki tüm parametreler arasında doğrusal anlamlı ilişkiler
bulunmuştur (p<0,05).
Korelasyon analizi sonuçlarına göre duygusal bağlılık ile araçsallık
arasında negatif yönlü ilişki bulunurken, devam bağlılığı ve bağımsızlık ile
anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Devam Bağlılığı ile örgütsel destek,
kurallar ve kanun ve kod arasında negatif yönlü ilişki bulunurken,
başkalarının iyiliğini isteme, araçsallık, bağımsızlık, etiksel algı ve
örgütsel destek arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.Örgütsel
bağlılık ile kurallar, araçsallık, bağımsızlık arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır.Araçsallık ile kanun ve kod, kurallar, başkalarının iyiliğini
isteme boyutu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.Bağımsızlık
iklim tipi ile örgütsel bağlılığın alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki
tespit edilememiştir.
Yapılan analiz sonuçlarına göre çalışanların cinsiyet değişkene göre
etiksel iklimin alt boyutlarından başkalarının iyiliğini isteme boyutunda
istatistik olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Sonuçlara göre kadın
çalışanların başkalarının iyiliğinin isteme konusunda erkek çalışanlardan
daha olumlu oldukları belirlenmiştir. Diğer ölçek ve alt boyutlarda
cinsiyete göre farklılıklara rastlanmamıştır.
Analizler sonucunda medeni durum değişkenine bakıldığında örgütsel
bağlılık ölçeğinden duygusal bağlılık alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı farklılığa ulaşılmıştır. Evli olan çalışanların duygusal bağlılıkları
bekar olanlardan daha yüksek çıkmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre
diğer ölçek ve alt boyutlarında anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır.
Çalışma sonucunda ulaşılan bir diğer sonuç ise çalışanların yaşlarına
göre demografik farklılıklara bakılmıştır. Analizler sonucunda etiksel
iklim ve örgütsel bağlılık alt boyutlarından örgütsel bağlılık ölçeğinin
duygusal bağlılık alt boyutunda farklılığa rastlanmıştır. çalışnaların
yaşlarına bakıldığında duygusal bağlılığın 46 yaş ve üzeri grupta daha
yüksek olduğu belirlenmiştir.
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Çalışanların daha önce spor tesisinde çalışma durumlarına göre örgütsel
bağlılık ve etiksel iklimlerinde davam bağlılığı dışında istatistiksel açıdan
anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Daha önce bir spor tesisinde
çalışmayanların, daha önce çalışanlardan daha yüksek devam bağlılığına
sahip olduğu bulunmuştur.
Ölçekte yer alan parametrelerin, deneklerin öğrenim düzeylerine göre
değişip değişmediğini belirlemek üzere yapılan istatistiki analizler
sonrasında, anlamlı bir farklılık bulunmamıştır
Ölçeklerde yer alan parametrelerin, deneklerin kurumlarındaki çalışma
sürelerine göre bir farklılığın olup olmadığını belirlemek üzere yapılan
istatistiki analizler sonuçlarına göre anlamlı bir farklılığın olmadığı
bulunmuştur.
Literatürde yapılan benzer çalışmalara bakıldığında:
İlaç sektöründe yapılan bir araştırmada etik iklimin alt boyutlarından
başkalarının iyiliğini isteme ve kanun ve kodların örgütsel bağlılık
üzerinde anlamlı ilişki bulunmuştur(Taner ve Ergün, 2015).
Otomotiv sektöründe çalışanların etik liderlik ve etik iklim algısının
örgütsel bağlılık ile ilişkisinin incelenmesi sonucunda; örgütsel bağlılık ve
etik iklim- arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki görülmüştür. Etik iklim
ile örgütsel bağlılık alt boyutlarından normatif bağlılık ve duygusal bağlılık
arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki bulunmuştur (Demirdağ, ve
Ekmekçioğlu, 2015).
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler üzerinde yapılan araştırmada
etik iklim ve en etkili bağlılık türü olan duygusal bağlılık arasında yüksek
ilişkili olduğu belirlenmiştir. Etik iklim ve örgütlerde görülmesi en az
istenen devam bağlılığı arasında düşük ilişki belirlenmiştir. Örgütsel
bağlılıkla Etik iklim türleri arasında en çok ilişki yardımseverlik arasında
olduğu belirlenmiştir (Tekin ve Çelik, 2017).
Sivil toplum kuruluşları mensupları üzerinde yapılan araştırmada etik
iklim algıları ile örgütsel bağlılık yoluyla bireysel performansları
incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre normatif etik iklim, iyiliksever
etik iklim ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuştur
(Ahmetoğullari ve Çati, 2017).
Savunma sanayi sektöründe, özel işletmeler üzerinde yapılan bir
araştırmada, örgütsel adaletin örgütsel bağlılığı olumlu yönde etkilediği
ve etik iklimin kısmi aracılık rolünün olduğu sonucuna ulaşılmıştır
(Çalışkan, 2015).
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Örgütsel bağlılığı etkileyen birçok faktör vardır. Örgütsel bağlılığın
yüksek olması olumlu örgütsel davranış tutumlarını geliştirmektedir.
Örneğin çalışanların örgütlerine karşı yüksek bağlılık hissetmeleri örgütsel
sinizmlerini düşürmektedir (Altınöz vd.,2011) benzer şekilde özel spor
işletmelerinde çalışan personel üzerinde yapılan araştırmada çalışanların
bilişsel sinizmleri diğer sinizm boyutlarından düşük çıkmıştır(Ceyhun ve
ark. 2017). Yapılan başka bir çalışmada spor il müdürlüklerinde çalışan
personelin örgütsel bağlılıklarının yüksek olduğu görülmüştür(Belli ve
Ekici, 2012).
Bu çalışmada spor işletmesinde çalışanların örgütsel bağlılıkları ile etik
iklim algıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Benzer çalışmalardan da
ulaşılabileceği gibi örgütsel bağlılık ve etik iklim arasında ilişki olduğu
söylenebilir.
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RESTORAN İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ
YÖNETİCİLERİNDE ALGILADIKLARI DÖNÜŞÜMCÜ
LİDERLİK DAVRANIŞININ PSİKOLOJİK SERMAYE VE İŞ
PERFORMANSI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
İSTANBUL ÖRNEĞİ
Hasan CİNNİOĞLU1 & Manolya GÜLER2

1.GİRİŞ
Sürekli olarak değişen ve gelişen dünyada örgütler varlıklarını
sürdürebilmek için değişmelere ve gelişmelere ayak uydurmalıdırlar.
Bu konuda örgütlerin liderlik davranışlarının rolü oldukça etkili olduğu
söylenebilir.
Örgüt yöneticilerinin çalışanlara davranışlarının örgüte bağlılık ve
verimliliği etkilemektedir. Çalışanlar kendilerini örgütün parçası olarak
hissetmeleri durumunsa örgütsel bağlılık artacak verim de buna bağlı
olarak artacaktır (Battal vd., 2017: 4). Bu çalışmada dönüşümcü
liderliğin psikolojik sermayeye etkisi incelenmek amaçlanmıştır. Bu
konuda literatür taraması yapıldığında çalışmalar bulunmasına rağmen
restoran işletmeleri açısından yapılan az sayıda çalışma bulunduğu
söylenebilir. Restoran işletmelerinin değişen koşullara uyum
sağlayabilmesi ve varlıklarını sürdürebilmeleri için farklı liderlik türleri
hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Modern liderlik türlerinden biri
olan dönüşümcü liderlik, çalışanın motivasyonu, işe bağlılığı ve
hedeflere ulaşma konusunda daha kendilerine güvenilir bir şekilde
ilerleyebilmeleri konusunda olumlu yönde etki edebileceği
söylenebilir. Dönüşümcü liderlerin çalışanları motive ederek örgüt
bağımlılığını arttırdıkları, böylece örgütün geleceğine fayda
sağladıkları söylenebilir. Bu nedenle çalışmada modern liderlik
türlerinden dönüşümcü liderlik seçilmiştir. Araştırmanın amacı
çerçevesinde dönüşümcü liderlik ve psikolojik sermaye tanımı yapılmış

(Dr.Öğr.Üyesi); İskenderun Teknik Üniversitesi, Turizm Fakültesi,
hasan.cinnioglu@iste.edu.tr
2
(Yüksek Lisans Öğrencisi); İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği ABD. manos-guler@hotmail.com
1

763

bu kavramlarının restoran işletmelerindeki durumu belirtilen hipotezler
sonucunda analiz edilip sonuçlar belirtilmiştir.
2.KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Dönüşümcü liderlik:
Liderlik kavramı; insan topluluklarının bir araya gelmesi ve birlikte
yaşamaları sonucunda, ortaya çıkan sorunların önüne geçmek için
yönetilme ihtiyaçlarının doğmasıyla ortaya çıkmıştır (Acar ve Koç,
2017: 224). Liderlik kavramının örgüt ve çalışanlar açısından önemli
bir etken olduğu söylenebilir. Liderlik; işletmenin amaçlarına ulaşması
için iş görenleri motive etme yeteneğidir.(Özcan vd., 2012: 2). Başka
bir ifade ile liderlik; izleyenlerini belirledikleri hedefe ulaşabilmeleri
için motive etme becerisidir (Bektaş, 2016: 43). Otel işletmeleri
yöneticileri için ise liderlik; yapılması gereken işlerin planlanması ve
bu planların gerçekleşmesi için çalışanların motive edilmesidir (Şener,
2010: 425). Alan yazın incelendiğinde liderlik ile ilgili birçok teorinin
geliştirildiği görülmektedir. Ancak küreselleşme, bilgi ve iletişim
teknolojilerinde meydana gelen değişimler klasik liderlik teorilerin
yerini modern liderlik teorilerine bırakmasına neden olmuştur (Ceylan
vd., 2005: 33). Dönüşümcü liderlik bu modern teorilerden bir tanesidir.
Bass’a göre (1990); Dönüşümcü liderlik; “çalışanlarının çıkarlarının
düşünülmesi, işletmenin misyonunun ve amaçlarının çalışanlar
tarafından farkına varılıp benimsenmesi ve işletme çıkarlarını kendi
çıkarlarından üstün tutma yeteneğidir”. Dönüşümcü liderler, izleyenleri
tarafından karizmatik görünürler ve izleyenlerine ilham verip onları
motive ederler. Dönüşümcü liderlik. İzleyenlerine yetki devri yaparak
örgütün hedeflerini çalışanlarıyla belirleyen liderlik tarzıdır. (Bass,
1990: 21). Bass dönüşümcü liderlik kavramını ilk olarak çalışmalarında
kullanmış, dönüşümcü liderliğin daha iyi anlaşılabilmesi için alt
boyutlara ayırmıştır. Bu nedenle çalışmada Bass’ın boyutları ele
alınıştır. Bass dönüşümcü liderliği dört alt boyutta ele almıştır. Bu
boyutlar idealleştirilmiş (karizma) etki, telkinle(ilham verici)
güdüleme, bireysel destek ve entellektüel uyarım’dır. İdealleştirilirmiş
(Karizma) Etki; misyon ve vizyon oluşturup insanlarda saygı
duygusunu gelişmesini sağlar ve güven kazandırır.(Bass, 1990: 22).
Çalışanlar
tarafından
liderin
davranışları
ve
özellikleri
idealleştirilmiştir. İdealleştirilmiş etkide liderler çalışanlarına kendi
benimsedikleri değerler ve inançları anlatıp, verecekleri kararlarda etik
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ve ahlak duygularının olması gerektiği ve ortak bir misyon
oluşturulmasını sağlarlar. Bu liderler kendilerine yöneltilen görevi
yerine getirirken örgüt çıkarlarını kendi çıkarlarından önde tutarlar. Bu
davranış lideri saygın biri haline getirir (Karip, 1998: 5). Dönüşümcü
liderlikte çalışanlar liderlerini rol model alırlar (Bass, 1997).
İdealleştirilmiş etki boyutu kendi içinde atfedilen ve davranış olmak
üzere ikiye ayrılmıştır. İdealleştirilmiş etki-atfedilende; liderler,
çalışanlarla işbirliği içinde olmaktan gurur duyar ve örgütün çıkarlarını
kendi menfaatinden üstün tutar, çalışanlarda güven ve güç duygusunu
uyandırır. (Karayip, 1998; 447). İdealleştirilmiş etki-davranışta ise
liderler çalışanlara kendi benimsedikleri inanç ve değerlerden bahseder,
amaç duygusuna sahip olmanın önemini değinir. Ayrıca verilen bir
karar sonrasında ortaya çıkan etik ve ahlaki sonuçları dikkate alır
(Cinnioğlu, 2018: 22). Bu liderler ortak bir görev anlayışına sahip
olmanın önemine değinirler (Karayip, 1998: 447). Telkinle (İlham
Verici) Güdüleme; Liderler çalışanlarına moral amaçlı destek olurlar.
Geleceğe yönelik teşvik edici konuşup çalışanlarda örgüt bilincini
geliştirirler. Lider, çalışanlarının hedeflerine ulaşması konusunda
güvenir ve bu konuda onlara yol gösterir (Karip, 1998: 5). Liderler
çalışanlarını yüksek standartlara getirmek amacıyla zorlarlar.
Çalışanların gelecekteki hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için vizyon
oluşturmalarına yardımcı olurlar ve çalışanların görevlerini yerine
getirirken daha verimli çalışmalarını sağlarlar. Dönüşümcü liderin
çalışanlarında oluşturdukları vizyon, risk alabilmekten çekinmemeyi ve
ilham kaynağı olmayı yenilikçi bakış açısını içerir (Cinnioğlu, 2018:
23). Bireysel Destek, dönüşümcü liderler çalışanların her birini ayrı ayrı
dinleyerek bireysel ihtiyaçlarıyla ilgilenir, onların bireysel sorunlarına
önem verip dikkate alırlar (Töremen ve Yasan, 2010: 30). Liderler
çalışanlarını görevlendirirken onların özelliklerini öğrenebilecek
şeklide yaparlar. Liderler çalışanlarıyla sadece örgüt olarak değil birey
olarak da ilgilenirler. Liderler çalışanlarının gelişimi için tavsiyede
bulunur, onlara destek olurlar (Karip,1998: 6). Entellektüel Uyarım;
Bass’a göre entelektüel uyarım çalışanların karşılaşabilecekleri
sorunlarının farkında olup, bu sorunların nasıl çözülebileceği
konusunda yardımcı olma ve ikna edici özelliğe sahip olmaktır.
Çalışanların hayal gücünü geliştirilip harekete geçmelerini sağlamaktır.
Entelektüel uyarım, çalışanların karşılaştıkları sorunların niteliğini ve
çözümlerini anlayabilmelerini ve ayırt etmelerini sağlar (Bass, 1985:
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37). Entelektüel uyarım çalışanların eski fikirlerini terk ederek yerine
yeni çözüm odaklı fikirler getirilmesidir (Çıtır ve Ünlüönen, 2015: 99).
2.2.Psikolojik Sermaye
Dünya üzerinde küreselleşme kavramının giderek artması ile
örgütler arasında yaşanan rekabet, buna bağlı olarak artmaktadır.
Örgütlerin değişen çevre koşullarına ayak uydurabilmeleri ve artan
rekabet ortamında, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmeleri için
değişen dış çevreye ayak uydurmalıdırlar. Örgütlerin bu rekabet
avantajını sağlamasında ve kendilerini geliştirmesinde birçok etken
vardır. Bu etkenlerden bir tanesi de insan sermayesi olduğu
söylenebilir. Sermaye kavramı her ne kadar ekonomi ve finans alanında
bir kavram olarak görünse de günümüzde insan kaynakları alanında da
kullanılmaktır, bunlara örnek olarak; entelektüel sermaye, sosyal
sermaye ve psikolojik sermaye gibi alanlarda kullanıldığı söylenebilir
(Kumlu ve Nergiz, 2018: 2). Literatürde psikolojik sermaye için birçok
tanım yapılmıştır. Psikolojik sermaye ilk olarak Goldsmith tarafından
1997 yılında ortaya çıkmıştır (Lehoczky, 2013: 29). Goldsmith’e göre;
psikolojik sermaye, çalışanların kişilik özellikleri, üretkenliği, çalışma
yöntemleri, işe karşı sergiledikleri tutum ve davranışları, aynı zamanda
etik yönelimleri ve hayata bakış açılarını içeren kişilik özelliğidir
(Goldsmith vd. 1997: 815).Yapılan teorik araştırmalar sonucunda
psikolojik sermayenin rekabet avantajını olumlu yönde etkilediği
ortaya çıkmıştır (Luthans ve Youssef, 2004: 1). Luthans vd.’e göre;
psikolojik sermaye, kişinin kim olduğu ve psikolojik olarak kendini
geliştirdikten sonra kim olabileceğini ifade eder (Luthans vd. 2007: 20).
Psikolojik sermaye dört alt boyutta incelenmiştir. Bunlar; öz-yeterlilik,
dayanıklılık, iyimserlik ve umut şeklide sıralanabilir (Luthans vd, 2008:
210). Psikolojik sermaye ile çalışanlar kendilerini dayanıklı, iyimser
güvenli ve umutlu hissederler. Bu nedenle daha mutlu ve daha başarılı
olabilmektedirler (Luthans ve Youssef, 2007).
Öz-Yeterlilik: Belirli bir işi yürütmek için gerekli olan motivasyon,
harekete geçme konusunda kendine güvenmek ve zorlu hedefler
karşısında çaba sarf etmektir (Luthans ve Youssef, 2004: 16). Öz
yeterlilik, örgütsel danış ile pozitif yönde ilişkilidir (Luthans ve
Youssef, 2007).
Luthans’a göre dayanıklılık, sıkıntılı durumdan kurtulup, kendini
toplamak, yeniden harekete geçmek ve eskiye göre daha olumlu
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gelişmeler kaydetmektir (Luthans, 2002). Geçmişte yaşanan veya
şimdiki durumda meydana gelen istenmeyen olumsuz olayların
ardından stresten arınıp, mevcut durumun korunması ve iyileştirilmesi
kapasitesidir. Bu kapasite zaman içinde çevre faktörleri ve bireysel
özellikler ile değişebilir ve geliştirilebilir. Dayanıklılık kişinin dış
çevrenin olumlu veya olumsuz etkilerine karşı direnmesidir (Polatcı,
2014: 118). Luthans ve arkadaşlarına göre iyimserlik kavramı, kişinin
geçmişten şuan ki durumuna kadar yaşadığı veya yaşayabileceği iyi
veya kötü olayların nedenini anlamaya yöneliktir (Luthans vd. 2007:
87). Başka bir ifade ile gelecekte veya mevcut durumda iyi olma,
başarılı olma gibi olumlu düşüncelere sahip olunmasıdır (Tükeltürk ve
Karalar 2015: 257). Umut ise hedeflenen başarıya ulaşabilmek için
azimli bir şekilde yoluna devam etmek, eğer gerekirse yolları değiştirip
alternatif yollar bulmaktır (Tükeltürk ve Karalar, 2015: 257). Umut
faktörünün çalışanlar açısından örgütlerde geliştirilebilmesi için
eğitimler verilebilir (Luthans vd. 2008).
2.3. İş Performansı:
Performans kavramı; örgüt çalışanlarının planladıkları hedeflerine
ulaşabilmeleri açısından nasıl bir sonuca ulaştıklarını tanımlar. Örgüt
açısından iş performansı; önemli bir yere sahip olan çalışanın, verilen
işi gerçekleştirirken gösterdiği performansıdır (Yılmaz ve Karahan,
2010: 147). Başka bir tanıma göre performans; çalışanın örgüte
niteliksel ve niceliksel olarak sağladığı toplam katkıların ölçütüdür
(Tanrıverdi vd., 2010: 108). Çalışanın performansı örgütün hedeflerine
ulaşabilmesinde çalışanın katkısı olarak tanımlanabilir. İş
performansının yapısı, örgütün misyonuna, amaç ve hedeflerine aynı
zamanda yapılan işin taleplerine bağlıdır (Özdevecioğlu ve Kanıgür,
2009: 59). Genel anlamda bakıldığında ise kısaca performans,
verimliliğin ölçülmesidir. Çalışanın kendi kendini kontrol edebilmesi,
zorluklarla mücadele edebilmesi, sosyal becerileri, güvenilirlik,
bütünlük vb. duygusal yetenekler performansı etkileyebilir (Gürbüz ve
Yüksel, 2008: 178). İş performansının yüksek olmasında, uygun çalıma
ortamı, mesleki yeterlilik, iş tanımı ve ahlaki nitelikler önemli
etkenlerdir. İş tanımının belirgin olmadığı işlerde performansın
belirlenmesi zordur. Bu nedenle çalışanın iş tanımının belirgin olması,
çalışanın yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, örgüte bağlılığı ve
psikolojik sermayesinin yüksek olması iş performansını pozitif yönde
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etkilediği söylenebilir. Çalışanların performansı öğüt verimliliğini
arttırmaktadır (Turunç, 2010: 253). Bu nedenle performans kavramının
sürekli yenilenip geliştirilmesi gerektiği, bu gelişimin örgüte fayda
sağlayacağı söylenebilir. Hizmet sektörlerinde iş performansının
arttırılması sunulan hizmetin kalitesini arttırmaktadır (Koç vd. 2019:
13-22). Restoran de hizmet sektörü kapsamında yer aldıklarından, iş
performansının hizmet kalitesinin arttırması, işletmenin karlılığının ve
misafir memnuniyetinin artmasına sebep olacağı söylenebilir.
2.4.Dönüşümcü Liderliğin Psikolojik Sermaye ve Çalışan
Performansı Üzerindeki Etkisi:
Otel işletmeleri açısından personelin olaylara iyimser bakması, işe
bağlılığı, öz yeterliliği olması ve işe uygun olması hizmet kalitesini ve
verimliliği
arttırabilir.
Bu
unsurlar
öğüt
kültüründen
gerçekleşebilmektedir. Örgüt çerçevesini oluşturabilecek en önemli
unsur ise liderlerin davranış biçimi olduğu söylenebilir. Alan yazın
incelendiğinde liderlik tarzlarının psikolojik sermayeye etkisini ele alan
birçok farklı çalışmanın olduğu görülmektedir. Bunlardan bazıları şu
şekildedir; Kellway ve arkadaşları (2012) yaptıkları çalışmada
dönüşümcü liderlik özelliklerini sergileyen liderlerin, çalışanların
psikolojik sorunlarıyla ilgilenip gelecekteki hedeflere ulaşma
konusunda destek olduğunu tespit etmişlerdir. Gümüşoğlu ve İlsev
(2009) yaptıkları çalışma sonucunda, dönüşümcü liderlik anlayışını
benimseyen liderlerin, çalışanların yaratıcılıkları konusunda olumlu
yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır. Ghafoor ve arkadaşları (2011)
ise yaptıkları çalışma sonucunda; dönüşümcü liderliğin çalışanların
psikolojik yönde desteklediğini tespit etmişlerdir. Gooty ve
arkadaşlarının (2009) ise yaptıkları yapısal eşitlik modellemesi
sonucunda çalışanların dönüşümcü liderlik algıları ile psikolojik
sermaye arasındaki ilişkiyi desteklediğini bulmuşlardır. McMurray vd.
(2009) çalışmalarında dönüşümcü liderlik ile çalışanların refahı ve
örgüte bağlılığı aynı zamanda psikolojik sermaye ile de arasında olumlu
ilişkiler bulunduğunu belirmişlerdir. Battal ve arkadaşları(2017)
yaptıkları çalışmada psikolojik sermaye ile dönüşümcü liderlik arasında
pozitif yönlü ilişki olduğunu ve dönüşümcü liderliğin psikolojik
sermaye düzeyini pozitif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Şeşen ve
arkadaşlarının (2017) yapmış olduğu çalışmada dönüşümcü liderliğin
psikolojik sermaye üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkisi olduğu
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bulgusuna ulaşılmıştır. Buna göre dönüşümcü liderliğin psikolojik
sermayenin güçlendirilmesine etkisi olduğu söylenebilir (Battal vd.,
2017: 3).
Tüm bu çalışmalara bakılarak aşağıda yer alan hipotez kurulmuştur.
H1:Algılanan Dönüşümcü liderlik davranışı çalışanların psikolojik
sermaye düzeyini pozitif yönde etkilemektedir.
Ghafoor ve arkadaşlarının (2011) dönüşümcü liderlik ile çalışan
performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 270 çalışan
üzerinde bir araştırma yapmışlardır. Araştırma sonucunda çalışanların
yöneticilerinde algıladıkları dönüşümcü liderlik davranışının sahip
oldukları iş performansını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Özdevecioğlu ve Kanıgür (2009)ün çalışanların liderlik algılamalarının
performansları üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik yaptıkları
araştırmada liderlik algılamaları ile performans arasında pozitif yönlü
bir ilişki olduğu bulgusunu tespit etmişlerdir. Kamanlı’nın (2015)
liderlik tarzının çalışanların performans algıları üzerine etkisini ölçmek
amacıyla yaptığı araştırmada; dönüşümcü liderlik ile çalışan
performansı arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu sonucuna
varılmıştır. Cinnioğlu (2019) hizmetkâr liderliğin çalışan performansı
üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla yaptığı çalışma sonucunda
hizmetkâr liderlik anlayışının çalışan performansı üzerinde pozitif
yönlü etkisi olduğunu tespit etmiştir. Daha önce yapılan çalışmalardan
yararlanılarak aşağıdaki model (Şekil 1) ve hipotez kurulmuştur.
H2: Algılanan Dönüşümcü liderlik davranışı çalışanların performans
düzeyini pozitif yönde etkilemektedir.
H1

Psikolojik
Sermaye

Dönüşümcü
Liderlik
H2
Şekil 1: Araştırma Modeli
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Çalışan
Performansı

3.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Yapılan araştırmada tarama modeli türünden olan ilişkisel tarama
metotlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın yöntemi olan bu bölümde;
araştırmanın amacı ve önemi, araştırmanın evreni ve örneklemi ve veri
toplama aracı belirtilmiştir.
3.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi
Restoran işletmeleri, hizmet sektörlerinden biridir ve eş zamanlı
üretim ve tüketim hizmeti sunulur. Sunulan hizmette insan kaynağı
faktörünün yoğun olduğu söylenebilir. Bu nedenle çalışanların durumu
ve liderin çalışanlara sergilemiş olduğu davranışları işletmenin
verimliliğini etkileyebilir. Çalışanlar, işletmenin amaçlarını
gerçekleştirebilmek amacıyla yaptıkları işte duyusal ve fiziksel
emeklerini kullanırlar (Cinnioğlu ve Saçlı, 2019: 1771). Dönüşümcü
liderlik anlayışında, lider çalışanların vizyon sahibi olmalarına
yardımcı olur ve çalışanların yaptıkları işten daha fazlasını
yapabileceklere inandırarak verimliliği arttırır (Battal, 2017: 5). Hizmet
sektöründe yer alan işletmeler açısından çalışanların psikolojik
durumunun önemli olduğu söylenebilir. Çalışan performansı ise
işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için çalışanların gösterdiği emek
olduğu söylenebilir. Bu nedenle çalışan performansının, işletmenin
amaçlarına ulaşmasında rolü olduğunu söylemek mümkündür. Bir
işletmede psikolojik sermaye düzeyinin yüksek olması çalışanların iş
tatminini (Salha vd. 2016: 371), iş performansını (Kızanlıklı ve Çöp
2017: 268), örgütsel güvenini (Özler ve Yıldırım, 2015: 163), örgütsel
vatandaşlık davranışını (Erdoğan ve İraz, 2019: 6), örgütsel bağlılığı ve
örgütsel adaleti (Çoban, 2013: 17) etkileyebilmektedir. Riaz ve Haider
(2010) farklı işletmelerdeki 240 çalışan üzerinde yaptığı çalışmada,
dönüşümcü liderliğin iş tatmini ile ilişkisini ölçmeyi amaçlamış ve
yapılan korelasyon analizi sonucunda dönüşümcü liderlik ile iş tatmini
arasında pozitif yönlü ilişki olduğunu tespit etmiştir. Elde edilen sonuca
göre çalışanlar tarafından algılanan dönüşümcü liderlik düzeyinin
artması, çalışan performansını da arttıracaktır. Buna göre dönüşümcü
liderliğin performans üzerinde de etkisi olabileceği söylenebilir. Bu
nedenle dönüşümcü liderliğin psikolojik sermaye ve çalışan
performansı üzerindeki etkisini tespit etmek amaçlanmıştır.
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3.2.Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini İstanbul’da faaliyet gösteren restoran
işletmeleri oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise; İstanbul ilinde hizmet
veren birinci sınıf restoran işletmeleri çalışanları seçilmiştir. İstanbul İl
Kültür müdürlüğünün verilerine göre İstanbul’da hizmet veren 159
birinci sınıf restoran işletmesi bulunmaktadır (istanbul.ktb.gov.tr).
Kurumsal olmaları ve hizmet kalitesinin yüksek olması nedeniyle
güvenilir veriler elde edebilmek için birinci sınıf restoran işletmeleri
evren olarak seçilmiştir. Çalışan sayısının net olarak bilinmemesi
nedeniyle sınırsız evren kabul edildiğinden örneklem olarak 384 kişi
seçilmiştir (Altunışık vd., 2005: 123).Örneklem ise birinci sınıf restoran
işletmeleri çalışanlarından oluşturulmuştur. Örneklem seçilirken basit
tesadüfi örneklem yönteminden yararlanılmıştır. Anket Kasım 2019Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Verilere ulaşabilmek
için toplamda 420 anket dağıtılmış, 402 geri dönüş alınmıştır. Hatalı ve
eksik anketler çıkarıldıktan sonra 391 anket değerlendirmeye alınmıştır.
3.3.Veri Toplama Aracı
Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yönteminden
yararlanılmıştır. Anket toplamda dört bölümden oluşmuştur. İlk
bölümde dönüşümcü liderlik algılarını ölçmek için ifadeler bulunurken,
ikinci bölümde psikolojik sermaye düzeyinin ölçülmesi için ise 24 ifade
bulunmaktadır. Üçüncü bölüm ise çalışanların iş performansının
ölçülmesi amacıyla 4 ifadeden oluşmaktadır. Son olarak dördüncü
bölümde çalışanların demografik özelliklerinin tespiti amacıyla ifadeler
yer almaktadır. Ankette 5’li likert yönteminden (1-Kesinlikle
katılmıyorum, 5- kesinlikle katılıyorum) yararlanılmıştır
Dönüşümcü Liderlik Ölçeği:
Çalışanların dönüşümcü liderlik algılarını ölçmek için Bass ve
Avolio (1995) tarafından geliştirilen literatürde birçok çalışmada
geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmış (Antonakis vd., 2003;
Buluç 2009; Şirin ve Yetim 2009; Seval ve Rahman, 2014; Babalola,
2016) Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (MQL) kullanılmıştır. Anket;
İdealleştirilmiş Etki (Davranış) , İdealleştirilmiş Etki (Atfedilen),
Telkinle Güdüleme, Entelektüel Uyarım ve Bireysel Destek olmak
üzere beş boyuttan oluşmuştur. Her boyutta dört ifade olup, ankette
toplamda 20 ifade bulunmaktadır.
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Psikolojik Sermaye Ölçeği:
Çalışanların psikolojik sermaye düzeylerinin ölçümü için ise
Luthans vd. tarafından (2007) geliştirilen, çevirisi Çetin ve Basımı
(2012) tarafından yapılan ve farklı çalışmalarda kullanılan (Salha vd.,
2016; Şeşen vd. 2017) kullanılan Psikolojik Sermaye Ölçeğinden
yararlanılmıştır.
Ölçek; Öz-Yeterlilik, Umut, Dayanıklılık ve
İyimserlik olmak üzere dört boyuttan oluşmakta olup, ölçekte toplamda
24 ifade bulunmaktadır.
Çalışan performans ölçeği:
Çalışan performansını ölçmek amacıyla dört ifadeden oluşan, Sigler
ve Pearson (2000)’ın Kirkman ve Rosen (1999)’dan aldığı ölçekten
yararlanılmıştır. Sigler ve Pearson (2000) yaptığı çalışmada kullanılan
çalışan performansı ölçeği; değişkenlerin güvenilirliği kabul edilebilir
0,70’lik Cronbach α düzeyinin üzerinde bulunmuştur (Çöl 2008: 41).
4.Verilerin Analizi ve Bulgular
Araştırmaya katılan restoran işletmesi çalışanlarının %61’i erkek
(f=239) ve %54’ü bekâr (f=211) katılımcılardan oluşmaktadır. Aynı
zamanda araştırmaya katılanların %41’i lise mezunu (f=160) ve %33’ü
26-35 yaş aralığında (f=129) bulunmaktadır. Bununla birlikte
çalışanların % 29,5’i 1-3 yıl arasında mevcut işletmede çalışmaktadır
(f=115).
Dönüşümcü liderlik faktör analizi bulgularına göre ölçeğin KMO
değeri 0,770 ve Barlett küresellik testide (p=.000) anlamlıdır. Bu
verilere dayalı olarak ölçeğin faktör analizine uygun olduğu
söylenebilir. Aynı zamanda ölçeğin özdeğerinin 1'den büyük ve toplam
varyansın %77,717’sini açıklayan toplamda beş alt faktör
belirlenmiştir. Elde edilen bu boyutlar ölçeğin orijinaline bağlı kalarak
isimlendirilmiştir (Tablo 1). Dönüşümcü liderlik ölçeğinin güvenirlilik
katsayısına (Cronbach’s Alfa) bakıldığında ölçeğin genelinin
güvenirlilik katsayısı α=0,822 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlarının
ve ölçeğin genelinin güvenirlilik katsayılarının α=0,80’in üzerinde
olması bu boyutların güvenilir olduğunu ifade etmektedir (İslamoğlu ve
Alnıaçık, 2014: 283).
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Tablo 1. Dönüşümcü Liderlik Ölçeğine Ait Faktör Analizi
Sonuçları
Faktörler

Faktör Açıklanan Varyans
Cronbach’s
Yükleri (%)
Özdeğer Alfa Değeri

İdealleştirilmiş Etki
(Davranış)
DL3
,915
DL2
,910
DL4
,836
DL1
,774
İdealleştirilmiş Etki
(Atfedilen)

23,635

4,727

,896

DL6
DL7
DL5
DL8

15,945

3,189

,893

13,449

2,690

,845

9,818

1,964

,822

8,870

1,774

,807

,912
,912
,859
,732

Telkinle Güdüleme
DL11
,877
DL10
,837
DL9
,792
DL12
Entelektüel Uyarım
DL14
DL13
DL15
DL16
Bireysel Destek
DL18
DL19
DL17
DL20

,752
,840
,813
,778
,719
,898
,851
,752
,593

KMO:,770 Açıklanan Toplam Varyans: 71,717 Bartlett's Test of Sphericity:
,000
Genel Cronbach’s Alfa: ,822
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Tablo 2. Psikolojik Sermaye Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi
Sonuçları
Faktörler
Öz
Yeterlilik
PS2
PS1
PS3
PS4
PS5
PS6
Umut
PS11
PS10
PS7
PS12
PS8
PS9
Dayanıklılık
PS13
PS16
PS18
PS15
PS14

Faktör
Yükleri

,835
,794
,777
,771
,707

Açıklanan
Varyans (%)

Cronbach’s
Özdeğer Değeri

25,232

6,056

,878

15,425

3,702

,870

12,813

3,075

,854

1,679

,843

Alfa

,671
,831
,764
,721
,712
,686
,674
,787
,769
,756
,745
,740

PS17
,731
İyimserlik
PS19
,850
PS23
,833
PS24
,767
6,995
PS20
,747
PS22
,704
PS21
,589
KMO:,845
Bartlett's Test of Sphericity: ,000

Açıklanan Toplam Varyans: 60,465
Genel Cronbach’s Alfa:: ,850
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Psikolojik sermaye ölçeğine yönelik faktör analizi sonuçlarının
verildiği Tablo 2 incelendiğinde ölçeğin KMO değerinin 0,845 ve
Barlett değerinin ,000 olduğu görülmektedir. Bununla birlikte faktör
analizinde özdeğerleri birden büyük ve toplam varyansın % 60,465’ini
açıklayan dört alt faktör tespit edilmiştir. Elde edilen faktör analizi
sonuçları ölçeğin orijinal yapısıyla uyum gösterdiği için tespit edilen
boyutlar ölçeğin orijinaline göre adlandırılmıştır. Aynı tabloda ölçeğin
genelinin ve alt boyutlarının da güvenirlilik katsayıları verilmiştir. Hem
ölçeğin genelinin hem de alt boyutlarının güvenirlilik katsayılarının
α=0,80’in üzerinde olması ölçeğin güvenilir olduğunu ortaya
koymaktadır (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014: 283).
Tablo 3’te performans ölçeğine yönelik faktör analizi sonuçları
verilmiştir. Bu sonuçlara göre ölçeğin KMO değerinin 0,776 ve Barlett
değerinin ,000 olduğu görülmektedir. Yapılan faktör analizi sonucunda
ölçeğe ait dört ifadenin tek bir boyutta toplandığı ve bu boyutun
güvenirlilik katsayısının ,837 olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 3. Performans Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi Sonuçları
Faktörler

Faktör
Yükleri

Açıklanan
Varyans (%)

Cronbach’s Alfa
Özdeğer Değeri

Performans
PER4
,874
68,819
2,753
,837
PER1
,857
PER3
,843
PER2
,738
KMO:,776 Bartlett's Test of Sphericity: ,000
Dönüşümcü liderlik, çalışan performansı ve psikolojik sermaye
arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik yapılan korelasyon analizi
sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Bu sonuçlara göre dönüşümcü liderlik
ile çalışanların performans düzeyi arasında pozitif yönde, orta düzeyde
(r: ,478) ve anlamlı bir ilişki (p < .001) olduğu tespit edilmiştir.
Dönüşümcü liderlik ile psikolojik sermaye arasındaki korelasyon
analizi sonuçlarına bakıldığında iki değişken arasında pozitif yönde,
zayıf düzeyde (r: ,117) ve anlamlı bir ilişki (p < .001) görülmektedir.
Aynı zamanda katılımcıların dönüşümcü liderlik algı düzeyleri (3,90),
psikolojik sermaye (3,90) ve performans düzeylerinin (4,14) ise yüksek
düzeyde olduğu ifade edilebilir.
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Tablo 4. Dönüşümcü Liderlik, Psikolojik Sermaye ve Çalışan
Performansı İlişkisine Ait Korelasyon Analizi Sonuçları
Değişkenler n

Ortalama Sta.Sap. Performans Psikolojik Dönüşümcü
Sermaye Liderlik
,68640 1
Performans 391 4,1496
Psikolojik 391
3,9028
,48116 ,037
1
Sermaye
,50233
Dönüşümcü 391
3,9045
1
,478**
,117**
Liderlik
**. r: Pearson Korelasyon Katsayısı; p<0,01.

Dönüşümcü liderliğin psikolojik sermayeye etkisine yönelik basit
doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Belirlilik
katsayısı (R²) değerine bakıldığında dönüşümcü liderliğin psikolojik
sermayedeki değişimin % 0,014’nü açıkladığı ve modelin anlamlı
olduğu tespit edilmiştir (F= 5,353; p< 0,00). Regresyon katsayısı ise
dönüşümcü liderlik davranışındaki bir birimlik artış psikolojik sermaye
düzeyinde 0,17’lik bir artışa neden olduğunu göstermektedir.
Tablo 5. Dönüşümcü Liderliğin Psikolojik Sermayeye Etkisine
Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi
Bağımsız
Değişken

Standardize
Edilmemiş Katsayılar
Beta
Değeri

Sabit

3,467

Standart
Hata
,190

Standardize
Katsayılar

t
Değeri

(p)

18,259

0,000*

Beta Değeri

,048
,117
2,314
0,000*
Dönüşümcü ,112
Liderlik
Bağımlı Değişken: Psikolojik Sermaye, R:0,117 R2:0,014 Düzeltilmiş
R2:0,011 F:5,353 P:0,000*

Dönüşümcü liderliğin psikolojik sermaye üzerindeki etkisini
belirlemek amacıyla oluşturulan regresyon modeli şu şekildedir:
Psikolojik Sermaye: 3,467+0,117x Dönüşümcü Liderlik. Bu sonuca
göre araştırmada geliştirilen “Algılanan Dönüşümcü liderlik davranışı
çalışanların psikolojik sermaye düzeyini pozitif yönde etkilemektedir”
şeklindeki H1 hipotezi kabul edilmiştir.
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Tablo 6’da yer alan dönüşümcü liderliğin çalışan performansına
etkisine yönelik basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına
bakıldığında kurulan modelin anlamlı olduğu görülmektedir (F=
115,195; p< 0,00). Dönüşümcü liderliğin çalışan performansı
üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla oluşturulan regresyon modeli
şu şekildedir: Çalışan Performansı: 1,599+0,478x Dönüşümcü Liderlik.
Bu modele göre dönüşümcü liderlik davranışındaki bir birimlik artış
çalışan performansı düzeyinde 0,47’lik bir artışa neden olabilmektedir.
Aynı zamanda dönüşümcü liderlik davranışı çalışan performansındaki
değişimin %22’sini açıklamaktadır. Tüm bu sonuçlara göre
araştırmanın H2 “Algılanan Dönüşümcü liderlik davranışı çalışanların
performans düzeyini pozitif yönde etkilemektedir” hipotezi kabul
edilmiştir.
Tablo 6. Dönüşümcü Liderliğin Çalışan Performansına Etkisine
Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi
Bağımsız
Değişken

Beta
Değeri
Sabit

Standardize
Katsayılar

Standardize
Edilmemiş
Katsayılar

1,599

Standart
Hata
,240

t
Değeri

(p)

6,667

0,000*

Beta Değeri

,061
,478
10,733 0,000*
Dönüşümcü ,653
Liderlik
Bağımlı Değişken: Çalışan performansı, R:0,478 R2:0,228 Düzeltilmiş
R2:0,226 F:115,195 P:0,000*

5.TARTIŞMA
Yapılan araştırma sonucunda İstanbul ilinde faaliyet gösteren birinci
sınıf restoran işletmeleri çalışanlarının, yöneticilerinde algıladıkları
dönüşümcü liderlik özellikleri yüksek düzeyde çıkmıştır. Dönüşümcü
liderlik özelliklerini benimseyen liderler; çalışanlarının hayal gücünü
geliştirip, onların harekete geçmesini sağlarlar. Aynı zamanda
çalışanlarına değer verirler ve işletme çıkarlarını kendi çıkarlarından
üstün tutarlar. Başka bir ifade ile dönüşümcü liderlik anlayışını
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benimseyen liderler; çalışanlarına ilham kaynağı olurlar, çalışanlarda
örgüt bilincini gerçekleştirirler.
Bir diğer bulgu ise psikolojik sermaye düzeyinin yüksek olduğudur
Örgün ve arkadaşlarının (2017) yaptığı çalışma sonucunda; psikolojik
sermeye düzeyinin, çalışanların demografik özelliklerine göre
değişiklik gösterdiği tespit etmişlerdir. Psikolojik sermaye; çalışanların
üretkenliği, işe karşı olan tutum ve davranışlarıdır. Psikolojik sermaye
çalışanların kendilerini; dayanıklı, yetenekli, umutlu ve güvenli
hissetmelerini sağlar. İşletmenin hedeflerine ulaşmasında çalışanların
etkisi oldukça yüksektir. Psikolojik sermaye düzeyi yüksek olan
çalışanlar, işlerinde daha başarılı ve daha verimli olurlar. Restoran
işletmelerinde, çalışanlar misafirle bire bir iletişimde olduğundan
dolayı, çalışanların psikolojik durumu ve psikolojik sermaye düzeyi
sunulan hizmet kalitesi açısından önemlidir.
Yapılan analizler sonucunda elde edilen bir başka bulgu ise;
dönüşümcü liderlik algılarının psikolojik sermaye üzerinde pozitif
yönlü etkisi olduğu sonucudur. Alanyazın incelendiğinde, analiz
sonucunda elde edilen veriler ile daha önce yapılan birçok çalışmanın
bulguları (Gooty vd., 2009; McMurray vd. 2009; Ghafoor vd., 2011;
Kellway vd 2012; Battal vd., 21017; Şeşen vd 2017) örtüşmektedir.
Goody ve arkadaşlarının (2009); yapısal eşitlik modelinden
yararlanarak yaptığı çalışma sonucunda çalışanların algıladıkları
dönüşümcü liderlik davranışının, psikolojik sermaye ve çalışan
performansı arasında ilişki olduğunu tespit etmiştir. Çalışmanın
sonucunda elde edilen verilere göre, restoran işletmeleri yöneticilerinin
dönüşümcü liderlik davranışlarını benimseyip, sergilemeleri sonucunda
çalışanların psikolojik sermaye düzeylerini pozitif yönde etkileyecektir.
Başka bir ifade ile yöneticilerin dönüşümcü liderlik davranışlarını
benimsemesi, işletmenin menfaatini kendi çıkarlarından üstün tutması,
çalışanların çıkarlarını düşünmesi ve işletmenin vizyon ve misyonunun
çalışanlara benimsetilmesi çalışanın üretkenliğini işe karşı olan tutum
ve davranışlarını etik kurallarına olan duyarlılığını düzeyini arttır.
Kuramsal yapıda da belirtildiği üzere dönüşümcü liderlik anlayışını
benimseyen liderler çalışanların psikolojik sorunlarıyla ilgilenip onlara
yol gösterirler aynı zamanda çalışanlara psikolojik anlamda destek
olurlar. Yiyecek içecek işletmeleri; uzun çalışma saatleri, yoğun
çalışma şartlar ve emek yoğun işletmeler olması nedeniyle, çalışanların
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sahip oldukları psikolojik sermaye düzeyleri ve bu psikolojik sermaye
düzeyinin arttırılması işletme açısından oldukça önemlidir (Salha vd
2016: 382). Psikolojik sermaye; çalışanın, verilen görevi yerine
getirirken gerekli özgüvene sahip olması, başarılı olabilmek için
hedeflere ulaşma sürecinde daha verimli ve etkili olması, sorunlar ve
zorlu süreçler karşında çözüm üretici olmasıdır (Tükeltürk ve Karalar
2015: 257). Bu nedenle psikolojik sermaye restoran işletmelerini
yakından ilgilendiren bir konudur. Dönüşümcü liderlik anlayışını
benimseyip sergileyen liderler, çalışanların psikolojik sermaye
düzeyini arttırabilirler.
Araştırmada sonucunda elde edilen bir diğer bulgu ise dönüşümcü
liderlik davranışının çalışan performansı üzerinde pozitif yönlü bir
etkisi olduğudur. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ile literatürde
yer alan farklı çalışmaların bulguları (Özdevecioğlu ve Kanıgür 2009;
Ghafoor vd., 2011; Kamanlı, 2015; Cinnioğlu, 2019) örtüşmektedir.
Restoran işletmeleri yöneticilerinin örgüt çıkarlarını kendi
çıkarlarından üstün tutması, çalışanla iş birliği içinde olması,
çalışanlara moral amaçlı destek olması ve işletmenin gelecekteki
amaçlarına ulaşması için çalışanları motive etmesi, çalışanların olaylara
iyimser bakmasını, işe bağlılığını, öz yeterliliğin olmasını, sundukları
hizmetin kalitesini ve verimliliği arttırabilir. Dönüşümcü liderlik
davranışını benimseyen liderler; çalışanların performansının artmasını
sağlayacak böylece verimlilik te doğru orantıda artacaktır. Kuramsal
yapıda da belirtildiği gibi, dönüşümcü liderlik davranışını benimseyen
liderler; çalışanlar ile işbirliği içinde olurlar, çalışanlarını; yaptıkları
işler konusunda, daha iyisini yapabilme potansiyeline sahip olduklarına
inandırırlar. Aynı zamanda çalışanları motive edip, işletmenin
gelecekte hedeflediği konuma gelmesi için daha etkili ve verimli
performans sergilemelerini sağlarlar. Böylece dönüşümcü liderlik
anlayışını benimseyen liderler, işletmedeki çalışan performansının
arttırılmasında etkili olurlar.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmanın temel amacı; restoran işletmeleri çalışanlarının;
yöneticilerinde algıladıkları dönüşümcü liderlik davranışının,
çalışanların psikolojik sermaye ve performansına etkisini ölçmektir. Bu
amaç doğrultusunda kuramsal yapı oluşturulmuştur. Kuramsal yapıdan
ve daha önceki çalışmalardan yararlanılarak iki hipotez geliştirilmiştir.
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Geliştirilen hipotezlerin analizi için; İstanbul ilinde faaliyet gösteren
159 birinci sınıf restoran işletmelerinden seçilen 392 çalışan ile anket
çalışması gerçekleştirilmiştir. Toplanan verilerin analizi sonucunda
çalışanların dönüşümcü liderlik algıları, psikolojik sermaye ve
performans düzeyleri belirlenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda çalışanların, liderlerinde algıladıkları
dönüşümcü liderlik özelliklerinin, psikolojik sermaye ve iş
performansına pozitif yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca
göre restoran işletmeleri yöneticileri çalışanlarına, önem verdikleri
değer ve inançlarından bahsederler ve vermiş oldukları kararların
sonuçlarından doğacak etik ve ahlaki sonuçlarını dikkate alırlar. Aynı
zamanda dönüşümcü liderlik özelliklerini sergileyen yöneticiler, ortak
bir iş anlayışına sahip olmanın önemini çalışanlarına benimsetirler.
Araştırmanın sonucunda; restoran işletmeleri yöneticilerinin;
dönüşümcü liderlik anlayışını benimseyip sergilemeleri, çalışanların öz
yeterliliğini, işe bağlılığını, işe karışı olan tutum ve davranışlarını,
üretkenliğini, verimliliği ve verilen işi gerçekleştirmek için harcadıkları
emeği arttırabilmektedir.
Restoran işletmeleri; sunulan hizmet nedeniyle emek yoğun
işletmelerdir. Uzun çalışma saatleri ve yoğun çalışma ortamı,
çalışanların verimliliğini ve performansını etkileyebilmektedir. Bu
nedenle yöneticilerin sergilemiş oldukları liderlik davranışı,
çalışanların psikolojisini, verimliliğini ve performansını etkileyebilir.
Yöneticilerin, çalışanların psikolojik sorunlarıyla ilgilenmesi,
çalışanları hedeflere ulaşma konusunda motive etmesi, çalışanların
çözüm odaklı fikirler geliştirmesinde yardımcı olması davranışlarıyla,
işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi konusunda yardımcı olurlar. Bu
araştırma İstanbul ilinde faaliyet gösteren birinci sınıf restoran
işletmeleri ile sınırlandırılmıştır. Konuyla ilgili gelecekte yapılacak
çalışmalar farklı sektörlerde farklı illerde ve farklı liderlik tarzları ile
gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte dönüşümcü liderlik tarzı ile
işletmeyi etkileyen farklı unsurlar incelenebilir.
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EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREVLİ KADIN
YÖNETİCİLERE GÖRE YILDIRMA DAVRANIŞLARI
Reyhan ŞEKERCİ

Giriş
Çalışma barışı ve iyi koşulların sağlanması çalışanların dikkat ettikleri
ve bir iş ortamında olmasını istedikleri unsurların başında gelmektedir.
Yaşamını devam ettirebilmek için çalışan birey, maddi gelir etmenin ve
daha iyi koşullar altında yaşamanın yanı sıra günümüzde artan yoğun iş
temposu, çalışma saatleri, çalışma ortamı, birlikte çalışılan diğer personelle
iletişimin yönü ve şekli gibi nedenlerden dolayı çalışanlar üzerindeki
baskılar her geçen gün artmaktadır.
Diğer yandan iş hayatında, farklı düşünceler, beklentiler, yaşam
planları, deneyimler ve kişilikler aynı ortamda bir araya gelmektedir.
Ayrıca çalışanlar bazen örgütsel ya da sosyal çevre nedeniyle de farklı
davranışlar sergileyebilirler. Ancak tatsızlıklar zamanla çatışmaya ve daha
kötüsü psikolojik yıldırmaya dönüşebilir (Karavardar, 2010). Bu bakımdan
işyerinde yıldırma (mobbing), örgütsel sağlığı bozan, çalışanların iş
tatminini ve çalışma barışını olumsuz yönde etkileyen temel örgütsel bir
sorundur (Tutar, 2004). Örgüt içinde gerilime ve çatışmalı bir iklime yol
açan tüm psikolojik faktörlerin birleşimi sonucunda ortaya çıkan, yıldırma,
bir iş yerinde çalışanların bir başka kişiyi veya kişileri rahatsız edici, ahlak
dışı ve sistematik söz ve davranışlarla taciz ettikleri; kısaca başkalarına
karşı psikolojik şiddet uyguladıkları bir süreçtir. Yaygın amaç kurban
seçilen kişiyi, kendi isteğiyle veya başka bir şekilde o iş yerinden
uzaklaştırmaktır (Tınaz, 2008). Birçok sektörde görülen bu durum eğitim
örgütlerinde de artık sıkça görülmektedir. Farklı düşünceler, beklentiler,
yaşam planları, tecrübeler ve kişiliklerle bir araya gelen eğitim çalışanları
iş yerinde yıldırma bağlamında risk altındadır.
Eğitim çalışanlarına dönük psikolojik yıldırma ve saldırganlıkla ilgili
araştırmalara genel olarak bakıldığında, araştırmalar ağırlıklı olarak okulda
yaşanan saldırgan davranışları ve psikolojik yıldırmayı ele alsa da, yönetim
ve davranış bilimlerindeki araştırmacıların ilgisi son zamanlarda, iş
yerinde yaşanan yıldırmada söz konusu saldırgan davranışların çalışan ve
örgüt üzerindeki etkileri, nedenleri ve sonuçlarına doğru kayma gösterdiği
görülmektedir (Çelik, 2009).
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Yaman (2009)’a göre de eğitim örgütlerinde, örgüt üyelerinin
birbirleriyle bu tür iletişim/etkileşiminin ve bu ilişkilerin algılanmasının,
nedenlerinin araştırılmasının ve başa çıkma yöntemlerinin incelenmesinin,
örgüt verimi ve performansının artırılması açısından oldukça yararlı
olacağı düşünülmektedir. Gün’e (2010) göre farklı türlerde ve nedenlerle
meydana gelen iş yerinde psikolojik yıldırma kurbanın kendisine, kuruluşa
topluma, ekonomik ve sosyal maliyetler getirir. Çünkü psikolojik şiddet,
başından sonuna kadar insanın moralinin bozulmasına, enerjisini gereksiz
yere tüketmesine performansının düşmesine, psikolojik ve bedeni
hastalıklarla uğraşmasına yol açmaktadır. Bu süreç, işyerinde tekrarlı
olarak devam edebilir. İş yerlerinde, zorbalar veya kurban değişse de
mobbing olgusu akıp gitmektedir. Mobbing mağdurunun ödediği negatif
maliyet hem kuruluşa hem de tüm topluma ödetilmektedir. Yıldırma
işyerlerinde istekliliği (motivasyonu) ve verimliliği olumsuz etkileyen
faktörlerin başında gelmektedir. Mali kayıplar, zaman kaybı, sosyal
sermayenin ve beşeri sermayenin (emeğin) artı getirisinin kaybıdır.
Groeblinghoff ve diğerleri (1996) mobbingin en sık olarak psikolojik ve
fiziksel hastalıklara, daha sonra ise bireylerin potansiyellerini,
yaratıcılıklarını ve mesleki üretimlerinin önüne geçmesinin getirdiği
sorunlara yol açtığı, mesleki ve maddi zararların uzun süreli sosyal
dışlanmaya ve hatta bireyin intiharına bile neden olabileceğini belirtmiştir.
Yıldırmanın bireye, örgüte ve topluma olan etkileri öncelikle incelenmesi
gereken ana maddelerdir. Bu nedenle bu çalışmada da aşağıdaki soruya
cevap aranmıştır:
1. Eğitim kurumlarında görevli kadın yöneticilerin yıldırma
davranışları ile ilgili görüşleri nelerdir?
Yöntem
Bu çalışma Karasar (2009)’ a göre bir durum ve konuyu ayrı ayrı
betimlemeye çalışan betimsel tarama modelinden yararlanılmıştır. Bu
betimlemenin derinlemesine yapılabilmesi için ise araştırmada nitel
araştırma tekniği kullanılmış olup, araştırma nitel araştırma desenlerinden
olgu bilim desenindedir. (Turgut, 2009).Bu nedenle araştırmada da veri
toplamak amacı ile görüşme tekniği kullanılmış, bu amaçla yarı
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmaya çalışma grubu olarak Antalya ili Konyaaltı ilçesinde
yaygın eğitim veren bir okulda görev yapan kadın yöneticiler katılmıştır.
Ayrıca amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklemesi
kullanılmıştır. Katılımcılar görüşme sırasına göre; kadın yöneticiler
KY1,KY2,KY3,KY4,KY5,KY6,
KY7,KY8,KY9,KY10
olarak
kodlanmıştır (Kuş, 2007; Mason J. 2002; Patton, 1990; Rubin ve Rubin,
1995; Yıldırım ve Şimşek, 2006).Yöneticilerin demografik özellikleri
incelendiğinde katılımcıların eğitim durumu çoğunlukla lisans ve üzeridir.
Katılımcıların çoğunluğu 10 yıl ve üzeri kıdeme sahip olup, katılımcıların

788

tamamı aynı kurumda en az 1 yıl ve üzeri çalışmış kıdemli ve deneyimli
kadın yöneticilerden oluşmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Görüşme soruları yapılan alan yazın incelemesinden yararlanılarak
hazırlanmış ve bir alan uzmanına incelettirilmiştir. Bu görüşmeden alınan
dönütlerden yola çıkılarak görüşme sorularına son hali verilmiştir.
Görüşme soruları on sorudan oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme
formunda eğitim kurumlarında görevli kadın yöneticilerin yıldırma ile
ilgili görüşlerine ilişkin sorulara yer verilmiştir. Görüşme yapılması
düşünülen katılımcılara araştırmanın amacı açıklanmış ve araştırmaya
katılmak isteyen kadın yöneticiler gönüllülük esasına göre belirlenmiştir.
Görüşmelerle eş zamanlı olarak araştırmacı tarafından notlar alınmıştır.
Görüşmelerin yaklaşık 30-50 dakika arasında sürmüştür. Görüşmeler
Mayıs-Haziran 2019 tarihleri arasında, yönetici ofislerinde
gerçekleştirilmiştir.
Verilerin Analizi
Görüşmeler sırasında kaydedilen görüşmeler araştırmacılar tarafından
bilgisayar ortamında yazılı hale dönüştürülmüştür. Daha sonra,
araştırmada elde edilen tüm veriler birçok kez okunarak kodlanmıştır.
Yapılan kodlamalar sırasında araştırmanın amacına uygun olarak çeşitli
boyutlar saptanmış, bu boyutlara uygun temalar belirlenerek araştırmanın
temasına uygun görüşler ele alınmıştır (Balcı, 2004; Yıldırım ve Şimşek,
2011; Morse ve diğerleri,2002).
Bulgular
Bu bölümde, eğitim kurumlarında görevli kadın yöneticilerin yıldırma
ile ilgili görüşlerine dair elde edilen bulgulara ve bu bulguların
yorumlarına yer verilmiştir.
3.1.Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı
Katılımcıların yaş, medeni durum, öğrenim durumu, mesleki hizmet
süresi, görev, kadro durumlarına göre dağılımı tablo 1’ de şu şekilde
gösterilmiştir:
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Tablo 1: Kadın Yöneticilerin Demografik Özelliklere Göre Dağılımı
Değişken

Kod

KY1

KY2

KY3

KY4

KY5

22-42
Yaş

Cinsiyet
Medeni
Durum
Öğrenim
Durumu

√

42–60

√

√

KY6

KY7

KY8

KY9

KY10

f

%

√

√

√

√

√

5

50

4

40

1

10

√

10

100

√

2

40

8

80

7

70

3

30

1

10

3

30

1

10

4

40

7

70

3

30

√

60+

√

K

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Lisans
Lisans Üstü

√

√

B
E

√

√

√
√
√

√

1-5
√

6-10
Mesleki
Hizmet Süresi

Kadro
Durumu

√

11-15
20+

√

√

Kadrolu

√

√

Geçici Görevlendirme

√

√

√

16-20

√

√

√
√

√

790

√
√

√

√

√
√

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların yarısı 42 yaşın üzerinde veya
altındadır. Medeni durum çoğunluğu evlidir. Yaygın eğitimde görev yapan
yöneticilerin çoğu lisans mezunu ve kadrolu çalışmakta bir kısmı geçici
görevlendirmedir.
Yaygın eğitimde görevli kadın yöneticilerin yıldırmaya ilişkin görüşleri
şu şekildedir:
“Öğretmenlik mesleğini tercih etmede çalışma saatlerinin kadınlar
açısından uygun görülmesi vb. nedenler var, ancak yöneticiliğe geçmede
ise kadın yöneticilerin çok az olduğunu biliyoruz. Bunun nedeninin de yine
çalışma saatler ve koşullarının uzun ve zor oluşu, yaz tatillerinin olmaması
gibi nedenlerden kaynaklandığını söyleyebilirim. Çünkü kadınların
evlerinde yapması gereken işleri ve sorumlulukları da var bunun için
yöneticiliğin kadınlar tarafından az tercih edildiğini ve bu durumun kadın
yöneticileri başlangıçta çok istekli olsalar bile zamanla yıldırdığını
düşünüyorum. ”KY1
“Çalıştıkları yerde kadın yönetici olmasının hem kadınlar hem de erkekler
açısından iyi karşılandığını biliyorum ve kendimde yaşıyorum, şu ana
kadar bu konuyla ilgili herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmadım, hatta
zor çalışma koşullarına uyum sağlayabildiğimiz için birçok kişi tarafından
da takdir edildiğini biliyorum, ancak güç ve yetkiyi kullanma ve tanıma
konusunda erkek ve kadın öğretmenlerinin tutumlarının farklı olduğunu
söyleyebilirim. Bu da zamanla çatışmaya dönüşüyor. Okullarda dikkat edin
mutlaka anlaşamayan bir kadın ve erkek müdür yardımcısı vardır ya da
olmuştur. Burada okul müdürünün tutumu çok önemli.” KY2
“Erkek yöneticilerin kararlarının daha geçerli olduğuna dair olumsuz bir
yaklaşım var. Kararı ben versem bile astlar erkek yöneticilerden mutlaka
bir onay bekliyorlar. Aksi halde harekete geçmiyorlar. Erkek yöneticilerin
kararlarının daha etkili olduğunu ya da otoritelerinin daha fazla olduğuna
inandıklarını gözlemliyorum. Bu tamamen bizim ataerkil toplum
yapımızdan kaynaklanıyor. Aslında yöneticilerin cinsiyeti olmadığına
inanıyorum şahsen. Bazen anne bazen baba rolüne girmeniz gerekebiliyor.
Kadın yöneticilerin de erkek yöneticilerin de kendilerine ait bir yönetim
şekli var. İki yönetim şekline de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Kadınların daha duygusal erkeklerin daha gerçekçi yönetim anlayışına
sahip olduğuna dair genel bir kanı var, buna katılmıyorum.”KY3
“Çoğu zaman kadın yöneticiye mutlaka ihtiyaç oluyor, o zaman elimden
geleni yapmaya çalışıyorum. Örneğin kız öğrencilerle ilgili bir durum
olduğunda, kadın öğretmenler için de aynı durum geçerli.. Her şeyi erkek
yöneticilerle paylaşamıyorlar, o zaman bana iletiyorlar. Erkek okul
müdürü bu durumda çok irdelemez mesela, yapılması gereken şeyi bana
bırakır, neden izin verdin neden onayladın demez. O yüzden çoğunlukla
sorunlar ilk bana gelir, benim aşamayacağım bir şeyse müdür beye
iletirim..”KY4
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“Kadınların hayatın tüm rol ve görevlerinde olması gerektiğine
inanıyorum. Ama her şeyi kadınlar da yapar demiyorum, ya da kadınlara
ait her şeyi erkekler de yapar demiyorum. Her iki cinsiyetin rol ve
sorumlulukları var, hepsinin yeri ayrı. Evet aslında yapar ancak herkesin
yapabileceği en iyi şeyi yapması gerektiğine inanıyorum. Kadın kendini en
iyi nerede hissediyorsa onu yapmalı. Kadın İl Milli Eğitim Müdürlüğünü
en iyi şekilde yapabilirim diyorsa onu yapmalı. Eğitimde kadınlar için en
ideal meslek öğretmenliktir diye bir anlayış var, buna katılmıyorum. Kadın
öğretmen çok iyi bir yönetici de olabilir.” KY5
“Ben hep olumlu yaklaşımlarla karşılaştım. Yıldırma davranışıyla
karşılaşmadım çok. Aslında bu sizin kendinizi nasıl ifade ettirdiğinizle
alakalı bir şey. Okul açısından da olumlu yaklaşımlarla karşılaşıyorum,
burada da sizin kendinizi nasıl ifade ettiğiniz çok önemli. Bütün görevlerde
yer almaya çalışıyorum, yok ben kadınım yapamam demiyorum, ya da
yaparsam şu şekilde elimden geleni yaparım diyorum, örneğin okul aile
birliği ya da taşınır mal gibi yöneticiler tarafından yapılmak istenmeyen
şeylere ben bakıyorum, ben para işlerinden anlamam, taşınır a girmem
demiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O zaman insanların da
bakış açısı ona göre oluyor.” KY6
“Olumsuz durumlar olabiliyor ancak son zamanlarda kadın yöneticileri
özendirici uygulamalar var, örneğin bazı okullara sadece kadın yönetici
alınıyor vb. Eşit şans tanınmıyor evet, ama bunda kadın öğretmenlerin de
katkısı olduğunu düşüyorum, çok az sayıda başvuru oluyor, genel olarak
erkek yöneticilerin başvurusu daha fazla, ondan kaynaklanıyor biraz.
Burada aslında irdelenmesi gereken konu bence erkeklerin yöneticiliğe
olan başvurularının daha fazla olması çünkü öğretmenlik mesleği kadınlar
için başka bir anlam, yeterli olarak ifade edilirken, erkekler için az
bulunuyor ya da yeterli olarak ifade edilmiyor, Erkekler de bu durumu
yönetici olarak telafi etmek, tamamlamak istiyorlar diye düşünüyorum.
Aslında erkek yöneticilere uygulanan yıldırma eylemeleri de özellikle
araştırılmalı, ortaya çok değişik sonuçlar çıkar gibime geliyor.”KY7
“Sözel şiddet sıkça görülür. Özellikle kendini yeterince ifade edemediğini
düşünen yöneticiler öğretmenlere kurul toplantıları, sabah törenleri gibi
kalabalık ortamlarda bağırmayı tercih etmekte, güçlerini bu şekilde
göstermeye çalışmaktadır. Kadın öğretmenlerin ve yöneticilerin sözel
şiddete daha çok maruz kaldıklarını düşünüyorum. Çünkü erkek
öğretmenlere kolay kolay ses yükselmiyor, çünkü sözlü şiddetin bir süre
sonra fiziksel kavgaya dönüşeceği iyi biliniyor. Bu anlamda kadınların çok
daha savunmasız olduklarını düşünüyorum. Bazı müdürler benim ses
tonum yüksek bağırmıyorum, böyle konuşuyorum hep dese de kabul
edilebilir bir şey değil. Kimsenin kimseye bu şekilde bağırmaya hakkı yok
tabi ki.”KY8
“Psikolojik-duygusal şiddet artık sıkça görülür oldu. Kurumlarda
istenmeyen personel psikolojik şiddete maruz bırakılarak kurumdan
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uzaklaştırılmaya çalışılmakta. Öğretmenler ve yöneticiler bu konuda çok
bilinçli, mobbing konusunda çekinmeden maruz kaldıkları şiddeti artık dile
getiriyorlar. Bu şiddet aslında yöneticilerden astlarına olmakla beraber
yöneticilerin de birbirlerine yaptığı psikolojik şiddet de az değil. Bu
durumdan çok rahatsız olup öğretmenler odasına, müdür odasına gitmek
istemeyen kadın yöneticiler tanıyorum. Bu da kişiyi ait olduğu kuruma
yabancılaştırıyor.”KY9
“Velilerin okuldan ve öğretmenden farklı farklı beklentileri var.
Yöneticilerin işi gerçekten çok zor. Velilerin hepsine yeteri kadar cevap
verebilmek, bu süreci doğru yönetmek lazım. Eğer veliler arasında
ayrımcalık, iltimas gibi durumlara gidilir ya da bazı veliler yok sayılır
görmezden gelinirse, çok çeşitli sorunlar ortaya çıkar. Hiç ummadığınız
bir veli, size çok farklı bir şiddet uygular. O nedenle yöneticinin özellikle
kadın yönetici iletişim becerileri konusunda da kendisini çok
geliştirmelidir.Çünkü veliler okula ilk geldiklerinde çoğunluğu kadın
olduğu için öncelikle kurumda varsa kadın yöneticiyle iletişim kurmak
istiyorlar. Bir de kadın yönetici sevmeyen kadın veliler var, o da ayrı bir
problem. Çünkü kadının kadına yaptığı şiddet bence en kötüsü, en
çekilmezi.”KY10

Sonuç ve Tartışma
Örgütlerde çalışanlara yönelik oluşan baskı ve zorlama olarak ifade
edilen yıldırma olgusu görüldüğü üzere birçok olumsuz sonuç
yaratmaktadır. Bireysel ve örgütsel hatta toplumsal düzeyde ciddi olumsuz
sonuçlar doğurabilen yıldırmanın farkına varılması, nedenlerinin
belirlenmesi ve önlemlerin geliştirilmesi bu bakımdan oldukça önemlidir
(Tetik, 2010). Benzer çalışmada Gökçe (2006), resmi ve özel okullardaki
öğretmen ve yöneticiler üzerinde yaptığı araştırmada; kadın öğretmenlerin
daha çok iletişim, sosyal ve mesleki konulara yönelik mobbing
davranışlarına, erkek öğretmenlerin ise kişisel ve şiddet içerikli mobbing
davranışlarına maruz kaldıklarını, öğretmenlerin yöneticilere ve kadınların
da erkeklere göre daha fazla mobbing davranışlarına maruz kaldığı
sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca, araştırmada, mobbingin boyutlarını
oluşturan; mağdurdan kaynaklanan nedenler, kişisel nedenler, iletişime
yönelik nedenler ve psikolojik nedenler mobbing in alt boyutlarından
kişisel nedenler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir pozitif ilişki olduğu
ortaya çıkmıştır. Araştırmada mobbingle mücadele etme yöntemlerinden;
çalışanların bağlılığı devam ettirtme ve göz ardı etme stratejilerini
kullandıkları ortaya çıkmıştır.
Çiçek (2006)’in benzer çalışmasında ilköğretim okullarında
öğretmenlerin karşılaştıkları psikolojik davranışlar; konuşmanın kesilmesi,
bağırılma, azarlanma, çaba ve başarının haksız bir biçimde
değerlendirilmesi, başarının olduğundan az gösterilmesi, yeteneğine
uymayan işler ve görevler verilerek bireyin başarısız duruma düşürülmesi,
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önemli görevler verilmemesi, söz konusu kişinin dışlanması, onunla
konuşulmaması, konuşanlara baskı yapılması ve ona karşı kışkırtma
yapılması şeklindedir. Ancak, Çivilidağ ve Sargın (2011)’in yaptığı
araştırmada farklı ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin
işyerinde mobbinge maruz kalma düzeylerini belirlenmeye çalışılmış,
araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; okul türü ve cinsiyet değişkenine
göre işyerinde psikolojik taciz (mobbing) puan ortalamalarının anlamlı
düzeyde bir farklılık göstermediği belirlenirken, mesleki kıdem
değişkenine göre anlamlı farklılar saptanmıştır. Dikkat çeken bir çalışmada
ise Koç ve Urasoğlu (2009) ise orta öğretim öğretmenlerine yönelik
uygulanan mobbingin daha çok öğretmenlerin yaşam kalitesine yönelik
olduğu, mobbingin daha çok erkek öğretmenlere uygulandığı ortaöğretim
kurumlarında görev yapan 25 yaşın altındaki öğretmenlerin daha fazla
mobbinge maruz kaldığı, özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin
devlet okullarında çalışan öğretmenlere göre daha fazla mobbinge maruz
kaldığını vurgulanmıştır.
Cemaloğlu ve Ertürk (2008)’ün ilköğretim okullarında görev yapan
öğretmen ve okul yöneticileri üzerinde yaptığı araştırmada ise, okul
müdürlerinin, okul müdür yardımcılarına ve öğretmenlere göre, “Kendini
gösterme ve iletişim”, “Sosyal ilişkiler”, “İtibara saldırı”, “Yaşam kalitesi
ve mesleki durum” boyutlarında daha çok yıldırmaya maruz kaldıkları,
öğretmenlerin karşılaştıkları yıldırma davranışlarının büyük bir
bölümünün okul müdürleri tarafından uygulanmakta olduğu, müdür
yardımcılarının ise daha çok okul müdürleri tarafından yıldırıldığı
belirtilmiştir.
Yaman ve diğerlerinin (2010) yürüttüğü çalışmada da veliler tarafından
uygulanan yıldırmaya işaret edilerek; öğretmenlerin, yönetici, meslektaş,
veli, öğrenci ve hizmetli tarafından yıldırmaya maruz kaldığı, mobbinge
ilişkin; ayrımcılık, iletişim engelleri, aşağılanma ve sözel yıldırmaya
uğradıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenler, psiko şiddete maruz
kalmalarının altında; olaylara seyirci kalmamak; tecrübesizlik; hoşgörülü
olmak; alttan almak; hazır cevap olamamak; ezilebilir hissi vermek ve
alçakgönüllülük/tevazu göstermek olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu
nedenle sonuç olarak eğitim kurumlarında da yıldırma davranışları,
yıldırmaya yatkın kişilik özellikleri, yıldırmanın türleri ve yıldırmayla başa
çıkma yolları hakkında özellikle yönetici bilgilendirme eğitimleri verilerek
yıldırmanın nedenleri ve önlenmesi için neler yapılması gerektiğine ilişkin
bilgiler verilmeye devam edilmelidir. Araştırmacılar tarafından da
mobbing, mobbing sürecini, mobbingi etkileyen kişilik özelliklerini ve
mobbing sonuçlarını irdeleyen benzer çalışmaların devam ettirilmesine ve
farklı daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.
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ÜRETİM İŞLETMELERİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ VE
ÇALIŞANLARA ETKİSİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİR PVC
ÜRETİM İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
Şenol ŞAHİN*
Giriş
Dünyada gürültü kontrolü kavramının ilk ortaya çıkışı 1950’li yıllara
dayanmaktadır. Gürültü, insanı rahatsız edici oluşunun ve güvenlikle ilgili
tehlikelerinin yanı sıra, sağlığımıza zarar veren ve bizi huzursuz eden
“istenmeyen ses” olarak tanımlanabilir. İşletmelerde, farklı üretim
sektörlerinde çalışan işçiler, işyerlerinde değişik seviyelerdeki gürültü
kirliliği ile yaşamak zorunda kalmaktadır. Yapılan araştırmalar, çelik bir
plaka üzerine on kiloluk çekiçle yapılan tek bir vuruşun bile işitme
duyumuza anında ve ömür boyu zarar verebileceğini göstermektedir.
İşletmelerde ana gürültü kaynağı olan makinelerden gelen gürültünün
azaltılması, çalışanların refahına katkıda bulunacaktır. Sürekli gürültünün
olduğu iş ortamlarında, işitme koruması olmadan çalışan kişilerin, işitme
hasarı görmesi sadece bir zaman meselesidir.
Ses titreşen herhangi bir maddenin, hava moleküllerini hareket
ettirerek, titreşimler halinde çevreye yaydığı enerji dalgalardır. Sesin
yayılabilmesi için bulunduğu ortamın katı, sıvı veya gaz gibi bir madde
ortamı olması gerekir (Dedeler, 2008). Günümüzde sık görülen meslek
hastalıkları arasında en yaygın olanlardan biri de, gürültünün yol açtığı
işitme kaybıdır. Metal, inşaat, döküm ve tekstil sanayi gibi farklı üretim
sektörlerinde çalışan kişiler, iş ortamlarında çoğu zaman yüksek gürültü
altında çalışmak zorunda kalırlar. Aşırı gürültü etkisi kısa süreli
olduğunda, bu durum saniyelerle başlayan ve günlerce sürebilen geçici
işitme kayıplarına yol açabilir. Bu durumda başlangıçta iç kulakta geri
dönebilir değişiklikler yaşanır. Aşırı gürültü etkisi uzun süreli olduğunda
ise, iç kulakta bulunan sinir uçları zarar görmeye başlar. Aşırı gürültü
süresi uzadıkça da daha fazla sinir ucu harap olur. Bunun sonucunda işitme
duyumuzda geri dönüşü olmayan değişiklikler meydana gelir. Ölü sinir
uçlarının tedavisi mümkün olmadığından, bu durum kalıcı işitme
kayıplarına neden olur. Başlangıç evresinde, işitme kaybı çoğu zaman hiç
fark edilemez ve zaman içinde hızla ilerler. Ne yazık ki çoğu çalışan, işitme
duyusunda ortaya çıkan bu nitelikteki kalıcı bir hasarı, sağır olmadan önce
fark edemez. Günümüzde, endüstriyel gürültünün bu tür zararlı etkileri,
çoğu zaman az bir maliyetle ve herhangi bir teknik zorlukla
karşılaşılmadan kontrol altına alınabilmektedir (MEB, 2011:3).
(Dr. Öğretim Üyesi): Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu, Konya,
Türkiye. E-mail:ssahin@selcuk.edu.tr
*
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Yapılan araştırmalar, 80-85 dBA arası ve daha fazla gürültü
seviyelerinin işitme duyumuz için zararlı olabileceğini göstermektedir. Bu
ses seviyesi kabaca ana yoldaki yoğun trafik gürültüsüne eşittir. Yüksek
seviyede gürültüye maruz kalma sonrası, gürültünün etkileri iç kulakta
bulunan sinir hücrelerine kadar ulaşmaktadır. Eğer bu seviyedeki bir
gürültü sonrası yeterince dinlenilmişse korkulacak bir durum yoktur. Ömür
boyu sürebilecek bir işitme kaybı için sadece küçük bir risk vardır. Ancak,
üretim işletmelerinde gürültü kısa süreli değil, süreklidir. Bazen sessiz,
bazen de özellikle tüm makineler kullanıldığında, ortam daha da
gürültülüdür. Yüksek ses altında ne kadar uzun süre kalınırsa ve sesin
kaynağına ne kadar yakın olunursa, işitme duyusundaki hasar da o kadar
fazla olacaktır. Ses hoşa gitse bile, 90 dBA’nın üzerinde gürültünün
bulunduğu bir ortam, işitme sağlığımız açısından risklidir. İşletmeler
gürültü risk değerlendirmesinde, gürültünün neden olduğu tehlikeleri göz
önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle, işletmelerde gürültülü alanların
belirlenmesi çalışanların sağlığı açısından çok önemlidir (BGHM, 2019).
1. Literatür taraması
Yapılan literatür taramasında, farklı üretim sektörlerinde faaliyet
gösteren işletmelerde, tesis içi gürültü ölçümleriyle ilgili yapılmış bir çok
makale çalışması ve ölçüm değerleriyle karşılaşılmıştır. Ancak PVC
sektöründe, tesis içi gürültü ölçümleriyle ilgili yapılmış bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu araştırma: ülkemizde bulunan ve PVC kapı, pencere
ve ısıcam üreten, büyük ölçekli bir üretim tesisindeki, tesis içi gürültü
ölçüm değerleri ve çalışan sağlığı açısından alınabilecek önlemlerle ilgili
bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.
Bu araştırmada elde edilen tesis içi gürültü ölçüm değerlerinin PVC
kapı, pencere ve ısıcam sektöründe faaliyet gösteren başka işletmelerle
karşılaştırılabilmesi için bu alanda yapılacak yeni araştırmalara ve yeni
gürültü ölçüm değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. PVC üretim sektörü
dışında faaliyet gösteren farklı üretim işletmelerinde, araştırmacılar
tarafından tesis içi gürültü ölçümleriyle ilgili çalışmalar yapılmış ve elde
edilen sonuçlar hem çalışanlar hem de işletmeler açısından
değerlendirilmiştir. Bu tür işletmelerde yapılmış olan ve tesis içi gürültü
ölçüm sonuçları ile ilgili bilgi edinebileceğimiz yeni çalışmalardan bazı
örnekler aşağıda sıralanmıştır.
Ateş ve Arabacıoğlu (2019) çivi üreten bir işletmede, gürültünün
çalışanlar üzerindeki etkisini araştırmak için tesis içinde gürültü ölçümleri
yapmışlardır. İşletmede, makine ünitesinde en düşük ve en yüksek gürültü
ölçüm değerleri: 86,1-101,6 dBA olarak bulunmuştur. Çalışmada; ölçülen
yüksek gürültü seviyesi nedeniyle, çalışanların sağlığı üzerinde olumsuz
etkilerin olabileceği ve alınan önlemlere ek olarak yasalarda ve
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yönetmeliklerde belirtilen diğer önleyici tedbirlerin alınmasının yararları
üzerinde durulmuştur (Ateş ve Arabacıoğlu, 2019).
Doğan ve Aslan (2018) tarafından yapılan iş yeri gürültü analizi
araştırmasında; gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Araştırmada; işletmelerde çalışır durumda bulunan makine ve cihazların
meydana getirdiği gürültünün, çalışanlarda ciddi bir sağlık sorunu
oluşturduğu üzerinde durulmuştur. İşyerlerinde yaşanan gürültü ile ilgili
maruziyetin kontrol edilebilmesi ve çalışanların sağlığına zararlı
etkilerinin azaltılması için kullanılabilecek farklı yöntemler önerilmiş, bu
etkilerden korunmak için uygulanması gereken tedbirler sıralanmıştır
(Doğan ve Aslan, 2018).
Ülker tarafından 2018 yılında, mobilya üretimi sırasında ortaya çıkan
ses gürültü seviyeleri ve maruziyet değerleri araştırılmıştır. Araştırmada;
mobilya imalatının büyük çoğunluğunun KOBİ olarak adlandırılan küçük
ve orta büyüklükteki işletmelerde yapıldığı ve üretimde genellikle, CNC
ve NC makinelerin kullanıldığı belirtilmiştir. Bu çalışmada; Ankara
Siteler’de üretim yapan bir işletmenin gürültü seviyesi ölçülmüştür. Bunun
için atölye içindeki 21 noktada gürültü analizleri yapılmış, makinaların
gürültü seviyeleri belirlenmiştir. Günlük 8 saatlik çalışma süresinde,
gürültü seviyeleri 85 dBA üzerinde olan ve sağlık açısından risk oluşturan
makine ve iş istasyonları belirlenmiş, konu hakkında çalışanlar
bilgilendirilmiştir. Ayrıca araştırmada gürültü değerlerini azaltacak önlem
ve öneriler sunulmuştur (Ülker, 2018).
Özce ve arkadaşları (2018) Balıkesir il merkezi sanayi bölgesinde yer
alan bir imalat firmasında, gürültülü makinaların ses seviyelerini
belirlemek için ölçümler yapmışlardır. Elde edilen gürültü seviyesi
sonuçları, çalışanların sağlığı açısından değerlendirilmiş, belirlenen
eksikliklerin tamamlanması hedeflenmiştir. Ölçülen gürültü seviyeleri
şöyledir: büyük spiral makinada, torna ile aynı anda çalışırken; 99,5 dBA.
Küçük ve büyük spirallerin diğer makinalarla aynı anda çalışmaları
sırasında; 92,8-97,6 dBA. Uzun yıllar kullanılan ve bakımı ihmal edilen
tezgâh tek çalıştığında; 84,4 dBA ve argon kaynak tek çalıştığında ise; 79,4
dBA. Sonuçlardan bazı makinaların ses gürültü değerlerinin, yönetmelikte
verilen değerleri aştığı tespit edilmiştir. Aşılan gürültü seviyeleri
sonuçlarına göre çalışanların sağlığı için işveren tarafından önlem
alınmasının bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir (Özce vd. 2018).
Soylu ve Gökkuş tarafından 2016 yılında, endüstriyel kaynaklı gürültü
kirliliği, bir tekstil fabrikasının dokuma bölümünde araştırılmıştır.
Çalışanların maruz kaldıkları gürültü değerlerini belirlemek için tesis
içinde, gürültü seviye ölçümleri yapılmıştır. Tesis içi ortalama eşdeğer
gürültü seviyelerinin; 73,4 ile 94,4 dBA aralığında olduğu görülmüştür.
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Yapılan ölçümler sonucunda; tekstil işletmesinin bazı bölümlerinde
gürültü seviyelerinin yönetmelikte belirtilen değerlerin üzerinde olduğu
anlaşılmıştır. Gürültü değerleri, çalışanların işitme özellikleri ve işitme
kayıpları açısından incelenmiş, etkileri kıyaslanmıştır. Gürültünün
kaynağında azaltılması ve çalışanların gürültünün olumsuz etkilerinden
korunmaları için öneriler sunulmuştur (Soylu ve Gökkuş 2016).
Erdoğan, 2016 yılında yaptığı çalışmada; tekstil sektöründe çalışan
işçilerde, gürültüye bağlı olarak oluşan, işitme kaybını ve bu kaybı
etkileyen faktörleri araştırmıştır. Bazı kan parametre değerleri ile ortam
gürültü seviyesi arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada 85 dBA ve
üzeri gürültü seviyelerinde çalışanların, yaşları arttıkça, gürültüye bağlı
işitme kayıplarının da arttığı sonucuna ulaşılmıştır (Erdoğan, 2016).
Serin ve arkadaşları, 2013 yılında yaptıkları çalışmada; küçük ölçekli
mobilya işletmelerinde, çalışanların maruz kaldıkları gürültü seviyelerini,
Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren 450 farklı işletmede ölçmüşlerdir. Bu
amaçla 5460 gürültü seviyesi ölçümü gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
ölçüm değerleri, mobilya sanayinde kullanılan makine türlerine göre
ortalama değerler olarak hesaplanmıştır. Ses gürültü seviyeleri,
makinelerin hem dolu, hem de çalışır durumunda ölçülmüştür. Ölçülen
ortalama en yüksek değer, planya makinesinde; 95,17±4,50 dBA, boş
durumda çalışırken ise en yüksek ortalama değer, CNC tezgâhında; 88,09
±0,036 dBA‘dır. Sonuçlardan gürültü düzeyinin; bu makinalarda
çalışanların sağlığını tehlikeye atacak seviyelere ulaştığı tespit edilmiştir.
Bu tür gürültülü iş ortamlarında çalışma süreleri arttıkça, çalışanlarda
farklı fizyolojik ve psikolojik problemlerle ve çeşitli sağlık sorunları ile
karşılaşılabileceği belirtilmiştir (Serin, vd. 2013).
2. Endüstriyel Gürültü
Endüstriyel gürültü; büyük sanayi şirketlerinin ve küçük işletmelerin iç
mekânlarında, üretim sırasında ortaya çıkan gürültüdür. Endüstriyel
gürültü aynı zamanda; işletmelerde iç ve dış mekânda kullanılan karayolu
ve demiryolu araçlarının gürültüsünü, mal teslimatı yapan ve işletmeye
gelip, giden müşteri trafiğinin gürültüsünü de kapsamaktadır.
Doğal gürültüler dışında, günlük yaşamda ve iş hayatımızda
karşılaştığımız gürültüler, modern toplumların birlikte yaşamak zorunda
kaldığı önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. Gürültü sorunu, hızlı
kentleşme ve sanayideki gelişmelere bağlı olarak her geçen gün artmakta,
gürültü kaynakları ise daha da çoğalmaktadır. Gürültü kaynakları
toplumların kültürlerine ve ülkeden ülkeye değişiklikler gösterse de temel
fark, kullanılan teknolojilerden ve araç gereçlerden kaynaklanmaktadır.
İşletmelerde, üretim süreçlerinin daha hızlı, iş akışlarının daha ucuz ve
kusursuz gerçekleşmesi için çok sayıda farklı makine ve modern tezgâhlar
kullanılmaktadır. Çalışan makineler; dönerken, hareket ederken, darbe ile
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çalışırken, havada titreşim meydana getirirler. Makine çeşidi ve sayısı
arttıkça ve güçleri büyüdükçe hava titreşimleri de o düzeyde artmakta,
buna bağlı olarak gürültü seviyeleri yükselmektedir (MEB, 2011: 9).
1986 yılı ve 19308 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Gürültü Kontrol
Yönetmeliği (GKY) Madde 12 (Yerleşim Bölgeleri İçin Temel Kriterler)’
ye göre; yerleşim alanı içinde bulunan yapıların tiplerine göre, kabul
edilebilir iç mekân ses basıncı seviyeleri için Tablo-1'deki değerler
uygulanır. Buna göre; kabul edilebilir ses basıncı düzeyi araştırma
konumuz olan ve endüstri yapıları içinde yer alan geniş kapsamlı fabrikalar
için 80 dBA’dır.
Tablo 1. Yapı Tiplerine Göre Kabul Edilebilir İç Mekân Ses Basıncı
Seviyeleri (GKY,1986)
Kabul edilebilir ses basıncı
düzeyi: Leq (dBA)
- Yatak odaları (şehir)
35
- Oturma odaları (şehir dışı)
40
Konutlar
- Oturma odaları (ş. kenarı)
45
- Oturma Odaları (şehir)
60
- Mutfak banyo
70
-Derslikler, laboratuvarlar
45
Eğitim Yapıları
-Spor salonu, yemekhane
60
- Özel Büro (uygulamalı)
50
Ticari Yapılar
- Genel büro (yazı, hesap)
60
- Fabrikalar (küçük)
70
Endüstri Yapıları
- Fabrikalar (geniş kapsamlı)
80
Kullanım alanı

3. Gürültünün Çalışan Sağlığına Etkileri
Gürültünün çalışan sağlığına etkisine karşı insan davranışları iki sınıfa
ayrılabilir. Birincisi; duygu ve duyuların açıklanmasıyla saptanabilen
psikolojik rahatsızlık, ikincisi ise farklı ölçme ve muayene yöntemleri ile
de belirlenebilen fizyolojik rahatsızlıktır. Fizyolojik rahatsızlıklar: kalp
atışı ve kan dolaşımı değişimi, stres, solunum hızlanması, kas gerilmeleri,
göz bebeği büyümesi, dolaşım bozuklukları ve ani reflekslerdir.
Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri incelenirken, şu üç önemli
gürültü etkisi her zaman göz önünde bulundurulmalıdır; kişide sıkıntı ve
huzursuzluk yaratması, normal iletişimi engellemesi, duyma bozukluğu
riski. Ayrıca bunların dışında; sesin hacmi, kullanılma zamanı, gürültünün
maruziyet süresi ve tipi gibi dikkate alınması gereken birçok etken de
bulunmaktadır (ÇOB, 201:6).
Teknolojide yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen, işletmelerde üretim
sırasında ortaya çıkan gürültü, önemli bir sağlık problemi olarak
güncelliğini korumaktadır. Üretim sırasında oluşan gürültü başlangıçta

802

zararsız olarak algılansa da 85 dBA seviyesi ve üzerindeki değerlerde,
çalışanlarda işitme kaybı meydana gelmekte, bu da zaman içinde sağırlığa
neden olmaktadır (Babalık, 2003). Aşağıdaki tabloda gürültü dereceleri ve
sağlığa zararlı etkileri verilmiştir.
Tablo 2. Gürültü Derecesi ve Sağlığa Zararları (Serin vd. 2013).
Gürültü derecesi
Sağlığa zararları
Konsantrasyonda düşme, Rahatsız olma
I
Sıkılma, Sinirli olma, Uyku bozukluğu
30-65 dBA
II
Kalp atışında ritim bozukluğu, nefes alıp
vermede sorun, beyin basıncında değişme
65-90 dBA
III
Fizyolojik gürültü etkisi, Baş ağrısı
90-120 dBA
IV
İç kulak zarında yırtılma
120- 140 dBA
V
Kulak zarında basınç (patlama)
140 > dBA
Sanayi tesislerinde çalışanların kulak sağlığı ve konforu açısından
maruz kaldıkları gürültü ve titreşim seviyeleri için Resmî Gazete’de 1986
yılında yayınlanan, 19308 sayılı Gürültü Kontrol Yönetmeliği (GKY)’de
belirtilen esaslar dikkate alınır. Bu yönetmeliğin 11. Madde’sine göre;
işitme sağlığı açısından kabul edilebilir en yüksek gürültü seviyeleri için
Tablo-3'de verilen değerler esas alınır (GKY,1986).
Tablo 3. Kabul Edilebilir En Yüksek Gürültü Seviyeleri ve Süreleri
Gürültüye maruz kalınan süre
(saat/gün)
7.5
4
2
1
0.5
0.25
1/8

Mak. Gürültü seviyesi
(dBA)
80
90
95
100
105
110
115

4. Materyal ve Yöntem
Bu çalışmada; PVC sektöründe Konya’da faaliyet gösteren ve kapı
pencere ve ısıcam üreten, büyük ölçekli bir PVC fabrikasında tesis içi
gürültü seviyeleri ölçülmüştür. Çalışan sağlığı açısından büyük önem
taşıyan gürültü ölçümleri TS ISO 1996-2 standartlarına uygun olarak
gerçekleştirilmiştir.
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Tesis içi gürültü ölçümleri, işletme içinde yer alan ve ana bölümler
olan; üretim, atölye ve laboratuvar bölümleri ile üretim bölümünün hemen
yanında yer alan çalışma bürolarında yapılmıştır. Araştırma kapsamında,
gürültü ölçümleri için tesis içinde; makinaların yerleşim planlarına,
atölyelerin ve çalışma bürolarının bulundukları konumlarına göre, toplam
20 adet ölçüm noktası belirlenmiştir. Ölçüm noktaları belirlenirken TS ISO
1996-2 standartları göz önünde bulundurulmuş ve işletme yönetiminin
görüşleri alınmıştır. Ölçüm noktalarının belirlenmesinde; cihazların
konumları göz önünde bulundurulmuş, ölçüm noktası ile ölçülen makina
arasındaki mesafe en az 1,5 metre olarak ayarlanmıştır. Gürültü ölçümü
yapılan mikrofon, zeminden 1,5 m yüksekliğe konulmuştur. 20 adet ölçüm
noktasının her birinde, yapılan ölçümler için süre; 15‘er dakika olarak
belirlenmiştir. Gürültü seviyesi olarak, her bölümü temsil eden ölçüm
noktalarında, eşdeğer gürültü seviyesini ifade eden Leq değerleri
ölçülmüştür. Her ölçüm noktasında; 3 adet eşdeğer gürültü ölçümü
yapılmıştır. Ölçüm noktalarının gürültü seviyeleri; ölçülen 3 eşdeğer
gürültü değerinin ortalamaları alınarak hesaplanmıştır. Ölçüm noktalarını
gösteren yerleşim planı Ek-1 sayfasında yer alan Şekil-1’de verilmektedir.
PVC üretim tesisinde, tesis içi gürültü ölçümü için belirlenen ve üretim,
atölye, laboratuvar ve çalışma bürolarında bulunan, 20 adet ölçüm noktası
şunlardır: 1-Kemer bölümü. 2-Mekanik bakım. 3-Folyo bölümü- folyo
makinası. 4-Ekstrüzyon1. 5-Ekstrüzyon2. 6-Ekstrüzyon3. 7-KesimKonfeksiyon bölümü. 8-Konfeksiyon bölümü-kaynak. 9-Konfeksiyon
bölümü-paketleme. 10-Cam çıtalama. 11-Cam kesim bölümü. 12Laboratuvar. 13-Kalıphane. 14-Elektrik atölyesi. 15-Mikser kumanda
odası. 16-Kırma bölümü. 17-Mikser dolum bölümü. 18-Soğutma Ofisi. 19Kalıp optimize bölümü. 20-Muhasebe bölümü.
Araştırma yapılan PVC üretim işletmesi, üretimini günde 1 vardiya
olarak sürdürmektedir. Mevcut üretim süreçlerine bağlı olmadan
makinelerden kaynaklanan eşdeğer gürültü düzeyleri sabit bir değer
oluşturmaktadır. Ölçümler önceden belirlenen noktalarda, birbirini takip
eden 2 iş gününde tamamlanmıştır. Yapılan ölçümler üretimin en yoğun
olduğu saatlerde yapılmış, cihaz her bir ölçüm öncesinde kalibre edilmiştir.
Ayrıca cihazın ölçüm sırasında dış etkenlerden etkilenmemesi için gerekli
önlemler alınmıştır.
5. Tesis İçi Gürültü Ölçümü
5.1. Amaç
Çalışanların sağlığı açısından büyük önem taşıyan gürültü seviyelerini
ölçerek, sınır değeri aşılan noktaları belirlemek ve işletme çalışanları için
daha uygun bir iş ortamının oluşmasına katkıda bulunmak.
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5.2. Gürültü kontrolü
“Gürültü kontrolü, herhangi bir ses kaynağından yayılan gürültü
özelliğine sahip sesleri, kabul edilebilir seviyeye indirmek, akustik
özelliğini değiştirmek, etki süresini azaltmak, hoşa giden ya da daha az
rahatsız eden bir başka ses ile maskelemek gibi yöntemlerle zararlı
etkilerini tam olarak gidermek veya kabul edilebilir bir seviyeye indirme
işlemidir. Bu işlemler, gürültü kaynağında yapılır” (GKY,1986).
5.3. Gürültü kaynakları
Gürültü kaynakları, değişik şekillerde gruplandırılabilir. Seslerin ortaya
çıkış biçimlerine göre, havadan veya katı ortamdan çıkan gürültüler,
akustik yönden; noktasal, çizgisel ve düzlemsel kaynaklardan
yayılabilirler. Bu araştırmada, ölçüm yapılan üretim tesisindeki gürültü
kaynakları nokta kaynak şeklindedir. Nokta kaynakta oluşan ses enerjisi
tüm yönlere eşit olarak dağılır. Ses enerjisinin etkisi ise kaynaktan
uzaklaştıkça azalır. Akustik gürültü yaratan çevre gürültüleri, kaynak ve
alıcıların konumlarına ve yayılma yönlerine göre; yapı içi ve yapı dışı
çevre gürültüleri olarak iki gurupta incelenir (Karadayı 2001). Bu
araştırmanın konusu; “Yapı İçi Gürültüleri” adı altında incelenen tesis içi
gürültülerdir.
5.4. Ölçüm cihazı
Cihaz: Ses ve titreşim analizörü
İmalatçı firma: Svantek
Tip: SVAN 958
Dört kanal, 20 kHz gerçek zamanlı, aynı anda ses ölçümleri
Ölçüm aralığı: 22 dBA-140 dBA
İç gürültü seviyesi: az 17 dBA RMS
SV 22 Mikrofon frekans aralığı: mikrofon bağlı 10 Hz -20 kHz
5.5. Gürültü Ölçüm Birimleri
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde,
(ÇOB, 2010) yer alan gürültü ölçüm birimleri ile ilgili tanımlar şöyledir:
dBA: İnsan kulağının en çok hassas olduğu orta ve yüksek frekansların
özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirmesi birimidir. Gürültünün
azaltılması veya kontrolünde çok kullanılan dBA birimi, ses yüksekliğinin
sübjektif değerlendirmesi ile de ilişkilidir.
Leq: (Eşdeğer Gürültü Seviyesi): Verilmiş bir süre içinde süreklilik
gösteren ses enerjisinin veya ses basınçlarının ortalama değerini veren
dBA biriminde bir gürültü ölçeğidir.
Lmax: (Maksimum Gürültü Seviyesi): Ölçüm sürecinde, ölçülen en
yüksek ses seviyesidir.
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Lmin: (Minimum Gürültü Seviyesi):Ölçüm sürecinde, ölçülen en
düşük ses seviyesidir.
LCpeak: (En Yüksek Gürültü Seviyesi): C-frekans ağırlıklı anlık
gürültü seviyesinin maksimum değeridir.
6. Tesis İçi Gürültü Ölçüm Sonuçları
PVC üretim tesisinde, iş sağlığı ve işçi güvenliği açısından TS ISO
1996-2 Standardına uygun olarak, tesis içi gürültü ölçümleri yapılmış ve
sonuçlar Tablo-4’de sunulmuştur.
Tablo 4. Tesis İçi Gürültü Ölçüm Sonuçları
Ölçüm yapılan
kaynak

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Kemer Bölümü

Mekanik Bakım
Folyo Bölümü
Folyo
Makinası
Ekstrüzyon-1

Ekstrüzyon-2

Ekstrüzyon-3
Konfeksiyon
Bölümü
Kesim
Konfeksiyon
Bölümü
Kaynak
Konfeksiyon
Bölümü
Paketleme
Cam Çıtalama
Bölümü

Ölçüm
(dBA)
74,9
75,0
74,7
94,6
94,8
95,2
81,4
81,3
81,6
80,4
80,6
80,2
81,3
81,0
81,1
83,6
83,2
83,1
84,1
83,6
84,2
81,5
81,2
81,3
75,5
75,9
75,6
78,5
78,3
78,9
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Sonuç
(dBA)
74,8

94,8

81,4

80,4

81,1

83,3

83,9

81,3

75,6

78,5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

81,1
81,3
81,6
64,3
64,6
63,9
62,9
63,0
62,6

Cam Kesim
Bölümü
Laboratuvar
Kalıphane

71,0
71,3
70,9
56,8
57,1
57,0
94,6
95,1
85,7
85,7

Elektrik
Atölyesi
Mikser
Kumanda Odası
Kırma Bölümü

Mikser Dolum

Soğutma Ofis

3
1
2

62,8

71,0

56,9

94,9

85,9
86,1
63,8

85,9

63,5
63,6

63,6

77,9

77,5

77,4

1

2
3
Ölçüm Tarihi

64,2

77,3

Kalıp Optimize

3
20

81,3

57,8
57,5
57,6

Muhasebe
Bölümü

Ortam Koşulları

20-21.11.2019
Sıcaklık
(°C)
24,5

Basınç
(mmHg)
763,65

57,6

Nem
(%Rh)
52

6.1. Verilerin Analizi
Bu araştırmada, büyük ölçekli bir PVC üretim tesisinde TS ISO 19962 standardına uygun olarak, tesis içi gürültü ölçümleri yapılmıştır. Elde
edilen tesis içi gürültü ölçüm değerleri, Resmi Gazete’de; Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 tarihinde yayınlanan;
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“Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair
Yönetmelik”(GİRKY,2013)’te yer alan maruziyet eylem değerlerine
ve maruziyet sınır değerlerine göre analiz edilmiştir. Yönetmeliğin 5.
maddesinde yer alan; LEX, 8saat olmak üzere, maruziyet eylem değerleri
ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:
a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dBA
b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dBA
c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dBA
6.2. Tesis İçi Gürültü Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yapılan ölçümlerde, PVC kapı pencere ve ısıcam üretim işletmesi tesis
içi gürültü seviyesinin: 56,9 dBA-94,9 dBA arasında olduğu tespit
edilmiştir.
1- Gürültü seviyesi çok yüksek bölümler ( ≥ 90 dBA)

















Ölçümü yapılan bölümlerden, gürültü seviyesi çok yüksek olan 2
bölüm; 94,8 dBA ile mekanik bakım bölümü ve 94,9 dBA ile PVC
hurda profil kırma bölümüdür.
Ölçüm sonuçlarından; bu iki bölümde çalışan işçilerin aşırı gürültü
seviyelerine maruz kaldıkları görülmektedir.
Bu bölümler, tesis içinde yer almakla birlikte, üretim tesisi içinden
duvarlarla ayrılmış ayrı bölümlerdir. Aşırı gürültü, bu bölümlerin
içinde çalışanlar için sorun olmaktadır.
GİRKY’nin 9. maddesinde; “Çalışanın gürültü maruziyeti en yüksek
maruziyet eylem değerlerini aştığında; işveren, kulak koruyucu
donanımlarının çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler”
denilmektedir.
Bu nedenle, çalışanlar kulak koruyucusunu mutlaka kullanmalıdır.
Mekanik bakım atölyesindeki makine ve presler daha yeni ve gürültü
seviyesi daha düşük olanlarla yenilenebilir.
Mekanik bakım atölyesinin duvarları, ses yutucu uygun malzemelerle
kaplanabilir.
Endüstriyel tesislerde, hücre uygulamaları ile 10-40 dBA arası bir
gürültü kaybı sağlanabilmektedir (Özgüven, 1986).
Bu amaçla boyutu çok büyük olmayan, kırma makinasına kısmî hücre
uygulaması yapılarak gürültü seviyesi daha da düşürebilir.
Çalışma saatlerinin fazla mesai olmadan, günlük en az 8 saat olduğu
işletmede; gürültü seviyesinin 90 dBA değerinden yüksek olan
bölümlerinde, yönetmelikçe izin verilen günlük çalışma süresi 4 saati
aşmamalıdır (Tablo-3).
Bunun için bu bölümlerde çalışan işçiler, 4 saat gibi kısa sürelerle
çalıştırılıp, maruziyet süreleri azaltılmalıdır.
Ayrıca önlem olarak; işçilerin bulunduğu çalışma alanlarında ve iş akış
programlarında da değişiklik yapılabilir.
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2- En yüksek maruziyet oluşturan bölümler ( ≥ 85 dBA)









Yapılan ölçümlerde 85 dBA değeri ve üzerindeki değerler, en
yüksek maruziyet eylem değerleri olarak ele alınmıştır.
Yüksek maruziyet oluşturan bölüm: 85,9 dBA gürültü seviyesi ile
mikser dolum bölümüdür. Bu bölümde; PVC hammaddesi silolara
doldurulmakta ve kimyasal karışımları yapılmaktadır.
Mikser dolum bölümündeki makinalar, üretim tesisinin içinden
duvarlarla ayrılmış, ayrı bir bölüm içinde bulunmaktadır. Makinalar
büyük boyutlarda olduğundan, bu gürültü kaynaklarında ses yalıtımı
yapılması çok zordur.
Bu nedenle, çalışanların sağlığını daha iyi koruyacak tedbirler
alınmalı, çalışanlar mutlaka kulak koruyucusu kullanmalıdır.
GİRKY’nin 9. maddesinde; 85 dBA ve üzerindeki değerlerde kulak
koruyucu kullanımının zorunlu olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca yapılan araştırmalar da; 85 dBA ve üzerindeki değerlerde
çalışanların, mutlaka kulak koruyucusu kullanmaları gerektiğini ve 8
saatten fazla çalışmanın, kulakta kalıcı işitme kayıplarına yol açtığını
göstermektedir.
3- En düşük maruziyet oluşturan bölümler ( ≥ 80 dBA)













Yapılan ölçümlerde 80 dBA değeri ve üzerinde olan değerler, en
düşük maruziyet eylem değerleri olarak kabul edilmiştir. Gürültü
seviyesi en düşük maruziyet oluşturan bölümler şunlardır:
PVC kapı ve pencere profil üretiminin gerçekleştirildiği 3 makine hattı;
Ekstrüzyon-1: 80,4 dBA- Ekstrüzyon-2: 81,14 dBA ve Ekstrüzyon-3:
83,31 dBA.
PVC profillerinin kaynak işlerinin yapıldığı; Konfeksiyon bölümükaynak: 81,34 dBA. Cam kesim bölümü; 81,34 dBA. PVC Folyo
bölümü; folyo kaplama makinası: 81,4 dBA. PVC profillerinin kesim
işlerinin yapıldığı, konfeksiyon bölümü kesim: 83,97 dBA.
GİRKY madde 9’a göre; "İşveren, çalışanın gürültüye maruziyeti en
düşük maruziyet eylem değerlerini aştığında, kulak koruyucu
donanımlarını çalışanların kullanımına hazır halde bulundurur,
gürültüye maruziyeti en yüksek maruziyet eylem değerlerine
ulaştığında ise kulak koruyucu donanımlarının çalışanlar tarafından
kullanılmasını sağlar ve denetler" denilmektedir.
Bu bağlamda; en düşük maruziyet eylem değeri olan 80 dBA ve
üzerinde olan değerlerde, çalışanlar kulak koruyucu donanımlarını
kullanmak, işveren ise denetlemek zorundadır.
Üç Ekstrüzyon makinasında, aynı tip oldukları halde farklı gürültü
değerleri ölçülmüştür. E1;80,4 dBA-E2;81,14 dBA ve E3;83,31 dBA.
Bunun nedeni araştırılmalıdır. Ekstrüzyon-3 makinasında arıza ya da
bakım sorunları olabilir. Makine çok eski ise yenilenmelidir.
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Ayrıca bu tür üretim süreçlerine uygun ve gürültü seviyeleri daha
düşük yeni makine modelleri araştırılabilir.
 Tesis içi üretim alanı büyük olduğundan, hava yoluyla yayılan
gürültünün; perdeleme, kapatma, gürültü emici örtüler ve benzeri
yöntemlerle azaltılması sağlanabilir.
 Yapı elemanları yoluyla iletilen gürültü ise yalıtım, sönümleme gibi
yöntemlerle azaltılabilir.


4- Gürültü seviyesinin altında kalan bölümler ( ≤ 80 dBA)












İşletmede üretim tesisi içinde en düşük maruziyet eylem değerleri:
(LEX, 8saat) = 80 dBA gürültü seviyesinin altında kalan bölümler de
bulunmaktadır.
Bu bölümler üretim makinalarının çalıştığı ana tesis binası içinde yer
almakla birlikte, üretim tesisi içinden duvarlarla ayrılmıştır. Sadece
kapı ve pencere ile tesis içine, yani imalat gürültüsüne açılmaktadır.
80 dBA gürültü seviyesinin altında kalan bölümler;
Makine kumanda odası: 56,9 dBA. Muhasebe bölümü: 57,6 dBA.
Kalıphane: 62,8 dBA. Soğutma ofisi: 63,6 dBA. Laboratuvar: 64,2
dBA. Elektrik atölyesi:71,0 dBA. Atölye kalıp optimize:77,5 dBA.
Kişilere ve toplumlara bağlı olarak değişiklikler görülse de eşdeğer
gürültü seviyesi, 55 dBA seviyesini aştığı zaman rahatsızlıkların
başladığı, 65 dBA ve üzerinde ise insanların büyük bir çoğunluğunun
gürültüden rahatsız olduğu ve uykunun önemli ölçüde bölündüğü
kabul edilmektedir (Ilgar, 2012).
Bu nedenle 80 dBA altında ölçülen ve gürültü seviyeleri ile maruziyet
gürültü seviyesinin altında kalan bu bölümlerde, gürültü seviyelerinin
daha da düşürülmesinde çalışan sağlığı açısından büyük faydalar
vardır.
80 dBA altındaki değerlerle gürültü seviyesinin altında kalan bu
bölümler; kendi iç gürültülerinin az olduğu ve çalışanları rahatsız eden
ana gürültü kaynağının üretim bölümünden geldiği, bürolar ve çalışma
atölyeleridir. Bu bölümlerin duvarlarında, kapı ve pencerelerinde
yapılacak iyi bir ses yalıtımı ve ilave tedbirlerle gürültü seviyesi daha
da düşürülebilir.
Sonuç

Sanayi üretimi yapan ve üretim makinalarının bulunduğu birçok tesis
gibi bu işletmede de tesis içinde, çalışanların sağlığını etkileyebilecek
düzeyde gürültüye maruz kalınan bölümler olduğu tespit edilmiştir.
 Tesis içindeki ölçüm noktalarından elde edilen gürültü seviyesi
verileri, ilgili yönetmeliğe uygun olarak yukarıda verildiği gibi 4
aşamada değerlendirilmiş, her aşamada işletme tarafından alınabilecek
tedbirler sıralanmıştır.
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Ölçüm yapılan üretim tesisi büyük ölçekli, ISO 9001:2008 ve ISO
14001:2004, TS 18001 İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Yönetim Sistem
Belgesi sahibi kurumsal bir işletmedir. İşletmede, işyeri hekimi ve iş
güvenliği uzmanı bulunmaktadır.
İşletmenin gürültüyle ilgili sorunları yönetmeliklere ve standartlara
uygun şekilde çözmek için çaba sarf ettiği görülmüştür.
Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler ve değerlendirmeler,
işletmenin tesis içi gürültü çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile
yönetime sunulmuştur.
Üretim tesisinde, gürültüye maruz kalan çalışanlarına; tıkaç, kulaklık
gibi koruyucuların sağlandığı ve çalışanlar tarafından kullanıldığı
tespit edilmiştir.
İşletme yönetimi tarafından, işçilere gürültü hakkında eğitimler
verildiği belirlenmiştir.
İşyerinde, iş yeri hekimi tarafından çalışanların sağlık kontrolleri
yapılmaktadır. Ancak yüksek gürültü seviyesi altında çalışanların
sağlık kontrollerine ve sağlık kayıtlarına daha da dikkat edilmelidir.
Üretim işletmelerine öneri ve tavsiyeler















Gürültüye karşı ilk önlemler; fabrika binasının planlanmasında,
makinelerin seçiminde ve yerleştirilmesinde başlamalıdır.
Üretim tesislerinde, gürültünün nasıl azaltılabileceği her aşamada
düşünülmelidir.
Gürültü maruziyetinin daha az olduğu, üretimle ilgili başka çalışma
yöntemleri araştırılmalı, ihtiyaç duyulan konularda üniversitelerden
bilimsel destek alınmalıdır.
Yöneticiler, tıkaç, kulaklık gibi koruyucuların çalışanlar tarafından
kullanıldığından kesinlikle emin olmalıdır. Özellikle kulak
koruyucularının "rahatsız ediyor" gibi nedenlerle kullanılmaması
çalışanlara büyük zararlar verebilir.
Kişisel işitme koruyucu kullanımı özendirilmeli, bu amaçla yasal
yaptırımlar yanında, çalışanları özendirici ve motive edici yöntemler
de kullanılmalıdır.
Çalışan sağlığı adına; işyerinde uygun düzenlemeler yapılmalı, hem
işveren, hem de çalışanlar bu konuda bilinçli şekilde eğitilmelidir.
Yeterli dinlenme aralarıyla, çalışma süreleri yeniden düzenlenmelidir.
Çalışanların dinlenmesi için ayrılan yerlerdeki gürültü düzeyinin daha
da düşük olması için gereken önlemler alınmalıdır.
Gürültü seviyeleri yüksek bölümlerin, düzenli olarak izlenmesini
sağlayacak teknolojik sistemler kurulmalıdır.
Gürültünün çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerinin azaltılması, kolay
gibi gözükse de işitme koruyucularının uzun süreli kullanılması,
uygulamada pratik ve kullanışlı değildir. Bu uygulamalar daima geçici
bir yöntem olarak ele alınmalıdır.
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Gürültü ile ilgili sorunlara kalıcı çözüm için; gürültüyü kaynakta
azaltacak teknolojik ve bilimsel önlemlere başvurulmalıdır.
 Bu amaçla (GİRKY) madde 8’ de belirtildiği gibi; “İşveren, risklerin
kaynağında kontrol edilebilirliğini ve teknik gelişmeleri dikkate alarak,
gürültü maruziyetinden kaynaklanan risklerin kaynağında yok
edilmesini veya en aza indirilmesini sağlamak ve hangi tedbirlerin
alınacağını belirlemek” durumundadır.


Kaynakça
ATEŞ, Ergun ve ARABACIOĞLU, Ebru, (2019), “Çivi İmalatı Yapan Bir
İşletmede Gürültü Analizi”, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, :5,1, 99-111.
BABALIK, Fatih, (2003), İş Yerinde Sağırlık ve Gürültü Olasılığı. II. İş
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Bildiriler kitabı, (02-03 Mayıs), Adana.
BAUA, (2019), Isabel Rothe, Baua, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin. https://www.baua.de /DE/ Services/ Presse/ Presse_
node. html. (Erişim tarihi: 29.11.2019).
BGHM, (2019), Berufsgenossenschaft Holz und Metall Beauftragte für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Isaac-Fulda-Allee 18 55124 Mainz. https://www.bghm.de/bghm/ presseservice
/pressemeldungen/detailseite/laerm-am-arbeitsplatz-und-wie-man-ihnvermeidet/. (Erişim tarihi: 08.12.2019).
GİRKY, (2013), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGK),
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair
Yönetmelik, (GİRKY), Resmi Gazete, Tarih: 28.7.2013, Sayı: 28721.
ÇOB, (2010), Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Birinci Bölüm, Resmî
Gazete, Sayı: 27601.
ÇOB, (2011), Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü, Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu,
Ankara.
DEDELER, Hasan, (2008), Bir İşletmede İşyeri Fiziksel Risk Etmenlerinin
Çalışanların Sağlığına Etkisinin Saptanması ve Değerlendirilmesi,
Edirne.
DOĞAN, Hüseyin ve ÇATALTEPE, Ö. Aslan, (2018), “Gürültünün İnsan
Sağlığı Üzerine Etkileri”, Journal of Health and Sport Sciences (JHSS),
Vol.1, No.1-2-3.
ERDOĞAN, Ayşe, (2016), “Denizli’de Üç Tekstil Fabrikasındaki Gürültü
Düzeyinin Çalışanlar Üzerine Etkisi”, T.C. Pamukkale Üniversitesi Tıp
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Uzmanlık Tezi, Denizli.

812

GKY(Gürültü Kontrol Yönetmeliği), (1986), Sayı:19308, Resmi Gazete.
(Erişim tarihi: 20.11.2019).
ILGAR, Rüştü, (2012), “Çanakkale Şehir İçi Trafiğindeki Araç Kaynaklı
Gürültü Kirliliğine Yönelik Ön Çalışma”, Zeitschrift für die Welt der
Türken ZfWT 4(1).
KARADAYI, Serhat, (2001), “Bursa İlinin Trafik Kaynaklı Gürültü
Haritasının Hazırlanması”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi,
3-38 Sakarya.
MEB, (2011), Millî Eğitim Bakanlığı, Çevre Sağlığı Gürültü Kirliliği
Gürültü ve Gürültü Kirliliği ile İlgili Tanımlar, 850CK0036, Ankara.
megep.meb.gov.tr (Erişim tarihi: 24.11.2019).
ÖZCE, Latife, ATEŞ, Ergun ve BULDUK, İbrahim, (2018), “Bir İmalat
Firmasında Gürültü Değerlendirilmesi”, Türk Tabipleri Birliği mesleki
sağlık ve güvenlik dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2018.
ÖZGÜVEN, Nevzat, (1986), Endüstriyel Gürültü Kontrolü, TMMOB
Makine Mühendisleri Odası, Yayın No:118. Ankara.
SERİN, Hasan, ŞAHİN, Yunus ve DURGUN, Muhammet, (2013),
“Küçük Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Gürültü Analizi”, Ormancılık
Dergisi 9 (2) 1-8.
SOYLU, Mahmut ve GÖKKUŞ, Ömür, (2016),”Endüstriyel Kaynaklı
Gürültü Kirliliğinin Araştırılması ve Bir Tekstil Fabrikasında
Uygulama Örneği”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen
Bilimleri Dergisi, 32 (2) , 0-0.
ÜLKER, Onur, (2018), ”Mobilya İmalatı Esnasında Oluşan Gürültü
Emisyonları ve Maruziyeti Araştırması”, Uluslararası Mühendislik
Araştırma ve Geliştirme Dergisi, Haziran Cilt:10 Sayı:2.

813

Ek-1

Şekil-1. Tesis İçi Gürültü Ölçüm Noktaları

814

TARİHİ YAPILARDA ÇÖRTENLER: AĞIRNAS VE GERMİR
ÖRNEKLERİ
A. Esra BÖLÜKBAŞI ERTÜRK*
1.

GİRİŞ

Tarih boyunca binalardaki yağmur suyunu yapıya zarar vermeden
uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler uygulanmıştır. Bunlar yapı
ölçeğinde saçak, çörten, çatı oluğu şeklinde biçimlenmiştir. Vitruvius,
saçağı andıran çıkıntıların yağmur damlalarının duvara dik olarak
çarpmasını engelleyeceğinden, yapıyı oluşturan duvarları yağıştan
koruduğunu belirtmektedir (Vitruvius, 2005; 42). Antik çağ örtü
sistemlerindeki saçakların geniş tutulması ile sağlanan su tahliye
yöntemleri, Ortaçağ Anadolu’sunda Selçuklular ile beraber çörtenlere,
Avrupa’da ise Gargoyle ile çözümlenmiştir.
Çörten, “damların yağmur ve kar sularını bina duvarlarından uzağa
atmak için ahşap yapılarda tahtadan, kagir yapılarda taş ya da betondan
yapılan, dışarı doğru uzanmış oluk” şeklinde tanımlanmıştır (Hasol,
1979; 138). İngilizcede gargoyle, waterspout, (Hasol 2008: 306),
Fransızcada gargouille (Ertürk 1999:351) olarak daha çok
korkunç/çirkin yaratıkları tanımlayan bir terim ile ifade edilirken,
Ermenicede su oluğu anlamındaki çrortan, sözcüğü ile tanımlanmıştır
(Dankoff, 1995). Anadolu’da figürlü çörtenlerle Ortaçağ Avrupa
yapılarında gargoyle olarak tanımlanan çörtenler, işlevsel açıdan ve
figürlü olmalarıyla benzerlik göstermekte ancak biçimlenişleri farklı
kültürel yapı ve inanç sistemiyle ilişkilendirilmektedir.
Yağmur suyunun bina yüzeyinden uzaklaştırılması, bina yüksekliği
günümüz yapılarından farklı olan tarihi yapılarda çörtenlerle
sağlanmaktadır. Yağış suyunu yapıya ve yapının temellerine zarar
vermeden uzaklaştıran çörtenleri tarihi yapılarda ahşap veya kagir düz
oluk şeklinde ya da figürlü olarak tespit etmek mümkündür.
Anadolu’da çörtenler üzerine yapılmış çalışmalar bulunsa da1
genellikle taş bezeme içinde ele alındıkları ve ikonografik olarak

(Dr. Öğr. Üyesi); Karabük Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık
Bölümü, Mimarlık Tarihi ABD. e-mail: esrabolukbasi@karabuk.edu.tr
1
Gonca, Büyükmıhçı (2000). “Taş Sivil Mimarlık Örneklerinde Çörtenler”,
Yapı Dergisi, S. 224, sf. 99-102; Altın, Alper, Altın, (2019), “12-14. Yüzyıl
Türk-İslam Mimarisi ile Gotik Mimarisindeki Figürlü Yağmur Olukları
Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi”, Art-Sanat 12, sf. 19-56; Doğanay Aziz.
(2017). “Koca Sinan’ın Üç Büyük Eserinde Rahmet Olukları: Çörtenler”,
Uluslararası Mimar Sinan ve Su Sempozyumu, İstanbul, sf. 144-179.vd.
*
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incelendikleri görülmüştür2. Bu çalışma kapsamında çörtenlerin
işleyişine değinilmiş, oluk biçimindeki çörtenlerin yanı sıra özellikle
kâgir, figürlü çörtenler ele alınarak günümüzde oldukça yıpranmış,
tahrip edilmiş ve özgün yerinden maddi kaygılar nedeniyle alınarak
götürülmüş Kayseri Ağırnas ve Germir’de saptayabildiğimiz çörten
örnekleri üzerinden bir değerlendirme yapılarak literatüre
kazandırılması amaçlanmıştır.
2. ÇÖRTENLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
Çörtenlerin çalışma sistematiği bağlı bulunduğu yapının örtü
sistemi ile birebir ilişkilidir. Düz toprak damlı yapıların örtü sistemi en
altta yaklaşık 50-70 cm ara ile atılan ahşap kirişler ile başlamaktadır.
Bu kirişlerin üzerine daha küçük ebatta tali ahşap kirişler sıralanmakta
ve bunların arası kamışlar ile doldurulup üzerine püşürük3 adı verilen
malzeme dökülmektedir. En üst katmana ise toprak dökülüp
sıkıştırılmaktadır. Buradaki toprak sıkıştırılırken yöresel dilde yuvak4
veya topan adı verilen araçlar ile örtü sistemine, suyu çörtenlere
aktaracak biçimde %3-%5 arası eğim verilmektedir. Buradan gelen su
çörtenin oluk kısmından, ağız kısmına aktarılmaktadır. Bu aşamada
suyun oluk kısmından taşmaması için çörtenin yan kısımları 10 ila 30
cm arası yükseklikte inşa edilmektedir. Çörtenlerin uzunluğu genellikle
bir bütün olarak 60- 80cm arası değişmektedir. Bu uzunluğun 20-30cm
kadarı yapının beden duvarı inşa edilirken taş blok dizisi veya bazı
yapılarda yastık görevi gören taş bir blok üzerine oturtulmaktadır. Yapı
cephesinden taşkın 45cm-60cm uzunluğundaki çörtenler bu sistem
yardımıyla konsol olarak taşınabilmektedir. Bu sistem çörtenin ana
taşıyıcı sistemini oluşturmaktadır. Taş çörtenler, duvar örülürken

Öney, Gönül, (1969).“Anadolu Selçuklu Sanatında Ejder Figürleri”,T.T.K.
Belleten, XXXIII.C. 30. S. 4, Ankara. s. 171-216; Öney, Gönül, (1992).
Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları. Ankara: Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları; Şahin, Mustafa Kemal, (2013) “Anadolu’da
Selçuklu Döneminde Niğde ve Kayseri Çevresinde Bulunan Taç kapılar
Üzerine Bazı Düsünceler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Prof.
Dr. Hamza Gündogdu Armağanı Cilt: 6 Sayı: 25 Volume: 6 Issue: 25, sf. 473503; Bayburtluoğlu, Zafer, (1977). “Anadolu Selçuklu Devri Büyük Programlı
Yapılarında Önyüz Düzeni”, Vakıflar Dergisi, 11: 67-106; Tali Şerife (2005).
Geleneksel Kayseri Evlerinde Süsleme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Erzurum, c.6, S.2, sf.61-85.vd.
3
Dam sisteminde, toprağın su ile karıştırılmasından elde edilen ve kamışın
üstüne serilen malzeme.
4
Yuvak, düz toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı sert bir katman haline
getirmek için dam üzerinde yuvarlanan silindir biçimindeki ağır taş olarak
tanımlanmaktadır (Hasol 1979). Ayrıca “löktaşı” ve “loğ” da denir.
Günümüzde Doğu Anadolu Bölgesi’nde yöresel mimaride “topan” olarak da
adlandırılmakta, yapılan işe ise “topanlama” denilmektedir
2
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yerleştirilir ve çeşitli formlarda yapılarak bir konsol teşkil ederler. Bu
aşamada kurşun, vb. çatı kaplama malzemesi çörtenin içinde de devam
ettirilerek taşın sürekli olarak suya maruz kalması önlenmiş olur
(Uluengin vd, 2001; 48).
Çörtenlerin birincil görevi olan çatı suyunu oluklar vasıtasıyla
binaya zarar vermeden uzaklaştırmasının yanında, yapı cephesine,
özellikle avlu veya giriş kapısı üzerine yerleştirildiğinde yaz
mevsiminde gölge oluşturmaktadır. Bunun dışında su ihtiyacının fazla
olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çörtenler suyu yapıdan
uzaklaştırmamış, aksine suyu yapıda toplamıştır. Yapının her katında
toplanan su yapı içinde bir su oluğuna aktarılmış ve tüm bu kanallardan
toplanan sular sarnıçlarda birikmiştir. Böylelikle yöre halkı biriken
suları evdeki günlük ihtiyaçlar için kullanmıştır (Büyükmıhçı 2000:
100). Bazı yapılarda ise çörtenler içindeki suyu doğrudan geleneksel
sulama sistemi olarak kullanılan yol kenarındaki su arklarına ileterek
kentsel ölçekte su akışına yardımcı olmuştur. Bu kullanımlar göz önüne
alındığında çörtenlerin, yağmur ve kar suyunu kullanım suyuna
dönüştürülmesinde su iletim sisteminin bir parçası olduğu söylenebilir.
Çörtenler biçimsel olarak kurgulanırken suyu her zaman ileriye
doğru akıtmadıkları görülmektedir. Yapının üzerinde bulunduğu yol ve
bu yoldan geçen insanların durumuna göre, su boşaltma deliklerinin
yan tarafta bulunduğu örnekler de mevcuttur. Ayrıca suyu, sağ veya
sola tarafa 90° ‘lik bir dönüş yaparak akıtan bazı örneklerde ise çörten
dirsek yapmaktadır (Uluengin vd, 2001; 48). Su mimarisinin önemli bir
unsuru olan çörtenler, sonradan eklenen bir cephe elemanı olmayıp
bina duvarı ile beraber inşa edilmiş ve tasarımın bir parçası olmuştur
(Şekil 1).
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Şekil 1. Çörten Sistem Detayı (E. Ertürk 2020)

3. ÇÖRTEN ÇEŞİTLERİ
Çörtenler yapıldığı dönem ve toplum yapısı içinde farklı şekiller ve
anlamlar içererek inşa edilmişlerdir. Dönemin inanç biçimi, çörtenin
bulunduğu yapı tipi gibi unsurlar, çörten tasarımını etkilemiş ve
işlevselliğin yanında ikonografik anlam da kazandırmıştır. Kagir
çörtenleri üzerindeki özelliklere göre tasvirsiz ve tasvirli olmak üzere
2 ana başlık altında incelemek mümkündür.
 Üzerinde Tasvir Olmayan Çörtenler
- “U” Biçimli, Kare ya da Oval Oluk Biçimli Örnekler
 Üzerinde Tasvir Olan Çörtenler
- Sadece Figürden Oluşan Örnekler
- Ön veya Yan Yüzleri Figürlü Örnekler
Üzerinde tasvir olmayan çörtenler, yoğun olarak görülen ‘U’ biçimli
kare veya oval oluklar şeklinde inşa edilen çörten tipidir (Fotoğraf 15). Üzerinde tasvir bulunan çörtenler ise kendi arasında sadece figürden
oluşan çörtenler ile ön veya yan yüzeyleri figürden oluşan çörtenler
olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır. Sadece üzerinde
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bulunan figürden ibaret çörtenlerde figür, bir bezeme olarak değil
oluğun kendisini oluşturan bir eleman olarak karşımıza çıkmaktadır
(Fotoğraf 6-14). Ön veya yan yüzeyi figürden oluşan çörtenlerde ise
figür, çörtenin üzerinde bir kabartma olarak mevcuttur. Çalışma
sahamızda bu tip çörtene rastlanmamıştır.
3. 1. Üzerinde Tasvir Olmayan “U” Biçimli, Kare ya da Oval
Oluk Biçimli Çörtenler
Çörtenler beden duvarlarının sonlandığı örtü sistemi ile aynı kotta
bulunmaktadır. Genellikle basit ve ‘U’ biçiminde kâgir malzeme ile
yapılmışlardır. Cepheden bakıldığında parapetin 50-60cm altında yer
alan çörtenlerden suyun tahliyesi için örtü sistemine çörten yönünde
%3 -%5 eğim verilmiştir.

Fotoğraf 1. Niğde Alaaddin Cami Oluk Şeklinde Çörten
(Bölükbaşı Ertürk 2019)

Fotoğraf 2. Niğde Alaaddin Cami Çörten (Bölükbaşı Ertürk 2019)
Oluk Biçiminde Çörten.
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Fotoğraf 3 Sivas Ulu Cami Çörten Örneği (Bölükbaşı Ertürk 2019)

Fotoğraf 4 Kayseri-Germir Mahallesi Kapı No:2 (Bölükbaşı Ertürk 2016)

Fotoğraf 5: Gaziantep Zincirli Bedesten.
Oluk Biçiminde Çörten (Bölükbaşı Ertürk 2019)
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3.2. Üzerinde Tasvir Olan Çörtenler
3.2.1.Hayvan Biçimli Çörten
Stilize edilerek tasvir edilmiş olan hayvan biçimli taş çörten Kayseri
Ağırnas’da Mimar Sinan Sokak Kapı No: 30’da evin ön cephesinde
bulunmaktadır. Dört ayağı dışarı çıkıntı yapar biçimde görülen hayvan
yoğun deforme olduğundan tam olarak bir tür belirlemesi
yapılamamıştır. Öne doğru uzanmış ayakları, uzun boynu, göz
çukurları tespit edilen ancak kulakları ya da karakteristik olarak
saptanabilen herhangi bir özelliği deformasyon nedeniyle kaybolan
hayvanın türü belirlenememiştir. Üzerinin yapılan basit onarımlar
sırasında yer yer sıva ile kaplanmış olması, uzun yıllar iklime bağlı
mevsimsel ısı değişiklikleri ve hava kirliliğine maruz kalması sonucu
yapısındaki deformasyonların kapatılması amacıyla yapılmış
olabileceğini düşündürmektedir. Ağzı açık olarak tasvir edilen hayvan
biçimindeki çörtende dışarı atılan su ağzından akacak şekilde
tasarlanmıştır (Fotoğraf 7-6).
.

Fotoğraf 6. Figürden Oluşan Çörten. Kayseri Ağırnas
Mimar Sinan Sokak 3 No:30 (Bölükbaşı Ertürk 2016)

Fotoğraf 7. Kayseri Ağırnas Mimar Sinan Sokak 3 No:30
(Bölükbaşı Ertürk 2016)
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3.2.2. Keçi

(?) Biçimli Çörten
Kayseri Ağırnas’da Mimar Sinan Sokak Kapı No: 52’de evin ön
cephesinde keçi olduğunu düşündüğümüz hayvan biçimli taş çörten
bulunmaktadır. Ön iki ayağı öne doğru hamle yapar vaziyette tasvir
edilmiştir. Dik kulakları, burun delikleri, gözkapakları ve gözleri keçi
olabileceğini düşündürmektedir. Sol kulağının ucu kırılmıştır.
Ayaklarında tırnak kısmı kazıma tekniğiyle yapılmıştır. Çörtenin çatı
suyu göğüs kısmındaki delikten dışarı atılmaktadır. (Fotoğraf 8-9).

Fotoğraf 8. Kayseri Ağırnas Mimar Sinan Sokak 3 Kapı No:52
(Bölükbaşı Ertürk 2016)

Fotoğraf 9 Kayseri Ağırnas Mimar Sinan Sokak 3
Kapı No:52 (Bölükbaşı Ertürk 2016)
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4.2.3 Ejder Biçimli Çörten
Hayvan biçiminde olan çörtenlere bir diğer örnek, Ağırnas’da Kapı
No: 11’de bulunan ejder başı biçimindeki çörtendir. Ejderin suyla
ilişkilendirilmesinden hareketle Anadolu’da ve inceleme yaptığımız
Ağırnas’da sıklıkla karşılaşılmıştır. Ejder biçimli çörtenler boyun kısmı
dışarıda olacak şekilde yapı cephesine dik olarak yerleştirilmiştir. Ağzı
açık dişleri görünür vaziyette, burun kısmı yukarıda dışa doğru volüt
yapar vaziyette tasvir edilmiştir. Dışarı atılan su, ejder başlı çörtenin
açık ağzından sağlanmaktadır. Baş ve gövdeyi bağlayan boyun
bölümünde halka şeklinde kabartma bulunur. Binanın cephesindeki
kabartma şeklindeki dua taşında H.1260 /M.1844-1845 tarihi
okunmaktadır. (Fotoğraf 10-11)

Fotoğraf 10. Kayseri Ağırnas Kapı No:11 (Bölükbaşı Ertürk 2016)

Fotoğraf 11. Kayseri Ağırnas Kapı No:11 Çörten Detay
(Bölükbaşı Ertürk 2016)
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4.2.4 Yılan Biçimli Çörten
Ağırnas’da bazı evlerin çörtenleri stilize edilmiş yılan şeklinde
yapılmıştır. Cephesindeki “Maşallah” yazılı taş üzerinde H.1286/M.
1869-1870 tarihi okunan evin cephesindeki çörten başını sağa doğru
çevirmiş olarak tasvir edilmiştir. Üzerindeki kazıma tekniğiyle yapılan
yivler çörtenin yüzeyine hareket katmaktadır. Alttan bakıldığında
çörtenin içindeki kanalın dışa çıkıntı olacak şekilde yapıldığı fark
edilmektedir. Ağız çevresi “U” şeklinde kalın silmelerle
vurgulanmıştır. Daha sonra çörtenin üst kısmı kırılarak madeni boru
yerleştirilerek biçimsel deformasyon yapılmıştır (Fotoğraf 12).

Fotoğraf 12. Kayseri Ağırnas Kapı No:66 (Bölükbaşı Ertürk 2016)

Yılan biçimli taştan yapılmış çörten örnekleri Kayseri Germir
Mahallesi’nde buluna evlerin cephelerinde de görülmektedir. Bunlar
arasında stilize edilmiş yılan biçiminde olan örnekler dikkat çekicidir.
Çoğunlukla başlarını sağa veya sola çevirmiş olarak tasvir
edilmişlerdir. Kimi zamanda yılanın hareket halindeyken bedeninin
almış olduğu kıvrımları ifade eder biçimde şekillendirilmiştir (Fotoğraf
14). Kapı No:21’de bulunan örnekte olduğu gibi ağız kısımları dairesel
formda açık olarak yapılmışlardır. Gözleri kazıma tekniğinde oval
biçimlidir. Üzeri bitkisel ögelerle yivlendirilmek suretiyle dekoratif
olarak bezenmiştir (Fotoğraf 15-16).
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Fotoğraf 13-14 Germir Mah. 432.Sokak (solda), Germir Mah.
(Bölükbaşı Ertürk 2016)

No:45 (sağda)

Fotoğraf 15. Kayseri Germir Mahallesi Kapı No: 21
Ejder Biçimli Çörten (Bölükbaşı Ertürk 2016)

Fotoğraf 16. Kayseri Germir Mahallesi Kapı No: 21
Ejder Biçimli Çörten Ön Yüzü (Bölükbaşı Ertürk 2016)
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Çörtenler cephelerde dekoratif bir öge olmanın yanında yapının
tasarım sürecine dahil edilmiş ve yapıyla birlikte inşa edilmiştir. Figür
içeren örneklerin yanı sıra sade oluk şeklinde örnekler de çatıdaki
yağmur suyunun atılmasında kullanılmıştır. Çörtenler suyu yapıdan
uzaklaştırma işlevinin dışında, aynı zamanda yapılarda güneşin
durumuna göre gölge sağlayarak cepheye hareketlilik kazandıran
tamamlayıcı bir öğedir.
Anadolu’da özellikle ortaçağ mimarisi içinde figürlü olarak
gördüğümüz çörtenler özellikle han, medrese kimi zaman da camilerde
figürlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan Niğde Alaaddin
Camii’nde (1223) aslan (Fotoğraf 17), Kayseri Sultan Han’da (12321236) aslan (Fotoğraf 18), Kayseri Hunat Hatun Medresesi’nde (1237),
aslan (Fotoğraf 19), Tuzhisarı Sultan Hanı’nda (13.yy) aslan figürlü
çörten görülmektedir. Karatay Han’da (1240) İnsan tasvirinin yanında
boğa tasvirli çörten bulunmaktadır (Fotoğraf 20). Diğer yandan bugün
yerinde olmayan Bursa Abdullah Mustafa Türbesi’nde ejder başlı
çörtenden (15.yy.) bahsetmek mümkündür (Fotoğraf 21).
Anadolu’da Selçuklu döneminde çok sık kullanılan aslan figürü
çörtenlerde de kullanılmıştır. Aslan güç kudret ve hakimiyeti
simgelemesi açısından genellikle sultanların yaptırmış olduğu
yapılarda bezeme programı içinde tespit edilmektedir. Daha çok kuvvet
ve kudret sembolü olarak görülen aslan figürü, sarayları, tahtı, kaleyi
kötülükten koruyan bir öge gibi kullanılmıştır. (Öney, 1992; 38-40).
Boğa figürü Karatay Han’daki çörten örneğinde olduğu gibi
çoğunlukla insan ya da boğa-aslan, boğa-kartal, boğa-ejder, boğagergedan ikilisi gibi bir başka figürle tasvir edilmiştir. Aslanla
mücadelesinde her zaman yenilen hayvan olmuştur. Ay ve karanlık
sembolüdür (Öney, 1992; 50). Ejder, Türk mitolojisinde su, bolluk ve
yeniden doğuşu simgelemektedir. Takvim hayvanı ve gezegen sembolü
olarak da kullanılan ejder figürlerine özellikle kale, han, darüşşifa gibi
yapılarda rastlamak mümkündür. (Öney, 1969; 171-193). Geleneksel
su mimarisinde havuzlu konaklarda ve bazı çeşme lülelerinde görülen,
suyun sıçramasını engellemek amacıyla konulan zincirler ve bolluk
bereket ile suyu niteleyen ejder başları çörtenlerde de görülmektedir.
Ejder figürleri genellikle üç boyutlu, tek başına tasvir edilmiştir (Acun,
1993; 6-7; Önge 1973: 183-185). Zincirler ise çörteninin oluk
kısmından başlayıp iki metreye kadar aşağı doğru sarkmakta ve suyun
akışını düzenlemektedir.
Türklerde olumlu ve olumsuz anlamlar içeren yılan figürü, Türk
Hayvan Takvimi’nde yıl olarak da sembolize edilmiştir. Koruyucu
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özelliği olduğuna inanılan figür, sağlık alanında kullanılmaktadır
(Çoruhlu, 1999; 186-190). Yılan figürü Anadolu’da özellikle şifahane
yapılarında taş üzerine işlenmiştir. Yılan kabuğunu atarak kendini
yenileyen bir hayvan olması itibariyle sağlık sembolüdür.
Çalışma alanı olan Kayseri Ağrnas ve Germir’de figürlü taş çörtenler
yapı zenginliğinin bir göstergesi olarak günümüzde hala zamana karşı
olumsuz şartlara direnmektedirler. Yöredeki konutlarda figürlü
çörtenlerin sıklıkla kullanıldığı anlaşılmıştır. Konutların zaman içinde
el değiştirmiş olmalarıyla birlikte bunların da yerinden sökülerek
maddi kazanç elde etmek amacıyla satıldığı yöre halkı tarafından ifade
edilmektedir. Özgün çörtenlerin yerine bu işlevi görecek daha basit
çörten ya da borular yerleştirilmiştir. Var olan özgün çörtenlerin
herhangi bir koruma tedbiri alınmaksızın zamana ve iklim şartlarına
karşı yıpranma sürecinin, korunmaları sağlanmadığı takdirde
hızlanacağına dikkat çekilmelidir.
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Fotoğraf 18. Kayseri Sultan Han (URl- 1)

Fotoğraf 19 Kayseri Huant Hatun Külliyesi (URL-2)

Fotoğraf 20 Karatay Han Kayseri. (URL3)

Fotoğraf 21: Bursa Abdullah Mustafa Türbesi Ejder Başlı Çörten
(Aziz Doğanay 2017)
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EĞİRDİR KENTİNDE KENTSEL MEKANIN DÖNÜŞÜMÜ
Transformation of Urban Space in The City of Eğirdir
Ayşe SAVAŞ Hasan Ş. HAŞTEMOĞLU
Giriş
Isparta İli Eğirdir İlçesi, tarihi binlerce yıl öncesine dayanmakla
birlikte, altın çağını Hamidoğlu Beyliği döneminde beyliğin başkenti
konumundayken yaşamıştır demek mümkündür. Bu dönemde İç
Anadolu’yu Akdeniz limanlarına bağlayan ana kervan yolları üzerinde
bulunan kent bugün ilçesi konumunda olduğu Isparta’dan daha önemli bir
noktadaydı. Beyliğin Osmanlı iradesine geçmesinin ardından görece önem
kaybeden kent, Cumhuriyetin ilk yıllarında da dikkat çekici bir atılım
yapamamıştır. Bu durum ekonomik anlamda kente olumsuz etki etse de
geleneksel kent dokusunun yakın geçmişe kadar büyük ölçüde
korunmasına olanak tanımıştır. Doğrudan bulunduğu coğrafyadan
şekillenen Eğirdir kentinin özgün geleneksel dokusu; yüzlerce yıl boyunca
yaşanan savaşlara, istilalara ve fetihlere rağmen 1950’lilere değin büyük
bir dönüşüm geçirmeden gelişerek varlığını sürdürmüştür. 1950 sonrasında
ise yaşanan göçler, yangınlar, kamu binaları, ulaşım yatırımları ve 1980
sonrası yaşanan hızlı kentleşme ile büyük ölçüde dönüşüme uğramıştır. Bu
dönemde geleneksel kent dokusu büyük ölçüde yitirilirken, önemli bir
kentsel kimlik kaybına yol açmış, günümüzde kentin ekonomik olarak
önem verdiği turizm faaliyetleri açısından kayıplara neden olmuştur.
1. Türk Yerleşimleri Öncesi Eğirdir
M.Ö. 687-547 yılları arasında Lidyalılar tarafından işgal edilen bölgeye
Lidyanın son hükümdarı Kroisos M.Ö. 560-547 tarafından Eğirdir kentinin
kurulduğu ve ilk adının Krozos olduğu sanılmaktadır. Kroisos devrinde
Eğirdir’in bir tarafta İnekdenizi'nden (Eğirdir yarımadasının Sivri dağı
eteklerine uzanan üst bölümüne verilen yerel ad) başlayıp diğer tarafta
Yumrutaş'a kadar devam eden bir büyük kent görünümünde olduğu rivayet
edilmektedir (Şükrü, 2005).
Eğirdir kenti ve çevresinde Türk yerleşimleri öncesinden günümüze
ulaşan ve kent formuna doğrudan etki eden en eski tarihli yapılar, savunma
amaçlı inşa edilen kale, sur ve kule yapılarıdır. Eğirdir üzerine yapılan
çalışmalara göre tarihsel süreç içerisinde kentte inşa edilmiş üç kale, bir iç
kale ve iki kale kapısı olduğu anlaşılmaktadır. Sur duvarları kentin
coğrafyasına göre şekillenmiş ve kentte bulunan kuleler, duvarlar ve
kapılarla desteklenmiştir.
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Bugün kent merkezindeki yer alan kalenin ilk inşasının Lidyalılar
dönemine kadar indiği iddia edilmekle birlikte, bunu doğrulama imkânı
yoktur. Ayrıca kentin 4.yüzyılda Büyük İskender tarafından Anadolu seferi
sırasında Psidia Bölgesinden geçerken istila edildiği, ardından 2. yüzyılda
Roma egemenline geçtiği dönemde bugün Demirkapı Mahallesi’nin
olduğu mevkiye kadar bir dış kale daha yapıldığı düşünülmektedir. Bu
yapının Eskihisar denilen çok eski kale ile birleştirilip İnekdenizi cihetini
dahi bu surların içine aldığı rivayet edilmektedir (Şükrü, 2005).
Diğer taraftan Roma döneminde inşa edildiği anlaşılan kentin
kuzeyinde yer alan Eğirdir Sivrisi olarak bilinen Viarus Tepesi’ne
Prostanna diye anılan bölgede kale kalıntıları barıdıran antik bir kent
bulunmaktadır. Bazı tarihçiler kentten daha çok bir karakol olduğu
düşündüğü Prostanna Antik Kenti stratejik bir noktada inşa edilmiş,
Eğirdir kentine bakan en yüksek noktada konumlanmıştır. Pisidia
bölgesinde kurulan Askeri koloni kenti olan Prostanna bölgenin iç kesimini
denetlemek amacıyla kurulmuştur. Diğer taraftan 688’de İstanbul’u fethe
giden Emevilerin sivri dağında bir Hıristiyan kalesini zapt ettiği ve yine
716’da İstanbul’u fethe giden Abbasilerin bölgeden geçtikleri bilinmekle
birlikte, bölgede bir egemenlik kuramamışlardır (Yiğitbaşı, 1972). Bu
bilgiler Bizans döneminde de Prostanna kentinde yer alan kalenin kentliler
tarafından güvenlik amaçlı kullanılmaya devam ettiğini düşündürmektedir.
Sivri Tepesi’nde Bizans Dönemi’ne ait yapı kalıntılarının bulunması,
Bizans Dönemi’nde kentte yerleşim olduğunu desteklemektedir
(Kızılyalçın ve Özcan, 2016).

Resim 1. Kale, kale kapıları ve Prostanna yerleşimi (Savaş, 2019)
Kentteki iç kale, gölden ve Sivri Tepesi tarafından gelecek saldırılara
karşı korunmak için yapılmıştır. Yarımada’nın uç tarafındadır. Yapıldığı
tarih bilinmemekle birlikte, M.Ö.4.yüzyıl başlarında Lidya Kralı Kroisos
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tarafından yaptırıldığı sanılmakla birlikte barındırdığı yarım daire ve çok
cepheli burçları ile tuğla örgülü duvar tekniği Bizans dönemi özelliklerini
yansıtır (Doğan, 2008). Öyle ki sur çizgisinin güney kanadı üzerinde, dışa
taşkın olarak inşa edilmiş biri beşgen planlı diğeri silindirik iki burcun
inşaat tarzları kadar, sur duvarlarının yapım tekniğinin de, Orta Bizans
çağında ve Komnenoslar döneminin bir karakteristiği olduğu
bilinmektedir. Dönemin yazılı kaynakları kadar, bu çağa ait kaleler
üzerinde sürdürülen araştırmalar, giderek artan Anadolu’daki Selçuklu
yayılmasına karşı, ülkenin Bizans idaresindeki batı, kuzey ve güney
bölgelerinde yer alan pek çok kentin surlarla tahkim edildiğini ortaya
koymuştur (Bilici,2012). Bu bilgiler Bizans döneminde kalenin onarılarak
kullanılmaya devam ettiği fikrini desteklemektedir.
Ayrıca ulaşılabilen sur duvarlarının topografya ile olan ilişkisine
bakılırsa, eski kentin, gölün içinde ve etrafı sur duvarlarıyla çevrili bir Orta
çağ ada yerleşmesi olması muhtemeldir. Günümüze bir kısmı ulaşabilmiş
duvarlar ile burç inşaatlarına bakılarak, eski yerleşmeyi ana karadan ayıran
sur çizgisi üzerindeki kale kalıntısının özgün haline ilişkin bazı tespitler
yapma imkânı bulunabilir. Mevcut duruma bakılırsa, Bizans döneminde,
bir ada yerleşmesinden ibaret olan kale-kenti anakara ile bağlayan kapının,
şimdiki yer ve konumunda değil, aksine, silindirik burç ile kuzeyindeki
poligonal planlı diğer burç arasında ve bugün moloz taş örgülü sağır bir
kütle halinde gördüğümüz duvarın ortasında yer aldığı anlaşılmaktadır.

Resim 2-3. Kale 1907 (Foto Savaş Arşivi), Restitüsyon (Bilici, 2012)
Sonuç olarak daha eski tarihli bir yerleşim yeri olması bilinmesine
rağmen ayakta kalmayı başaran az sayıda yapı ve yapı kalıntısından Eğirdir
kentinin MÖ. 6. yy’da Lidyalılardan başlayarak, Bizans dönemine değin
ada, yarım ada ve Sivri Tepesi olmak üzere muhkem kaleler, surlar ve
kulelerle önemli bir yerleşim yeri olmayı sürdürdüğü görülür. Tarihsel
süreçte yaşanan savaşalar, istilalar ve fatihler sırasında bu yapılar farklı
kültürler tarafından onarılmış ve yeniden kullanılmıştır.
2. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Döneminde Eğirdir
Bölgede ilk Türk yerleşiminin 1071'den birkaç yıl sonra gerçekleştiği
sanılmaktadır. Anadolu Selçuklu hükümdarı III. Kılıçaslan 1204’de
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çevredeki kentler ile Eğirdir'i de Selçuklu egemenliği altına almıştır
(Akdemir, 2008). Bu dönemden sonra Roma döneminde kale içinde oluşan
kent dokusu, kale dışında gelişmeye başlamıştır. Kent Konya'dan
Antalya'ya ulaşan kervan yolu üzerinde bulunmasıyla Selçuklulardan
itibaren önemli bir yerleşim yeri haline gelmiştir (Karaca, 2014). Anadolu
Selçuklu Devletinin yıkılmasının ardından 1300’lerde, Hamidoğlu Beyliği
Eğirdir merkez olmak üzere Selçuklu Uç Beyi Hamid Bey’in torunu
Dündar Bey tarafından kurulmuştur (Göde, 2001). 1310’dan itibaren
Felekabad adını almıştır. 1320’li yılların sonlarında kente geldiği
düşünülen İbn-i Batuda’ya göre Eğirdir, kalabalık ve bakımlı çarşıları olan,
çevresi bağ, bahçe ve bostanlarla çevrili büyük bir şehirdir (Göka, 2001).
Daha sonra kısa bir dönem Timur ve Karamanoğulları idaresine de giren
kent, 1423'te II. Murat zamanında tam olarak Osmanlı topraklarına
katılmıştır. Tanzimat'tan sonra ise Konya Vilayeti Hamit Sancağına bağlı
bir kaza olmuştur.
2.1. Kent Formuna Etki Eden Kamusal Yapılar
Eğirdir Han, Konya'dan Antalya'ya ulaşan kervan yolu üzerinde
bulunmaktadır. II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Eğirdir Han (123738) inşa edilmiştir (Karaca, 2014). Yapı I. Alâeddin Keykubad tarafından
yaptırılan Aksaray ve Tuzhisarı (Kayseri) sultan hanlarından sonra en
büyük boyutlu örnektir. Bugün büyük ölçüde yıkılan hanın taç kapısı
Eğirdir’deki Dündar Bey Medresesine ve bazı bezemeli parçaları sur
duvarlarına taşınmıştır (Doğan, 2008).

Resim 4. Eğirdir Han (Bozer, 2007)
Dündar Bey Medresesi 1237’de Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin
Keyhüsrev zamanında han olarak yaptırılmış, daha sonra 1301 yılında
Hamidoğlu Dündar Bey tarafından medreseye çevrilmiştir. Açık avlulu,
avlusu üç yönden revaklı, tek eyvanlı, çift katlı ve simetrik plan şemasıyla
döneminin en anıtsal örneklerinden biridir (Karaca, 2014). 1925’e kadar
eğitim kurumu olarak kullanılan yapı, günümüzde çarşı haline getirilmiştir
(Bozkurt, 2015).
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Resim 5. Dündar Bey Medresesi (Foto Savaş Arşivi)
Hızırbey Cami Eğirdir'deki en büyük cami olup, duvarları kargir ve üstü
toprak dam olarak Hızır Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami ve minarenin,
kesin inşa tarihi bilinmesede 1327-28 yıllarında inşa edildiği
sanılmaktadır. Cami, 1814’de çıkan yangınla tamamen yanmış,1820’de
onarılarak ibadete açılmıştır. 1884’de tekrar onarım gören caminin damı
çatı ile örtülmüştür. Ayrıca kemer üzerindeki minaresiyle dünyada tek
olduğu iddia edilmektedir. (Isparta Valiliği,1983).

Resim 6. Kemerli Minare 1895 (Sarre,1998)
Diğer taraftan medreseye bitişik olan kemerli minarenin kale kapısı
olduğu ve burada kullanılan taşların da Eğirdir hanından getirilmiş
olabileceği ifade edilmektedir (Bozer 2007). Dışarıdan görünüşü
meydandan minarenin altındaki bir tünel içine girilir gibidir (Babacan,
2012).
Dündar Bey ve Aşağı Hamam adlarıyla tanınan Eğirdir Hamamı,
kaynaklarda verilen kitabesine göre 1307-08 yılında Dündar Bey
tarafından yaptırılmıştır. Üç eyvanlı, iki köşe hücreli plan şeması yansıtan
yapı, bugün çifte hamama dönüştürüldüğü için özgün durumunu yitirmiştir
(Karaca, 2014).
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Baba Sultan Türbesi, Isparta yolu üzerinde Yazla mahallesinde bulunan
türbe, sekizgen planlı piramit çatılıdır. İçte kubbe örtülüdür. Dört
pencerelidir. Pencereler sivri ve dikdörtgen kemerlidir. Dış duvarlar
düzgün kesilmiş dikdörtgen kövke taşlarından kaplanmıştır. Hüsamüddin
İlyas Bey zamanında, M. 1358’de yapılmıştır. Türbenin doğusuna bitişik,
sonradan yapıldığı anlaşılan ahşap dergâh ve imarethane binaları 1930’lu
yılların başında yıkılmış, sadece piramit başlıklı kümbet kalmıştır (Şapçı,
2000).

Resim 7. 1940 Babasultan Türbesi (Foto Savaş Arşivi)
Ayestefanos Kilisesi, Yeşiladanın kuzeydoğu ucundadır. Yapı erken
dönemde inşa edilen bir kilise üzerine Hristiyan Matyr’lerinden Stefanos
adına 8.yy.’da inşa edilmiştir. 1800 başlarında eski, harap Sen
Thedoros Kilisesinin yanına bugünkü özelliğiyle yapılmıştır. 19.yy.
mimari özelliklerini gösteren yapı, Yeşilada’da yaşayan Ortodoks Rumlar
tarafından kullanılmıştır. Doğu- batı doğrultusunda derinlemesine
dikdörtgen planlı, üç neflidir. Doğuda köşeli bir apsisi vardır. Güney
duvarında sivri kemerli bir kapı, batı duvarında üstü yuvarlak kemerli ana
giriş kapısı vardır.

Resim 8. 1979 Ayestefanos Kilisesi (Savaş, 2019)
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2.2. Mahalleler ve Sivil Mimari Yapılar
Osmanlı döneminde 1600’lü yılların ilk yarısında Eğirdir’e gelen Kâtip
Çelebi’ye göre Eğirdir küçük sağlam bir kalesi, pek çok dükkânı,
ibadethanesi ve hamamı bulunan iki kapılı bir yerleşimdir. Gölde bulunan
iki adadan küçük olanı bağ bahçedir. Büyük olanında 200 kadar ev vardır.
Balıkçılıkla uğraşan ada sakinlerinin yarısı gayrimüslim yarısı
Müslümandır (Göka, 2001). Dönemin Türk aile yapısı göz önüne
alındığında bir hanede birkaç kuşak aile ferdi bir arada bulunur. Ortalama
4-5 odadan oluşan evlerin, musandırası, sediri, ocağı ve gusülhanesi ile
tüm yaşama birimlerini bir arada bulunduran her odasında bugünkü
manada bir aile barınmaktadır. Dolayısıyla hane denildiğinde evin tamamı
anlaşıldığı için temettuat kayıtları hane reisleri üzerinden yapılırdı. Bu
nedenle temettuat kayıtlarına göre 1844’te Eğirdir’de yaklaşık 6500 nüfus
yaşadığı tahmin edilmektedir (Yakıt, 2001). Eğirdir kazası; 1830 yılında
13 Müslüman ve bir Rum mahallesi olmak üzere 14 mahalleden
müteşekkildir. 14 mahalleden 2'si Cezire-i Nis (Nis Adası)’de olup biri
Müslümanlara diğeri gayrimüslimlere ait mahalledir. Bu iki mahallenin
bulunduğu Nis adası günümüzde Yeşilada Mahallesidir. Diğer 12
mahalleden 9’u aynı isimlerle, kalan 3 mahalle ise Cami-i Kebir- Cami,
Seydimpaşa- Seydim, Timurkapı- Demirkapı olarak Eğirdir'in mahalleleri
olarak devam etmektedir (Karacan, 2017).
Eğirdir evleri ikliminde etkisi ile dış sofalı ve iç sofalı olarak
yapılmaktaydı. Evler tek katlı veya iki katlı olarak yapılırken, dış sofalı
evlerin açık kısmı sokağa doğru taşmış, çıkma ahşap payandalara
taşıtılmıştır. Bu taşan kısım köşk olarak da nitelendirilir. Odaların her biri
ev olarak adlandırılır. Nedeni ise her ev başlı başına bir yaş mekânı olup,
her odanın bir ocağı, yatakların depolandığı yüklüğü, yüklük duvarının bir
bölümünde gusülhanesi ve sedirleri bulunur, yüklük kapakları süslü ve
aynalıdır. Odaların çoğunluğunda çift kapılar mevcut olup ısı kaybının
önlenmesi amaçlanmıştır (Ünal ve Takka, 2015). Bu evlerin alt katında
zamanın ihtiyaçları olan, ahır, samanlık, odunluk, mutfak, kiler, ambarlar,
erzak deposu gibi bölmeler bulunur. Genişçe bir ‘hayat’ için de yer ayrılır
buradan, bir kapıyla bahçeye çıkılmaktadır. Zaman içerisinde hayvan
beslemeye ihtiyaç kalmayınca alt kattaki ahırlar ve samanlıklar oda haline
getirilmiştir (Şapçı, 2014). Ahşap Eğirdir civarında kolay temin edilebilir
bir malzeme olduğu için, evlerin inşasında birçok amaçla, sık kullanılan
bir malzeme olmuştur. Evlerin süsleme ve kapılarının da başlıca yapı
malzemesi ahşaptır. Kentte yaşayan Rumlar ve Türklerin etkisiyle
süslemelerde farklı işçilik yöntemleri ve motifler bir arada kullanılmıştır.
Ancak bu konut dokusunu oluşturan sivil mimarlık örneği ahşap evlerin
çoğu günümüze değin yangınlar ve zamanın etkisiyle yok olmuştur.
Birçoğu ise harap durumdadır. Büyük çoğunluğu bakımsızlık, terk,
bayındırlık etkinlikleri, rant baskısı gibi çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır.
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Özensiz yapılaşma ve hatalı uygulamalar nedeniyle geleneksel doku zarar
görmüş ölçek ve özelliklerini yitirmiştir. Eğirdir ilçesinde, koruma altında
32 yapı merkez bölgesinde, 10 yapı Yeşilada Mahallesinde bulunmaktadır.
Merkez bölgedeki geleneksel sivil mimari örneği tescilli yapılar 1970’li
yıllara kadar kıyıyla doğrudan ilişki içinde olsa da 1970’de göl
doldurularak sahil yolu yapılması ve ardından yapıların önüne apartman ve
iş hanları inşa edilmesiyle, kıyıyla ilişkisini kaybetmiştir. Bu yapıların
büyük kısmı 1980 sonrasında geleneksel yaşam tarzının zorlukları ve
modern hayata geçiş istekleri gibi sebeplerle sahipleri tarafından
terkedilmiştir.

Resim 9-10.1950- 2018 3Envanter no:3 konut (Foto Savaş Arşivi)
Yeşilada’da ise sokaklar kuzey-güney yönünde yer alır ve meydanlarda
son bulur. Ada içerisinde üç adet meydan bulunmaktadır. Bunlar Pazarcık,
Küçükpazarcık ve Manastır meydanlarıdır. İç kesimlerde araç trafiğine
imkân veren yol bulunmamaktadır. Adada hala kullanılmakta olan camii,
mezarlık, türbe, kilise, balıkçı barınağı ve işlevini yitirmiş bir hamam
yapısı bulunmaktadır. Sahildeki konutlar göle doğru yönlendirilmiştir.
Evlere genelde bahçelerden girilmektedir. Ancak meydanlar üzerinde yer
alan evler, girişlerini doğrudan meydandan alırlar.

Resim 11-12.Yeşilada’da sokak dokusu (Savaş, 2019)
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2.3. Altyapı ve Ulaşım Faaliyetleri
Kervan yolları açısından bakıldığında, antik dönemlerden beri Pisidia,
devamlı olarak önemini korumuş tarihî bir bölgedir. Bölge, yolların kavşak
noktası olması açısından oldukça önemlidir. Yunan ve Roma antik yolları
daha sonra Selçuklu, Beylikler ve Osmanlılar tarafından kullanılmaya
devam etmiştir. İlk dönemde bölgenin ana merkezi Yalvaç iken, Eğirdir ve
Isparta’nın ön plana çıkmasıyla birlikte Pisidia bölgeyi birbirine bağlayan
yolların merkezi olmuştur. Anadolu’yu Isparta’ya bağlayan güzergâhlar
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de hemen hemen korunmuş, hatta daha
faal bir hale gelmiştir. Bölgenin kervan yolları, kuzey bölgesi mallarının
güneye taşınması açısından önemlidir (Demirci, 2014). Öyle ki, KonyaAntalya yolunun Eğirdir’den sonra Atabey, Isparta, Burdur, İncir Han,
Susuz Han, Kırkgöz Han ve Eğirdir Han menzilleriyle Antalya Limanı’na
ulaşır. Bu hanlardan Eğirdir Han’ın I. İzzeddin Keykavus Dönemine
(M.1210-19) ait oluşu, Eğirdir üzerinden giden kervan yolunun, Seydişehir
üzerinden kıyıya ulaşan yola göre daha eski ve önemli olduğunu
göstermektedir (Uysal,1994).
Diğer taraftan İstanbul-Edirne demiryolu hattından sonra Osmanlı
İmparatorluğu döneminde yapılan ikinci demiryolu Eğirdir’e ulaşır.
İzmir’den başlar Aydın ve Denizli üzerinden Eğirdir’e gelir. Eğirdir’e
hattın yapılış tarihi 1876 yılıdır (Dinamo,1973) Bir İngiliz şirketi
tarafından inşa edilen hat, daha sonra Osmanlı himayesine geçer.
Demiryolu 1912 yılında ulaşıma açılan “İzmir-Aydın-Denizli-Dinar
Demiryolu Hattı”nın Eğirdir’e varışıyla bölge “taşıma ve ulaşım noktası”
haline gelir. Eğirdir’e gelen malzemeleri saklayıp korumak için bugünkü
İstasyon Mahallesi ve Altınkum Plajı’nın bulunduğu yere onlarca depo ve
ambar yapılmaya başlanır (Bozkurt, 2007)

Resim 13-14.1930’lar İstasyon,1970’ler Demirkörü (Foto Savaş Arşivi)
3. Cumhuriyet Döneminde Eğirdir
Cumhuriyetin ilanından sonra Isparta iline bağlı ilçe merkezi konumuna
gelen Eğirdir kentinde göçler, yangınlar, kamu yatırımları, alt yapı ve
ulaşım faaliyetleri ve 1980 sonrası kentleşme politikaları kentte büyük
çaplı değişim ve dönüşümlere sebep olmuştur. Özellikle yaşanan mübadele
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sonrası özellikle Nis adasında yaşayan Hristiyan Rumlar kentten göç
etmiştir. Ardından 1950 sonrasında kente ulaşan kamu yatırımları
kentleşmeyi hızlandıran temel unsur olmuştur.
3.1. Kent Formuna Etki Eden Kamusal Yapılar
Zafer İlkokulu binası 1926’da Zafer Mektebi adı ile inşa edilmiştir.
1959’da, Cami Mahallesi yangınında hasar görmesi sebebiyle 1962’de
yeni yapılan tek katlı binada öğretime başlanmış, binanın ihtiyaca cevap
vermemesi sebebiyle 199’de bugün ki üç katlı okul binası yapılarak eski
bina yıkılmıştır.

Resim 15-16. Zafer Mektebi (Foto Savaş Arşivi)
Diğer taraftan Toros dağları, yaylaları ve gölüyle Eğirdir’in askeri
birlik eğitimi için gerekli koşulları taşıması ve demiryolu hattının Eğirdir’e
kadar gelmesi, Dağ Talimgâhının Eğirdir’de konuşlanmasında önemli rol
oynamıştır. 1926’da bölgede eğitime başlanmış, 1930 ve 1940’lı yıllarda
giderek gelişmiştir. Talimgâhın kurulduğu Yazla Mahallesi’nde sadece
birkaç bağ evi varken, zamanla Eğirdir’in kalabalık mahallelerinde birine
dönüşür (Bozkurt, 2015). Daha sonra Eğirdir Dağ Komando Okulu ismini
almıştır.

Resim 17-18. Dağ Talimgah Binaları (Foto Savaş Arşivi)
Ayrıca 1922’de çıkan yangın sonrasında, kent merkezindeki hükümet
binası yanmıştır. Kent merkezinde uygun alan olmaması sebebiyle uzun
süre hükümet binası inşa edilememiş, 1938’de Sekibağ’ın doğusuna, kent
merkezine 2 km uzaklıktaki alana yeni hükümet binası inşa edilmiştir. 810 yıl boyunca kullanılan bina, uzak olması, etrafında yerleşim, iş yeri vb.
olmaması, çalışanların ulaşımı yürüyerek sağlamalarının zorlukları
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sebebiyle boşaltılmıştır.1952’de yıllarda “Eğirdir Kemik ve Mafsal
Veremi Hastanesi” olmuştur (Kartal, 2016). Kısa sürede büyük bir rağbet
gören hastanenin 1955’de büyütülmesine karar verilmiş ve 1957’ye kadar
ek yapılar, yönetim binaları tamamlanarak yatak kapasitesi iki katına
çıkarılmıştır. 1982 senesinde 1500 yatak kapasiteli, 12 katlı bina hizmete
girmiştir. Hastaneyle birlikte Eğirdir kenti yurt genelinde tanınan bir hale
gelmiş, Eğirdir’de sağlık turizmi hızla yayılmıştır (Bozkurt, 2015). Zaman
içinde önemini yitiren kurum devlet hastanesine dönüştürülmüştür.

Resim 19-20. Kemik ve Mafsal Veremi Hastanesi (Foto Savaş Arşivi)
3.2 Alt yapı ve ulaşım faaliyetleri
Eğirdir’e elektriği ilk getiren Eğirdir’in tanınan ailelerinden Ağalardır.
Cami mahallesinde bir un fabrikası kurmuş, fabrikayı mazotla çalışan
dinamonun ürettiği elektrikle çalıştırmışlar ve elektriğin fazlasını
çevredeki birkaç eve vermişlerdir. İlçede şebekeli ilk elektrik ise 1935
yılında kurulan buhar kazanlı, daha sonra mazotla çalışan dinamo ile
sağlanmıştır.1960’da Kovada Elektrik Santrali devreye girince Eğirdir
Elektrik Fabrikası kapanmış ardından yıkılıp yerine postane binası
yapılmıştır (Şimşek, 2011).

Resim 21. 1940’lı yıllar Elektrik Santrali (Foto Savaş Arşivi)
1938 yılında şehir merkezinin dışında kalan bir bölgede önce hükümet
binası yapımı ve sonrasında bu binanın 1952 yılında Kemik hastalıkları
hastanesine dönüştürülmesinin ardından 1960’lı yıllarda bu bölgeyi
merkeze bağlayan aynı zamanda da Konya-Isparta arasındaki ulaşımı da
sağlayan dolgu yol yapılmıştır. 1970’li yılların sonuna doğru hastanenin
büyütülmesi sırasında çıkan hafriyatlarla da gölde bulunan iki ada ile

840

merkez arası bağlanarak adalar yarımada haline getirilmiştir (Şapçı, 2008).
Yine 1970’li yılların sonunda merkezi Yazla mahallesine, oradan da
Isparta’ya bağlayan dolgu yol inşa edilmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde
ise bölünmüş yollar inşa edilmiştir.

Resim 22-23. 1.Sahil yolu öncesi ve sonrası (Foto Savaş Arşivi)

Rsim 24-25. 1960 – 2018 yılları 1.Sahil yolu ( Foto Savaş Arşivi)
3.3 Mahaller ve Sivil Mimari Yapılar
Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına kadar Eğirdir
kenti mekânsal yerleşim yeri durağanlığını sürdürmüş ve mahalle isimleri
bile neredeyse değişime uğramamıştır. Kayıtlara geçen, Eğirdir’in
geçmişten günümüze mahalle adları ve günümüzdeki karşılıkları şöyledir;
Beydim Mescid-i Feryas, Çukur Mescid (Kâtip), Hacı Ahmet Mescidi
(Kapılı), Kale-i Mescid-i Fediği, Mahalle-i Yazla (1558’den sonraki
kayıtlarda geçmektedir.), Mescid-i Cami Şemseddin bey(Cami), Mescid-i
Ağa (Ağa), Mescid-i Demirkapı (Demirkapı), Mescid-i Hacı, Mescid-i
İmaret (İmaret), Mescid-i Kethüda, Mescid-i Kurdoğlu (Silahtar), Mescidi Nasuhoğlu, Müselman-ı Nis (Yeşilada), Zaviye-i Mevlana Abdi ve
Zımniyan-ı Nis (Canada).
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Ardından 1959’da Cami mahallesinde meydana gelen yangında 215 ev
yanmış, Eğirdir’in büyük oranda yerleşim kimliğini oluşturan geleneksel
konut dokusunun büyük bölümü kaybedilmiştir. Geçit törenlerinin
yapıldığı, kent pazarının kurulduğu bölge günümüzde ticaret faaliyetlerin
yoğun ve çok katlı yapılaşmanın olduğu bir mahalle’ye dönüşmüştür.
Ardından 1972’de meydana gelen yangında Kale mahallesinin yarısı
yanmıştır. (Veziroğlu, 2005).

Resim 24-25.1959 Cami Mah. 1972 Kale Mah. yangınları
(Foto Savaş Arşivi)
Yangınlar sonrasında 1960’da Kemik Hastanesi inşasıyla gelişen
Sekibağ’ın ilerisindeki bölgede, inşa edilen Yenimahalle yangın evlerinin
yapılmasıyla birlikte kent güney yönünde ilerlemeye başlamıştır.

Resim 26-27.1960- 2018 Yılları Yenimahalle (Foto Savaş Arşivi)
Sonuç olarak yangınlardan önce Kale Mahallesi kale suruyla çevrili ve
sur üzerine inşa edilmiş geleneksel bitişik nizam ahşap konutlardan
oluşmaktayken, zaman içerisinde ahşap geleneksel yapıların çoğu yıkılıp
yerine betonarme binalar yapılmıştır. Günümüzde kale burnundaki tescilli
yapılar bu mahalledeki kentsel belleğin son örnekleridir.

Resim 28-29. 1950-2018 Kale Mahallesi (Foto Savaş Arşivi)
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Diğer bir deyişle kent merkezi yangınlarla niteliğini kaybederken,
Kemik Hastanesinin inşası, dolgu yolların ulaşımı kolaylaştırması ve inşa
edilen yangın evleriyle birlikte kent güney yönünde yoğun bir yapılaşma
maruz kalmıştır.

Resim 30-31. 1960-2018 Hastane’ye bakış (Foto Savaş Arşivi)
Kentin güney ve güney batı yönünde ilerlemesindeki önemli
etkenlerden bir diğeri de kent merkezine 8,5 km mesafede bulunan Bağlar
bölgesinin 1954’de Bağlar Mahallesi olmasıdır. 1950’ye kadar genellikle
bataklık olan ve üzüm bağlarının bulunduğu bölge iyileştirilerek
günümüzde sanayi bölgesi, soğuk hava depoları ve kentlilerin birçoğunun
elma bahçelerinin bulunduğu geniş bir alandır (Şimşek, 2012).1952 yılında
bölgede Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü kurulmuş 1986 yılına kadar farklı
isimlerle faaliyetlerine devam etmiştir. 1994 yılında Eğirdir Bahçe
Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne dönüştürülmüş, 2015 yılında
Meyvecilik Araştırma Enstitüsü ismini almıştır. Elma zaman içerisinde
kentin en önemli geçim kaynağı haline gelmiş, fidanlıkta çalışan görevliler
için yakın çevreye konutlar yapılmış, okul ve yurt binası inşa edilmiştir.
Dolgu yolun yapılması, ulaşımın kolaylaşması, etrafında oluşan sanayi ve
iş ortamları sebebiyle bölge sürekli oturulan bir mahalle haline gelmiştir.
1995’de Pınarpazarı Mahallesinde çok katlı konut blokları inşa edilmiştir.
1995 senesinde Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinin Köprübaşında faaliyete
girmesiyle Yenimahalle ve Fakülte arasında kalan alan zaman içerisinde
çok katlı yapılarla dolmuş ve Menderes Mahallesi oluşmuştur.

Resim 32-33. 1940-2018 Pınar pazarı çevresi (Savaş, 2019)
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Kentin Batı yönündeki gelişimi ise büyük ölçüde iki temel
gelişmeye dayanır. Bunlardan birincisi Demiryolu hattının Isparta’dan
24 yıl önce Eğirdir’e gelmesidir. Karayollarının yapımından önce diğer
şehirlerle ulaşım sağlanmış ve üretilen tarım ürünlerinin nakliyatında
önemli bir rol oynamıştır. Bölgenin yapılaşmasında önemli bir etken
olmuştur. Kullanıldığı yıllarda ulaşım odağı olan tren garı, depo binaları
ve demir köprü 2002 itibariyle ulaşıma kapatılmış, yoğun yapılaşma
nedeniyle günümüzde neredeyse görünemez hale dönüşmüştür.

Resim 34-35. 1984-2018 Demirköprü (Savaş, 2019)

Resim 36-37. 1980- 2018 Gar çevresinde yapılaşma (Savaş, 2019)
1980 yılı sonrası tüm Türkiye’de olan yoğun imar faaliyetleriyle
birlikte Eğirdir’de bu durumdan etkilenmiş, Yazla bölgesinin kuzeybatısı
olan İstasyon- Plaj bölgesinde çok katlı, kooperatifleşme faaliyetleri
görülmeye başlanmıştır. İmar faaliyetleri Demirköprü mahallesine doğru
genişlemeye başladıkça kat sayıları artmış, yüksek konut blokları inşa
edilmiştir.

Resim 38-39. 1920- 2018 İstasyon- Plaj Mahalleleri (Savaş, 2019)
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İkinci olarak Dağ Talimgah’ın kurulduğu Yazla bölgesi üzüm
bağlarının ve Selçuklu döneminde yapılmış türbe, zaviye ve cami gibi dini
birkaç yapının bulunduğu bir bölgedir. Askeriye’nin gelmesiyle kıyıda
askeri bir gazino yapılmış, ardından ortaokul, 1970’li yıllarda lise
yapılması, hükümet binasının boşaltılarak 1982 yılında Su Ürünleri
Yüksek Okulu olması, askeri lojmanlar ve eklenen yeni okul binaları kapalı
spor salonu ve Huzurevi’nin yapılmasıyla bölge günümüzde yoğun
yapılaşmanın olduğu bir mahalle haline gelmiştir.

Resim 40-41. 1930 - 2018 Yazla Mahallesi (Foto Savaş Arşivi)

4. Sonuç ve Tartışma
Sonuç olarak Eğiridir kentinin mekansal dönüşümü incelendiğinde şu
sonuçlara ulaşmak mümkündür. Kent Türklerin bölgeye yerleşmesinden
önce Sivri tepesinde güvenlik karakolu amaçlı kalesi bulunan ancak ana
yerleşimi Eğirdir gölü içerisine uzanan yarımada ve adalar üzerine inşa
edilmiş tipik bir ortaçağ kale yerleşimidir. Bölgenin kentleşmesinden sonra
Türk-İslam kentleşme anlayışı ile kentleşme kale dışında Cami-ÇarşıMedrese kurgusuyla şekillenmiştir. İnşa edilen han, hamam, dergah-türbe
yapıları ile kent yaşamı geliştirilmiştir. Yerleşik Rum ahali Nis adasında
kendi içine dönük biçimde yaşamıştır. Doğal olarak topografya ve kıyı
kullanımı kent formunda en önemli etken olmuştur. Bu durum 20.yy’la
kadar durağan biçimde yarımada ve ada çevresinde devam etmiştir.

Resim 41-42. Eğirdir gravürleri (Laborde, 1838)
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Resim 43-44. 1950-2018 Eğirdir ve Adalar (Foto Savaş Arşivi)
1900’lerin başında Demiryolu hattının kente ulaşması, Cumhuriyetin
kurulması ve mübadele ile Rum nüfusun kentten ayrılması kentte
dönüşümün ilk habercisi olmuş, kent merkezinde yaşanan yangınlar bir
taraftan merkez yarımadada geleneksel dokunun kaybolmasına bir taraftan
inşa edilen yangın konutları ile kentin güney ve kuzey yönünde
genişlemesine neden olmuştur.

Resim 45-46. 1950-2018 İmaret Mahallesi (Savaş, 2019)
Bu duruma 1950 sonrası Batı yönünde kente Dağ Talimgahının Güney
yönünde Kemik Hastanesinin eklemlenmesi, kentin makro formunun bir
anda değişimine neden olurken, yaşanan ulaşım sıkıntısının çözümüne
yönelik 1960 sonrası göle dolgu yolların yapılması, ulaşımı kolaylaştırarak
bu bölgelerin hızla kentleşmesine destek vermiştir.

Resim 47-48. 1950-2018 Yazla Mahallesi (Foto Savaş Arşivi)
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1980 sonrası tüm Türkiye’yi etkilen kentleşme politikaları Eğirdir’de de
etkili olmuş, Açılan Fidanlık Müdürlüğü, Su Ürünleri Fakültesi gibi kamu
yatırımları kentte ekonomik faaliyetleri kökten etkilemiştir. 1954 ve 1966
imar planlama çalışmaları ile tarihi kent dışına çıkılarak imar faaliyetleri
güneyde Yeni mahalle, Batıda Yazla mahallesinde yoğunlaşmıştır. Bugün
1981’de yapılan imar planı geçerliliğini korumaktadır (Türk ve Kırzıoğlu,
2001). İmar planlı yapılaşmanın başladığı bu döneme, kooperatifleşme
faaliyetleri ve kat mülkiyeti yasasının desteklediği apartmanlaşma
iştahının eklenmesi kentin hem kuzey hem de güney yönünde hızla yüksek
katlı yapılaşma ile karşılaşmasına neden olmuş, binlerce yıllık kıyı
kullanım geleneği dolgu yollar ile zedelenerek geleneksel doku zarar
görmüştür.

Resim 49-50. 1970-2018 Demirkapı Mahallesi (Foto Savaş Arşivi)

Resim 51-52. 1950-2018 Kent dokusu (Savaş, 2019)
Sonuç olarak 2000’li yıllar itibari ile Cittaslow ünvanı alan ve turizm
alanında kendine bir yer edinmeye çalışan kent için 1950 gibi çok yakın
denilebilecek yakın bir geçmişte pek çok olanak yitirilmiştir. Geleneksel
doku kaybedilmiş, kültürel kimlik büyük ölçüde zarar görmüştür.
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TÜRKİYE’NİN DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE BULUNAN
ALANLARININ KÜLTÜREL PEYZAJ KRİTERLERİ
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
The evaluation criteria in terms of the cultural landscape of the area
in the Turkey's world heritage list
Selvinaz Gülçin BOZKURT
1.Giriş
Dünya üzerinde binlerce yıldır süren insan-doğa etkileşimi kültürel
süreçlerden etkilenmiştir. Dolayısıyla kültürel peyzajların başlıca
karakteristik özelliklerinden biri değişimdir. Nüfus artışı, kırdan kente göç,
artan yapılaşma, çoğu zaman plansız kentleşme, turizm ve savaşlar,
kültürel peyzajları ve özellikle de tarihi kentleri değişime zorlarken,
üzerlerindeki baskıyı ve tahripleri de artırmaktadır. Kentlerin fiziksel
dönüşümü geçmiş, bugün ve gelecek parçalarından oluşan bir zaman
koridoru içerisinde yer alır. Kentlerde yapılı çevrenin fiziksel dönüşüm
hızının artması durumunda kentin diğer alanları içerisinde tarihi çevre
sürekliliği olmayan ve anlaşılması zor bir probleme dönüşmektedir.
Dönüşüm hızının tam ters olarak azalması sonucunda ise tarihi çevrenin
sahipleri tarafından terk edilmesi ve tarihi çevrenin çürümesi veya çökmesi
ile karşılaşılmaktadır (Hassler ve ark.,2002). Bu bakımdan tarihi kentsel
peyzajın korunması ve kent tarihinin ve kültürünün yeniden
canlandırılması stratejileri hayata geçirilmelidir. Günümüzdeki yanlış
uygulamalar ve kentleşmeler özgün tarihi niteliklere önem verilmemesi ile
kent tarihinin yok olmasına, kentsel bellek kaybına, kültürde süreksizlik,
kopuş ve yabancılaşmanın yaşanmasına yol açmaktadır. Bu nedenle
bilhassa gelişmekte olan ülke kentlerinde miras koruması ve kentsel
gelişme dengelenmesi gereken ve bu doğrultuda politika üretimini
bekleyen bir problem alanıdır. Bu nedenle Uluslararası kuruluşlar ve
Dünya örgütleri bu tür alanları kültürel peyzaj alanı olarak nitelendirmekte
ve ortak bir koruma bilinci ile korunmasını sağlamak amacıyla çeşitli
yaptırımlar uygulamaktadırlar.
Bu açıklamalar doğrultusunda peyzaj ve kültürel peyzajın
tanımlamalarına bakacak olursak; Fairclough (2003) peyzajı: insan ve
doğa arasındaki ilişkiler, etkileşimler dizisi ve aslında, en çok da kültürel
olan; dünyayı görme ve yaşama biçimi olarak tanımlamaktadır. Bu görme
ve yaşama biçiminin ürünü olan peyzajlar, doğal yapı ve süreçlerle birlikte
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aynı zamanda, toplumsal ve kültürel süreçlerle de oluşan mekansal yapıları
oluşturmaktadır (Greider ve Garkovich, 1994; Gailing, 2012). Bir diğer
tanıma göre peyzaj; bir alanın kültürel anlamlarını ve kullanımlarını da
ifade eden; somut ve soyut kültürel miras öğeleriyle, kültürel aktarım
alanlarından biridir. Bu aktarım; insanların yaşam biçimlerini özetleyen
sosyal bir sistem olan; hem somut hem de soyut değerlerin kullanım
biçimini belirleyen, kültür (Fellman ve ark. 1990) aracılığı ile
gerçekleşmektedir. Somut ve soyut kültürel miras değerleriyle, kültürel
aktarım alanlarından biri olan peyzaj aracılığıyla, bir toplumun geçmişi,
kimliği ve bugünü anlaşılabilir, geleceği hakkında öngörülerde
bulunulabilir (Taylor, 2008).
Peyzaj, kendisini oluşturan doğal ve kültürel elemanlara göre “doğal”
ve “kültürel peyzaj” olmak üzere iki ana grupta incelenebilir. Doğal
peyzaj, insanın hiç değiştirmediği ya da çok az değiştirdiği, kendi doğal
desenini koruyan alanların görünümü olarak tanımlanırken; kültürel
peyzaj; insanların doğayı çeşitli amaçlarla kullanmaları sonucu ortaya
çıkan peyzaj formu olarak tanımlanmaktadır (Akdoğan, 1984).
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), kültürel peyzajı “kültüreldoğal kaynakları ve bu bağlamda yaban hayatı ile evcil hayvanları içeren,
tarihi bir olaya sahne olan, kültürel-estetik değerler sergileyen coğrafi
alanlar” olarak açıklamaktayken; UNESCO Dünya Miras Komitesi,
kültürel peyzaj alanlarını “doğa ve insanın ortak eserleri” olarak
tanımlamaktadır (Kayın, 2012).
Kültürel peyzaj kavramı 1990’lı yıllarda ivme kazanarak, kültürel miras
yönetimi, planlama ve uygulama alanlarına hızla yayılmıştır (Jacques,
1995; Taylor, 2009). Kavram, uluslararası platformda tartışılmaya
başladığı bu yeni dönemde, ilk olarak 1987 yılında “Dünya Miras
Komitesi” tarafından kullanılmış (Aplin, 2007) ve 1992 yılında “Dünya
Mirası Komitesi” ilk uluslararası yasal koruma aracı olarak kütürel
peyzajları Dünya Miras listesine dahil etmeye başlamıştır (Rössler, 2006).
Bir alanının Dünya Miras Listesinde yer alabilmesi için kültürel ve doğal
kriterlerden en az bir veya daha fazlasını içermesi ve özgün niteliklere
sahip olması beklenmektedir (WHC, 2008). UNESCO tarafından kültürel
peyzaj alanları üç kategoriye ayrılmıştır (UNESCO, 1999). Bunlar:
açık bir biçimde insan eliyle tanımlanmış peyzaj alanları,
organik olarak gelişmiş peyzaj alanları,

jeolojik miras: fosil / kalıntı peyzaj alanları,

sürekliliği olan peyzaj alanları,
3. yardımcı kültürel peyzaj alanlarıdır.
Açık bir biçimde tasarlanmış peyzaj alanları; çoğunlukla dini
nitelikteki yapılar ya da anıtsal yapı grupları ile birlikte estetik gerekçelerle
inşa edilen büyük parkları ve bahçeleri içermektedir.
1.
2.
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Organik olarak gelişmiş peyzaj alanları, mevcut biçimlerini sosyal,
ekonomik, idari ve dini zorluklar ile doğal çevre nedeniyle geliştirmiş olan
ve biçimlerinin evrimini ortaya koyan peyzajlardır. Fosil peyzajlar;
mevcut kalıntılarda bugün olmayan ayırt edici nitelikleri izlenebilen
peyzajlar olurken; sürekliliğini devam ettiren peyzajlar ise; gelişme
sürecini ve çağdaş toplumdaki sosyal rolünü halen devam ettiren
alanlardır. Son kategori olan yardımcı kültürel peyzaj alanları; doğal
öğelerin maddi varlıkları yerine güçlü dini, artistik ya da kültürel
çağrışımları ile görülebilen peyzajlardır (Mitchell ve ark., 2009).
Kültürel peyzaj bileşenlerinin birbirleriyle karşılıklı etkileşimi sonucu
kültürel peyzajın karakteristik yapısı şekillenerek gelişmektedir. Bu
özellikler
arasında
dengenin
sağlanması,
kültürel
peyzajın
sürdürülebilirliği açısından katkı sağlamaktadır (Singh, 2011).
Bir alanın kültürel peyzaj alanı olabilmesi için aşağıdaki özelliklere
sahip olması gerekmektedir. Bunlar;








Geçmiş uygarlıkların ve sosyo-kültürel değerlerin izlerini
taşımalıdır,
Yerleşim alanı özelliklerini ve yöre kültürünün yaşamını
yansıtmalıdır,
Yerel halkın tarımsal üretim modeli, ürün deseni ve sulama
tekniklerini içermelidir,
Aktif ve pasif rekreasyonel faaliyetler için çeşitli olanaklar
sunmalıdır,
Görsel peyzaj kalitesini artırmalıdır,
Yerel halk geleneksel ekolojik kurallarını (örn: Peyzaj
restorasyonu ve yönetimine ilişkin) uygulamaya devam etmelidir,
Kültürel değerler bakımından önemli alanları içermelidir (Selman,
2006).

Arkun (2012)’a göre ise bir alanın kültürel peyzaj alanı olabilmesi için
aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir. Bunlar;
a) Estetik Değer: Bir alanın manzara değeri, görünümü, ses, koku,
form, doku ve ışık gibi özellikleri estetik değeri etkiler.
b) Kimlik Değeri: Kimlik, bir nesnenin veya objenin diğerlerinden
farklılığı, özgünlüğü ve tekliği ile ayrılmasını belirlemeye yarayan
özelliklerin bütünüdür (Şahin, 2008).

c) Tarihi ve Arkeolojik Değer: Efsaneler, savaşlar, tarihi olaylar,
tarihe geçmiş kişiler, vb. tarihi değerler olarak düşünülebilir. Yazılı
tarihten önce ve sonra yaşamış insanlara ilişkin bilgi edinme
olanağı sağlaması açısından yer altı veya yerüstünde bulunan ve
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bulunma ihtimali olan araç, eşya ve yapı kalıntıları ile organik
kalıntılar arkeolojik değerleri oluşturur.
d) Sosyal Değer: Gelenek ve görenekler, dini tutum ve davranışlar,
etnik yapı, geleneksel el sanatları ve meslekler, hukuki yapı, idari
yapı, ticaret ve ekonomi, alışkanlıklar, adet, örf ve gelenekler,
toplumsal ortak davranışlar, tüketim biçimleri gibi özellikler sosyal
değeri oluşturmaktadır.
e) Sanatsal Değer: Resim ve heykel, ahşap, taş, alçı, oymacılık ve
süsleme sanatları, vitray, cam, mozaik vb. sanatlar yapılarda ve
çevre oluşumunda kullanılan sanat dallarıdır (Tunçer, 2008).
f) Bilimsel Değer: Alanın doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik
çeşitlilik ve özelliklerinden dolayı araştırma potansiyelinin ve
teknoloji, mimari, edebiyat, resim, müzik vb. sanat dallarına olan
katkılarının olması bilimsel değer taşıdığını gösterir.
2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin Dünya miras listesine girmiş olan
alanlarının kültürel peyzaj kriterlerine göre değerlendirilmesidir.
3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada konu ile ilgili güncel veriler toplanarak kültürel peyzaj
kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme Arkun (2012)’un
kültürel peyzaj kriterlerine göre yapılmıştır. Değerlendirme kriterleri;
Estetik değer, Kimlik değeri, Tarihi ve Arkeolojik değer, Sosyal değer,
Sanatsal değer ve Bilimsel değerdir.
3.2. Çalışma Grubu
Bu araştırma kapsamında çalışma grubunu Türkiye’de kalıcı olarak
Dünya Miras Listesine girmiş olan alanlar ile geçici listesinde yer alan
Mardin kültürel peyzaj alanı oluşturmaktadır.
3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Çalışmada veri toplama aracı olarak; konu ile ilgili internet ortamında
akademik veri elde edilebilecek her türlü adres değerlendirilmiş ve bu
adreslerden konu ile ilgili veriler toplanarak, daha sonra ilgili alanlarda
kullanılmıştır. Ayrıca çalışmaya örnek oluşturabilecek alanlardan bazıları
daha önce ziyaret edilerek elde edilen veriler bu araştırma kapsamında
kullanılmıştır.
3.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizi aşamasında Türkiye’de Dünya miras listesine girmiş
olan alanlar Unesco kültürel peyzaj kriterleri doğrultusunda Arkun
(2012)’un belirlediği kriterlere göre değerlendirilmiştir.

853

4.Bulgular
4.1 Türkiye’de Dünya Miras listesine giren alanlar
Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere
sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu
evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli sebeplerle
bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli
işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim–21 Kasım 1972
tarihleri arasında Paris’te toplanan 17. Genel Konferansı kapsamında, 16
Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına
Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. 14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla
katılmamız uygun bulunan bu Sözleşme, 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı
Resmî Gazete'de yayınlanmıştır. Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle
takdire ve korunmaya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya
Mirası” statüsü tanınmaktadır. Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin
UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler
Konseyi (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma
Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonunda
tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras
Komitesinin kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır. Ülkemizde
Unesco Dünya Miras Listesi’ne kabul edilen 18 tarihi ve kültürel alan
bulunmaktadır (Anonim-a). Bunlardan sadece bir tanesi kültürel peyzaj
alanı olarak belirlenmiştir. Bu alan ise Bergama Çok Katmanlı Kültürel
Peyzaj Alanı (İzmir-2014)’dır. Diğer Dünya Miras Listesine giren tarihi ve
kültürel alanlar Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca bu çalışma kapsamında
kültürel peyzaj alanlarını daha iyi anlayabilmek için UNESCO Dünya
Mirası Geçici Listesinde yer alan Mardin Kültürel peyzaj alanı da
değerlendirmeye alınmıştır.
Ülkemizde Dünya miras listesinde bulunan alanlar aşağıdaki hatitada
(kırmızı kalemle yazılı alanlar olarak) görülmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Türkiye’de Dünya miras listesinde yer alan alanlar (Anonim-b).
Tablo 1. Türkiye’de Dünya miras listesine girmiş olan alanlar (Anonima).
Dünya miras listesindeki alanlar

Bulunduğu
kategori

İstanbul Tarihi Yarımada
Edirne Selimiye Camiisi ve külliyesi
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası-Sivas
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya-Nevşehir
Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti-Çorum
Nemrut Dağı Kahta-Adiyaman
Xanthos-Letoon Antalya-Muğla
Pamukkale-Hierapolis Denizli
Safranbolu-Karabük
Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale)
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir)
Çatalhöyük Neolitik Kenti-Konya
Bursa ve Cumalıkızık (Osmanlı İmparatorluğunun
Doğuşu)
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri
Efes-İzmir
Ani Arkeolojik Alanı-Kars
Afrodisias-Aydın
Göbeklitepe-Şanlıurfa
Mardin Kültürel Peyzaj Alanı

Kültürel
Kültürel
Kültürel
Doğal ve Kültürel
Kültürel
Kültürel
Kültürel
Doğal ve Kültürel
Kültürel
Kültürel
Kültürel Peyzaj
Kültürel
Kültürel

Kabul
edildiği
Yıl
1985
2011
1985
1985
1986
1987
1988
1988
1994
1998
2014
2012
2014

Kültürel
Kültürel
Kültürel
Kültürel
Kültürel
Kültürel

2015
2015
2016
2017
2018
2000

4.2 Türkiye’de Dünya Miras listesine giren alanlar ve bu alanların
kültürel peyzaj kriterlerine göre değerlendirilmesi
İstanbul Tarihi Yarımada (Kültürel-1985): İstanbul Tarihi
Yarımada’da bulunan tarihi eserlerin, modern yapılarla iç içe geçmiş
olması neticesinde kültürel değerlerin silueti bozularak kentsel estetik
açıdan çirkin bir görüntü ortaya çıkmıştır. Bu da alanın estetik değerini yok
etmiştir (Suher, 1995). Tarihi Yarımada geçmişte üç farklı (Bizans, Roma
ve Osmanlı) medeniyete ev sahipliği yapmış bir alan olarak bu alanda
yaşayan insanların sosyokültürel yapılarını geleneklerini, inançlarını,
yaşam şekillerini yansıttıkları mimari yapılar, kent kimliğine önemli
ölçüde katkı sağlamıştır. Bu yapılardan en önemlileri Ayasofya ve
Sultanahmet Camii’dir. Dolayısıyla İstanbul Tarihi Yarımada kimlik
değeri yüksek olan birçok yapıyı bünyesinde barındırmaktadır. Tarihi
Yarımada’nın büyük bir kısmı 1995 yılından itibaren tarihi kentsel sit alanı
ilan edilmiştir. Sultanahmet bölgesi ise yine 1995 yılından itibaren 1.
derecede arkeolojik ve kentsel arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Bu
nedenle alan tarihi ve arkeolojik değerler bakımından oldukça önemli bir
alandır. Tarihi Yarımada tüm devirlerde toplumsal kültürün mayalanma
alanı olduğu için çok dilli, çok milletli ve çok dinli bir yerleşim alanı
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olmuştur. Halen günümüzde bu durum devam etmektedir. Bu nedenle
alanın sosyal değeri de oldukça yüksektir. İstanbul Tarihi Yarımada bir
kısmı sanat eserleri ile bağlantılı çok sayıdaki üstün yapı türleriyle Roma,
Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ait eşsiz örnekler sunmaktadır.
Bunlardan bazıları surlar, mozaikler, freskli kilise, saray, sarnıçlar, sultan
türbeleri, camiler, medrese ve hamamlardır. Dolayısıyla alan sanatsal
değer açısından da oldukça önemli bir yerdir (Şekil 2). Ayrıca Tarihi
Yarımada bu alanda yaşamış medeniyetlerin yaşam şekillerini yansıtan
birçok yapıta ev sahipliği yaptığı için başta mimarlık, arkeoloji, sanat tarihi
ve tarih gibi birçok bilim dalı açısından da önemli bir bilimsel değer
taşımaktadır. Sonuç olarak Tarihi Yarımada’nın günümüzde kentleşme
etkisi ile silüeti ve estetik değeri bozulmuş olsa da geçmişte yaşamış
medeniyetlerin izlerini günümüze kadar taşıdığı için bir kültürel peyzaj
alanı olarak nitelendirilebilir.

Şekil 2. Tarihi Yarımada’da Bizans döneminden kalma
günümüzde müze olarak kullanılan Ayasofya camii ile Osmanlı
döneminden kalma Nuru Osmaniye camii ve Unkapanındaki su kemeri
(2015).
Edirne Selimiye Camiisi ve Külliyesi (Kültürel-2011); İstanbul’un
fethinden önce Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan Edirne’nin en
önemli anıtsal eseri olan ve şehrin siluetini taçlandıran Selimiye Camii ve
Külliyesi, 16. yy.’da Sultan II. Selim adına yaptırılmıştır. Teknik
mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki
zamanların en muhteşem eseri olan camii ve külliye, Osmanlı
mimarlarından en önemlisi Sinan’ın “Ustalık Dönemi” eseri, mimarlık
sanatının en görkemli örneklerinden biri ve insanın yaratıcı dehasının bir
başyapıtı olarak kabul edilmektedir (Anonim-c) (Şekil 3). Bu özellikleri
nedeniyle Edirne Selimiye Camii ve külliyesi estetik ve kimlik değeri
açısından Edirne için oldukça önemli bir yapıdır. Yapı halen ayakta
olduğundan tarihi ve arkeolojik değeri ile döneminin kültürel özelliklerini
ve inançlarını da yansıttığı için sosyal değer açısından da önem
taşımaktadır. Ayrıca yapıda kullanılan mimari yöntem ve teknikler ile
uygulanan malzemeler yapının sanatsal ve bilimsel değerini de
artırmaktadır. Ancak şunu kabul etmemiz gerekir ki; bir alanın kültürel
peyzaj alanı olabilmesi için bir döneme ait tek bir yapı veya buna bağlı
birkaç yapının olması yetmez. Bir medeniyetin etkilerini kesintisiz bir
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şekilde görebildiğimiz bir yerleşim alanı özelliği göstermesi gerekir. Bu
açıdan bakıldığında Edirne Selimiye Camiisi ve külliyesi bir kültürel
peyzaj alanı özelliği göstermemektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Edirne Selimiye Camiisi ve külliyesi (2019).
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası-Sivas (Kültürel-1985); Divriği ve
civarında en erken yerleşim Hititler Dönemi'ne kadar inmektedir. Yöre,
Mengücekoğullarının yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi
Turan Melek tarafından camii ile birlikte 1228-1229 yıllarında
yaptırılmıştır. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir
cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, mimari
özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği
örnekleriyle muhteşem bir anıtsal yapıdır (Şekil 4) (Anonim-d). Bu yapı
sahip olduğu özellikleriyle estetik ve kimlik değeri açısından bölge için
çok önemli bir değer taşımaktadır. Tarihinin çok eski çağlara dayanması
nedeniyle tarihi ve arkeolojik değeri de oldukça yüksektir. Yapı dönemin
sosyokültürel, sanatsal ve mimari özelliklerini yansıtan bir yapı olduğu için
sosyal, bilimsel ve sanatsal açıdan da değer taşımaktadır.
Ancak yine de bir medeniyete ait yerleşim alanı özelliği taşımaması ve tek
bir yapıdan oluşması nedeniyle bir kültürel peyzaj alanı özelliği
göstermemektedir (Şekil 4).

Şekil 4. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasından bir görünüm
(2019).

857

Göreme Milli Parkı ve Kapadokya-Nevşehir (Doğal ve Kültürel1985); Bu bölgenin en önemli özelliği rüzgarın ve yağmur sularının
oluşturduğu çok sayıda peribacasına sahip olmasıdır. Bu nedenle alan
önemli bir estetik değer taşımaktadır. 1985 yılında; Göreme Milli Parkı,
Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Karlık Kilisesi, Aziz
Theodore Kilisesi, Karain Güvercinlikleri ve Soğanlı Arkeolojik Alanı
olarak yedi bölüm halinde Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmiştir
(Anonim-e). Bu doğal oluşumlar günümüze kadar estetik ve görsel
değerini koruyarak gelebilmiş yapılar olmasının yanı sıra bölge için önemli
bir kimlik değeri de taşımaktadır. Ayrıca alan Paleolitik Dönem’den beri
devamlı yerleşim alanı olarak kullanıldığından ve Anadolu kültür tarihine
tanıklık ettiğinden tarihi ve arkeolojik değerinin yanı sıra sosyal değer de
taşımaktadır. Alanda bulunan kilise ve yer altı şehirleri ile jeolojik
oluşumlar alanı sanatsal ve bilimsel açıdan da önemli kılmaktadır. Bu
özelliklerinden dolayı Göreme Milli Parkı ve Kapadokya bir kültürel
peyzaj alanı olarak nitelendirilebilir.
Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti-Çorum (Kültürel-1986);
Çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda alan Anadolu’da
yüzyıllar boyu Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak çok önemli bir
merkez olmuştur. Alanda bu döneme ait pekçok kalıntı bulunmaktadır. Bu
kalıntılara çivi yazılı tabletler, heykeller ile bazı anıtları örnek olarak
verebiliriz. Ancak bu kalıntıların birçoğu günümüze kadar tam olarak
korunamadan geldikleri için estetik ve görsel değerlerini kaybetmişlerdir.
Fakat bu kalıntılar bölge için önemli bir kimlik değeri taşımaktadır.
Aynı zamanda çok eski bir dönemin ve sosyokültürel hayatın izlerini
taşıdıkları için alan sosyal, tarihi ve arkeolojik değerinin yanı sıra alanda
bulunan yazıtlar, anıtlar, heykeller ve yapılar nedeniyle sanatsal ve bilimsel
değer de taşımaktadır. Her ne kadar alan estetik ve görsel değerini tam
olarak koruyamamış olsa da belirli bir dönemin kültürel hayatından izler
taşıdığı için bir kültürel peyzaj alanı olarak nitelendirilebilir.
Nemrut Dağı Kahta-Adiyaman (Kültürel-1987); Adıyaman’ın
Kahta İlçesi’nde 2150 m yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında
hükümdarlık yapmış olan alan Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara
ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal
heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik dönemin en görkemli
kalıntılarından birisidir (Anonim-f). Alan bozulmamış coğrafyası ve sahip
olduğu anıtsal heykelleri nedeniyle önemli bir kimlik değerine sahiptir.
Ayrıca alandaki bu anıtsal heykeller günümüze kadar büyük oranda
korunarak geldikleri için estetik, tarihi ve arkeolojik değeri de oldukça
yüksektir. Ancak alanın sadece bir anıt mezar olması, yerleşim alanlarına
dair izler taşımaması nedeniyle sosyal değeri bulunmamaktadır. Bunun
yanı sıra alanda bulunan anıtsal heykeller ile bu heykellerin boyutlarının
büyük olması ve nasıl inşa edildikleri hakkında insanları düşündürmesi ve
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günümüze kadar korunarak gelmeleri alanın sanatsal ve bilimsel değerini
artırmaktadır. Tüm bu özelliklerine rağmen alan belirli bir döneme ve
yerleşime ait izler taşımaması nedeniyle bir kültürel peyzaj alanı olarak
nitelendirilemez.
Xanthos-Letoon Antalya-Muğla (Kültürel-1988); Fethiye’ye 46 km
uzaklıkta, Kınık köyü yakınlarında bulunan Xanthos, Antik Çağda
Likya’nın daha sonra Romalıların ve Bizanslıların egemenliğine girmiş ve
7. yy’daki Arap akınlarına kadar Bizans egemenliğinde kalmıştır (Anonimg). Yerleşen her uygarlığın inşa ettiği yapıların etkilerini gösteren bu
merkez estetik ve görsel değere sahip birçok yapıtı barındırmaktadır.
Alanda bulunan bu yapılar alanın kimlik değerini artırmasının yanı sıra
tarihi ve arkeolojik değerini de artırmaktadır. Bu yapılardan en önemlileri
tapınak ve tiyatrodur. Alanda bulunan bu yapılar geçmiş dönemlere ait
medeniyetlerin ve sosyokültürel hayatın izlerini taşıdığından alanın sosyal
değeri de oldukça yüksektir. Günümüze kadar korunarak gelmiş olan bu
yapıtlar dönemin estetik, sanatsal ve inşai teknikleri kullanılarak
yapıldıklarından alan estetik, sanatsal ve bilimsel açıdan da önemli bir
değer taşımaktadır. Bu özelliklerinden dolayı sözkonusu alan bir kültürel
peyzaj alanı olarak nitelendirilebilir.
Pamukkale-Hierapolis Denizli (Doğal ve Kültürel-1988);
Çaldağı’nın güney eteklerinden gelen kalsiyum oksit içeren suların
oluşturduğu görkemli beyaz travertenler ve geç Helenistik ve erken
Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren Hierapolis arkeolojik kenti,
antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden biridir
(Anonim-h). Bu özellikleri nedeniyle alan bölge için hem estetik hem de
kimlik değeri taşıyan önemli bir yerleşim yeridir. Helenistik dönemden
kalma kalıntılar alanın tarihi ve arkeolojik değerini artırmaktadır. Bu tarihi
ve arkeolojik kalıntılar dönemin sosyokültürel, sanatsal ve bilimsel hayatı
hakkında bizleri bilgilendirdiği için alanın sosyal, sanatsal ve bilimsel
değeri de oldukça yüksektir. Pamukkale ise eşsiz doğal güzellikleri ile ön
plana çıkan bir alandır. Hem doğal hem de kültürel özelliklerin her ikisini
de bünyesinde barındıran bu alan bir kültürel peyzaj alanı olarak
nitelendirilebilir.
Safranbolu-Karabük (Kültürel-1994); Karadeniz kıyılarını, Batı,
Kuzey ve Orta Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde yer alan tarihi
Safranbolu şehri, coğrafi konumu nedeniyle çok eski devirlerden beri
yerleşim merkezi olarak kullanılmaktadır. 14. yy’ın başlarından bu yana
Türklerin hakimiyetinde olan Safranbolu, Türk kentsel tarihinin
bozulmamış bir örneğidir. Bu şehir, geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma
evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü ile sit alanı ilan edilmiş ender
kentlerden biridir (Anonim-ı). Bu özellikleri nedeniyle Safranbolu ilçesi
Osmanlı imparatorluğu döneminde Türk’lerin yaşam biçimini gelenek ve
göreneklerini yansıtan önemli bir yerleşim alanıdır. Günümüze kadar
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bozulmadan gelmiş olan ve halen kullanılmakta olan bu geleneksel
nitelikteki yerleşim alanında bulunan konutlar bölge için önemli bir estetik
ve görsel değer taşımakta aynı zamanda bölgenin kimlik değerini de
artırmaktadır. Bu yapılar dönemin sosyal hayatı hakkında bizleri
bilgilendirdiği için alanın sosyal değeri ile tarihi ve arkeolojik değeri de
oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca bu yapılarda kullanılan ahşap işçiliği,
oymacılık ve süsleme sanatlarının güzelliği ve yapıların depreme dayanıklı
bir şekilde inşa edilmesi alanın sanatsal ve bilimsel değerini de
artırmaktadır. Tüm bu özellikleri nedeniyle alan bir kültürel peyzaj alanı
olarak nitelendirilebilir (Şekil 5).

Şekil 5. Safranbolu ilçesinde geleneksel konutlardan bir görünüm
(2009).
Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) (Kültürel-1998); Troya,
Dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. Troya’da görülen 9 katman,
kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermekte ve Anadolu,
Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan
uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır. Troya, bulunduğu coğrafi konum
nedeniyle burada hüküm süren uygarlıkların diğer bölgelerle ticari ve
kültürel bağlantıları açısından daima çok önemli bir rol üstlenmiştir. Troya
ayrıca gösterdiği kesintisiz katmanlaşma ile Avrupa ve Ege’deki diğer
arkeolojik alanlar için referans görevi görmektedir (Anonim-i). Alanın
tarihinin çok eski olması, çok geniş bir alana yayılması ve pekçok katmanı
bir arada bulundurması nedeniyle tarihi ve arkeolojik değeri oldukça
yüksektir. Alanda tespit edilen yapıtlar ve anıtlar dönemin sosyal, sanatsal,
estetik ve mimari özelliklerini yansıttığı için alan sosyal, estetik, sanatsal
ve bilimsel açıdan da önemli bir değer taşımaktadır. Ayrıca alanda bulunan
“truva atı” gibi yapılar alanın kimlik değerini de artırmaktadır. Tüm bu
özellikleri nedeniyle alan bir kültürel peyzaj alanı olarak nitelendirilebilir
(Tablo 2).
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) (Kültürel
Peyzaj-2014); Dünya Miras Komitesinin 38. Dönem Toplantısında
Kültürel Peyzaj kategorisinde Dünya Miras Listesine alınan ve Helenistik,
Roma, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemlerine ait katmanları içerisinde
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barındıran Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, Pergamon (çok
katmanlı kent), Kibele Kutsal Alanı, İlyas Tepe, Yığma Tepe, İkili, Tavşan
Tepe, X Tepe, A Tepe ve Maltepe Tümülüsleri olmak üzere dokuz
bileşenden oluşmaktadır. Kale Dağı’nın tepesindeki antik Pergamon
yerleşimi anıtsal mimarisiyle Helenistik dönem şehir planlamacılığının en
iyi örneğini temsil etmektedir. Athena Tapınağı, Trajan Tapınağı,
Helenistik dönemin en dik tiyatro yapısı, kütüphane, Heroon, Zeus Sunağı,
Dionysos Tapınağı, agora ve gymnasion yapıları bu planlama sisteminin
ve dönem mimarisinin en seçkin örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Helenistik Bergama Krallığının başkenti olan kent, önemli bir eğitim
merkezidir. Daha sonra Roma İmparatorluğunun Asya Eyaleti başkenti
olan Bergama, döneminin en önemli sağlık merkezlerinden Asklepion’a ev
sahipliği yapmıştır. Çevresindeki kültürel peyzaj ile birlikte Helenistik ve
Roma Dönemlerine ait pek çok istisnai örneği içerisinde barındıran kent,
özellikle Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait katmanlar üzerinde
yayılmış olan Osmanlı dönemi mimarisine ait pek çok cami, han, hamam
ve ticari merkez ile de önemini korumuştur (Anonim-j). Bu özellikleri
nedeniyle Bergama çok katmanlı peyzaj alanı olarak Unesco Dünya Miras
Merkezi tarafından bir kültürel peyzaj alanı olarak nitelendirilmiştir.
Çatalhöyük Neolitik Kenti-Konya (Kültürel-2012); İnsanlığın
gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal hayata geçişle birlikte,
tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli sosyal değişim ve gelişmelere
tanıklık eden Çatalhöyük Neolitik Kenti, Güney Anadolu Platosu’nda
yaklaşık 14ha’lık bir alan üzerinde yer almaktadır. Alanda bulunan
katmanlarda, sosyal örgütlenmeyi ve yerleşik hayata geçişi simgeleyen
duvar resimleri, rölyefler, heykeller ve diğer sanatsal öğeler yer
almaktadır. Bu kalıntılar Kalkolitik Döneme ait kültürel özellikler
göstermektedir. Bu özellikleriyle Çatalhöyük, köylerden kentsel hayata
geçişin de önemli bir kanıtıdır. Çatalhöyük’teki içlerine çatılardan girilen
birbirine bitişik evler ile sokağı olmayan yerleşim ünik bir özellik
sergilemektedir (Anonim-k). Bu kalıntılar günümüze kadar tam olarak
korunamadan gelmiş olsalar da yapı izlerinden o dönem insanlarının nasıl
bir yaşam sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla alan önemli bir sosyal
değer taşımaktaysa da estetik ve kimlik değerini koruyamamıştır. Ancak
alan çok eski bir tarihi geçmişe sahip olması nedeniyle önemli bir tarihi ve
arkeolojik değere sahiptir. Kalıntılardan edinilen bilgiler doğrultusunda bu
dönemde yapılarda çeşitli resimler, heykeller ve diğer sanatsal ögelerin
kullanıldığı belirlendiği için alanın sanatsal değerinin yanı sıra yapılarda
kullanılan malzeme ve işçilik kullanımı nedeniyle bilimsel değerinin de
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Tüm bu özellikleri nedeniyle alan
bir kültürel peyzaj alanı olarak nitelendirilebilir.
Bursa ve Cumalıkızık (Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu)
(Kültürel-2014); Osmanlı İmparatorluğunun ilk başkenti olarak Bursa ile
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Osmanlı vakıf köyü olan Cumalıkızık, 2014 yılında UNESCO Dünya
Miras Listesine kaydedilmiştir. Kültürel kategoride Dünya Miras Listesine
alınan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu”
Dünya Miras Alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar
Bölgesi, Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid)
Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve
Cumalıkızık Köyü olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır.
Hanlar Bölgesi; Osmanlı Bursa’sının gelişmesinde önemli rol oynayan
külliyeler, cami, medrese, hamam, imaret ve türbeleri ile hiç bozulmadan
günümüze kadar ulaşmıştır. Cumalıkızık ise; seçkin sivil mimarisi ve
yaşayan halkı ile kırsal yaşantısını günümüze kadar taşımıştır. Bursa ve
Cumalıkızık bugün hala yaşayan ticari kültürü ve kente oldukça yakın
kırsal yaşamın devamlılığı ile birlikte erken dönem Osmanlı kent kültürü
ve yaşam şekline iyi bir örnek teşkil etmektedir (Anonim-l). Osmanlı
imparatorluğunun doğuşunu simgeleyen Bursa ve Cumalıkızık yerleşkeleri
günümüze kadar bozulmadan gelmiş ve döneminin estetik özelliklerini
yansıtan birçok yapıya sahiptir. Bu yapılar Bursa için önemli bir kimlik
değeri de taşımaktadır. Örneğin Yıldırım ve Yeşil külliye gibi. Tarihi
geçmişi 14. yy’a dayanan bu yapılar tarihi ve arkeolojik açıdan da oldukça
önem taşımaktadır. Ayrıca alanda bulunan yapılar dönemin sosyokültürel
ve ticari hayatı hakkında da bizleri bilgilendirdiğinden sosyal değeri de
yüksektir. Günümüze kadar korunarak gelmiş olan bu yapılar son derecede
incelikli bir sanatsal zevk ve mimari düşünce ile inşa edildikleri için
sanatsal ve bilimsel açıdan da önemlidir. Son dönemlerde Hanlar Bölgesi
yoğun yapılaşmanın baskısı altında kalmış, estetik ve görsel açıdan tam
olarak korunamamışsa da, her iki alan da bir kültürel peyzaj alanı olarak
nitelendirilebilir (Şekil 6).

Şekil 6. Bursa Hanlar Bölgesi (Anonim-m) ve Cumalıkızık’dan bir
görünüm (2019).
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Kültürel-2015); Diyarbakır
Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı; Diyarbakır Surları ve Hevsel
Bahçeleri olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Bölgede hüküm
süren medeniyetlerin, kültürlerin ve dönemin ihtiyaçları doğrultusunda

862

şekillenerek özgünlüğünü ve 7 bin yıllık tarihsel varlığını sürdüren
Diyarbakır Kalesi, Surları ve Burçları hala orijinal ve özgün kültür
varlıkları olarak yaşamakta, Dünya tarihi için önemli bir evrensel miras
özelliğini korumaktadır. Hevsel Bahçeleri, bahçe kültürünün çok önemli
olduğu bir coğrafyada yer alan tarihi boyunca halkın kullanımına açık sivil
bir bahçe olarak özgün bir değer ortaya koymaktadır.
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri’nin yaşamsal işbirliği ve Hevsel
Bahçeleri’nin oluşturduğu peyzaj, kentin ve aday varlığın binlerce yıldır
kesintisiz yaşam sürmesinde önemli bir etkendir (Anonim-n). Bu
özellikleri nedeniyle alan estetik ve görsel değerini günümüze kadar
koruyabilmiş nadir alanlardan biridir. Alan Diyarbakır ve ülkemiz için
önemli bir kimlik değeri taşımaktadır. Ayrıca alanın 7-8 bin yıllık tarihi bir
geçmişe sahip olması, geçmişten günümüze kadar pekçok medeniyete ev
sahipliği yapması ve bu medeniyetlerin sosyokültürel ve mimari izlerini
yansıtması alanı sosyal, sanatsal, tarihi ve arkeolojik açıdan değerli
kılmaktadır. Bunun yanı sıra Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri
geçmişte uygulanan tarımsal faaliyetler ve mimari yapım teknikleriyle
geçmişin izlerini günümüze kadar taşıdığı için bilimsel açıdan da önem
taşımaktadır. Tüm bu özellikleri nedeniyle söz konusu alan bir kültürel
peyzaj alanı olarak nitelendirilebilir.
Efes-İzmir (Kültürel-2015); Efes Dünya Miras alanı; Çukuriçi
Höyük, Ayasuluk Tepesi (Selçuk Kalesi, St. John Bazilikası, İsa Bey
Hamamı, İsa Bey Camii, Artemision), Efes Antik Kenti ve Meryem Ana
Evi olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır. Antik dönemin en önemli
merkezlerinden biri olan Efes, tarih öncesi dönemden başlayarak
Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca
yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş ve tarihinin tüm aşamalarında
çok önemli bir liman kenti, kültür ve ticaret merkezi olmuştur. Helenistik
ve Roma döneminin üstün kentleşme, mimarlık ve dini tarihine ışık tutan
simgeleri barındıran Efes’te farklı dönemlere ait en üstün mimari ve kent
planlama örnekleri bulunmaktadır. Efes Hristiyanlar tarafından hac mekanı
olarak kabul edilen Meryem Ana Evi ve Beylikler döneminde inşa edilen
İslam yapıları ile aynı zamanda dini tarih açısından da bugün hala ayakta
olan benzersiz bir birikim sunmaktadır (Anonim-o). Alan günümüze kadar
estetik ve görsel değerini korumuş birçok yapıya sahiptir. Bu yapılara
örnek olarak; Celsus kitaplığı ve büyük tiyatro verilebilir. Bu yapılar aynı
zamanda alan için çok önemli bir kimlik değeri de taşımaktadır. Efes
geçmişten günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı ve bu
medeniyetlerin izlerini taşıdığı için tarihi ve arkeolojik değerinin yanı sıra
sosyal, sanatsal ve bilimsel değer de taşımaktadır. Bu özellikler bir bütün
olarak değerlendirildiğinde alan bir kültürel peyzaj alanı olarak
nitelendirilebilir.
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Ani Arkeolojik Alanı-Kars (Kültürel-2016); Kars ili sınırları içinde,
yer alan Ani Arkeolojik Alanı, Erken Demir Çağından 16. yy’a kadar
yerleşimin sürekli olduğu, Orta Çağ’ın şehircilik, mimarlık ve sanat
açısından gelişiminin tüm zenginlik ve çeşitliliğinin bir arada görüldüğü
çok kültürlü bir İpek Yolu yerleşimidir.
İçkale’de 4. yy’da başlayan yerleşim, kapalı kent modelinden açık kent
modeline geçişin bölgedeki ilk örneğini belgelemesi bakımından
önemlidir. Yerleşimin yoğun ticaret akslarının üzerinde yerleşmesi,
ilerleyen zamanlarda çok kültürlü bir ticari merkez olarak gelişmesine
neden olmuş, bu da kenti Ermeni, Gürcü, Bizans ve Selçuklu kültürlerinin
buluşma noktası haline getirmiştir. Bu karşılıklı kültürel etkileşimin
sonucu olarak ortaya çıkan mimari tasarım fikirleri, inşaat malzemeleri,
teknikleri ve dekorasyon ayrıntıları ise, daha sonra tüm Anadolu’ya ve
Kafkasya’ya yayılacak olan Ani’ye özgü bir mimari dilin oluşumuna neden
olmuş ve sürekli dönüşen bir kentsel peyzaj içinde özgün mimari anıtlar
üretilmiştir (Anonim-ö). Alanda bulunan sur ve kilise gibi yapılar
günümüze kadar tam olarak korunamadan gelmiş olsalar da halen estetik
ve görsel açıdan önemli yapılardır. Bu yapılar bölge için önemli bir kimlik
değeri de taşımaktadır. Tarihi geçmişi 4 yy’a kadar uzanan bu yapılar tarihi
ve arkeolojik değerinin yanı sıra dönemin sosyokültürel hayatı ile mimari
yapı anlayışı hakkında da bizleri bilgilendirmekte, sosyal, sanatsal ve
bilimsel açıdan da önem taşımaktadır. Bu özellikleri nedeniyle alan bir
kültürel peyzaj alanı olarak nitelendirilebilir.
Afrodisias-Aydın (Kültürel-2017); Aydın ili sınırları içinde yer alan
Aphrodisias Antik Kenti, tarih boyunca en büyük zenginlik kaynağını
kentin kuzeyinde, Babadağ eteklerinde yer alan mermer ocaklarından
sağlamıştır. Yerleşim tarihi MÖ 5. bin yıl ortalarına kadar uzanan
Aphrodisias’ın arkeolojik önemi, Geç Helenistik Dönem’den Roma ve
Bizans dönemlerine kadar süren yoğun bir fikir ve değer alışverişini gözler
önüne seren, büyük ölçüde mermerden inşa edilmiş yapıların ve bunlarla
ilişkili kabartma ve yazıtların istisnai ölçüde iyi korunmuş olmasından
gelmektedir. Bu özellikleri sayesinde Roma İmparatorluğu’nun Asya
Eyaleti’nde, dönemin mermer sanatı ve mimarisinin tüm yönleriyle
araştırılıp anlaşılmasını sağlayan kentlerden biri olmuştur (Anonim-p).
Alanda estetik değerini günümüze kadar koruyabilmiş pekçok yapı
bulunmaktadır. Bunlara tiyatro, çeşitli sütunlar ve heykeller örnek olarak
verilebilir. Bu yapılar aynı zamanda alan için önemli bir kimlik değeri de
taşımaktadır. Alan çok eski bir tarihi geçmişe sahip olduğu için tarihi ve
arkeolojik açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Alanda bulunan
kalıntılardan bu dönemde yaşayan insanların sosyal hayatı hakkında
önemli ip uçları elde edilmektedir. Bu nedenle alan sosyokültürel açıdan
da önem taşımaktadır. Ayrıca alanda mermerden yapılmış heykellerin ve
mimari yapıların bu kadar sanatsal ve işlevsel kullanılması alanın sanatsal
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ve bilimsel değerini de artırmaktadır. Alan sahip olduğu tüm bu özellikleri
nedeniyle bir kültürel peyzaj alanı olarak nitelendirilebilir (Şekil 7).

Şekil 7. Afrodisias-Aydın’dan bir görünüm (2017).
Göbeklitepe-Şanlıurfa (Kültürel-2018); Göbeklitepe, günümüzden
12.000 yıl öncesine tarihlenen Neolitik döneme ait bir inanç merkezidir.
80 dönümlük alana sahip olan ören yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca
2005 yılında 1. Derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Alan 12.000 yıl
önce yerleşik hayata geçen bu dönem insanının inançlarını yansıtan önemli
bulguları oluşturmaktadır. Göbeklitepe’de bulunan 12.000 yıllık yapılar,
mimarlık
tarihinin
başlangıcı
olarak kabul
edilmiştir.
Göbeklitepe Tapınağı’nın
tespiti
ile
insanoğlunun
ilk
tapınağının günümüzden 12.000 yıl öncesine tarihlenen “Göbeklitepe
Tapınağı” olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Bu tespit ile birlikte
arkeoloji tarihi yeniden yazılmaya başlanmıştır. Göbeklitepe insanlık
tarihinde yerleşik yaşama geçişte dinsel inanışların da etkisinin
olabileceğini ispatlamıştır (Anonim-r). Ancak bu özellikler alanın bir
kültürel peyzaj alanı özelliği taşıması için yeterli değildir. Alan 12.000 yıl
öncesine ait bir inanç merkezi olduğu için insanların sosyokültürel
hayatına ve yaşam tarzına ait hiçbir yapı izine rastlanmamaktadır. Sadece
o dönemin dini inançlarına ait heykeller, şekiller ve figürlerden ibaret olan
bu alan o dönemin şartlarına göre yapılmış çok önemli bir inanç
merkezinin arkeolojik kalıntısıdır. Bu nedenle bir kültürel peyzaj alanı
olarak nitelendirilemez.
Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (Kültürel-2000); Mardin, Türkiye’nin
güneydoğusunda, Suriye sınırında, Mezopotamya Ovasına hakim bir
alanda kurulmuştur. Doğal yapı ile insan etkileşimi sonucu ortaya çıkan taş
mimarisinin benzersiz dini ve geleneksel yapılarını barındıran Mardin, bir
ortaçağ kenti görünümüyle “kültürel peyzaj alanı” olarak UNESCO Dünya
Miras Listesi’ne önerilmiştir (Anonim-s). Alan günümüzde UNESCO
Dünya Mirası geçici listesinde yer almakta olup sahip olduğu estetik,
kimlik, sosyal, sanatsal, bilimsel, tarihi ve arkeolojik değerleri ile birkaç
medeniyete dair yerleşim alanı izi taşıması nedeniyle bir kültürel peyzaj
alanı olarak nitelendirilmiştir.
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5. Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada Türkiye’de Dünya Miras Listesinde yer alan alanların
kültürel peyzaj kriterleri açısından belli ölçütlere göre değerlendirmesi
yapılmıştır. Dolayısıyla bu ölçütlerin kültürel peyzajın korunması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde katkı sağlayabileceği aynı
zamanda kültürel peyzaj alanının potansiyelinin ve öneminin
belirlenmesinde yol gösterici olabileceği düşünülmüştür. Bu yöntem
kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Dünya miras listesindeki
alanların önemli kültürel peyzaj ögelerini barındırdığı, zengin tarih ve
kültürel mirası ile bazı değerleri günümüze taşımış olduğu görülmüştür.
Ancak gerek kültürel peyzaj kavramının Dünya’da 1990’lı yıllarda ivme
kazanması ve gerekse geçen bu zaman zarfında bu alanların kısmen veya
tam anlamıyla değişime uğraması nedeniyle bu alanlar bir kültürel peyzaj
alanı olarak nitelendirilmemiştir. Dolayısıyla büyük oranda bir kültürel
peyzaj alanı özelliği taşıyan bu alanlar daha çok kültürel kategoride Dünya
Miras Listesine girmişlerdir.
Çalışmada kültürel peyzaj değerlendirmesi altı kriter gözönünde
bulundurularak yapılmıştır. Bu kriterler; Estetik değer, Kimlik değeri,
Tarihi ve arkeolojik değer, Sosyal değer, Sanatsal değer ve Bilimsel
değerdir. Bu kriterlere göre yapılan değerlendirmede Türkiye’de Dünya
Miras Listesine girmiş olan alanlardan 15’i bir kültürel peyzaj alanı olarak
nitelendirilebilecek özelliklere sahiptir. Bunlar; İstanbul Tarihi Yarımada,
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti,
Nemrut Dağı Kahta, Xanthos-Letoon, Pamukkale-Hierapolis, Safranbolu,
Truva Arkeolojik Alanı, Çatalhöyük Neolitik Kenti, Bergama Çok
Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı, Bursa ve Cumalıkızık, Diyarbakır Kalesi
ve Hevsel Bahçeleri, Efes, Ani Arkeolojik Alanı, Afrodisias ile Mardin
Kültürel Peyzaj Alanı’dır. Ancak bu alanlar ile birlikte ülkemizde birçok
kültürel peyzaj alanının yeterince korunamadığı da belirlenmiştir. Oysa bu
alanlarda kültürel peyzaj öğelerinin özgün tarihi özellikleriyle korunması,
yenilenmesi, işlevsel ve görsel-estetik yönden canlılık getirecek
düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Yapılacak çalışmalar
sadece koruma amaçlı değil, korumanın işlevselliği dikkate alacak şekilde
ve alandaki kültürel peyzaj öğeleri ile rekabet etmeden tarihi dokuyla
bütünleşik bir şekilde yapılması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki
kültürel peyzajların yitirilmesi kültürel değerlerin de yitirilmesi anlamına
gelir. Toplumsal ilişkilerin biçimlendiği, anlam kazandığı kişilikli
mekânları barından kültürel peyzajların, değişime zorlanmaları yerine
toplumsal anlamı ve özgün kimliği ile korunması gerekmektedir. Kültürel
peyzajlar, yerine yenisinin yapılması mümkün olmayan önemli bir geçmişe
sahip evrensel bir miras olarak görülmeli ve bu mirası sürdürebilmenin,
sadece ulusal, bölgesel ve yerel otoritelerin değil, tüm insanlığın görevi
olduğu hatırlanmalıdır.
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MUHASEBE MANİPÜLASYONLARI ÇERÇEVESİNDE HATA
VE HİLELERİN BANKACILIK İŞLEMLERİ AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Errors and Frauds by Banking Operations in The
Framework of Accounting Manipulations
Gürkan GÜLTEKİN* & Oğuzhan ÇARIKÇI**
Mahmut Sami ÖZTÜRK***1

1.

Giriş

Mali nitelikteki bilgiler, işletme yöneticilerinin finansal kontrol işlevini
sürdürebilmeleri ve geleceğin doğru şekilde planlanması için son derece
önem arz etmektedir. Finansal bilgi kullanıcıları; işletme ortakları,
yöneticiler ve çalışanlar olduğu gibi devlet, kredi kuruluşları, müşteriler,
tedarikçiler, rakip işletmeler, yatırımcılar ve toplum da olabilmektedir.
İşletmeler; yatırımlarını finanse etmek, sermaye yapısını değiştirmek
veya çalışma sermayesi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kredi kuruluşları
ile ilişki kurmaktadırlar. Bankalar, işletmelerin faaliyet döngüsünü
inceleyip firmaları daha iyi tanıyabilmek için öncelikle son üç yıl
içerisindeki bilanço ve gelir tablolarını işletmelerden talep etmektedirler.
Buradaki amaç, işletmenin son üç yıl içerisindeki mali verilerini
karşılaştırarak herhangi bir manipülasyona imkân vermeme arzusudur.
Çünkü işletmeler dönem sonu bilançolarında oynama yaparak mali
verilerini olağandan farklı gösterebilmektedirler. Eğer kredi talebinde
bulunan bir işletme yeni kurulmuş bir işletme ise en az bir yıl faaliyet
dönemini tamamlamış olması ve faaliyet dönemine ait bilanço ve gelir
tablosunun oluşmuş olması gerekmektedir. Bankalar işletmelerin kredi
ihtiyaçlarını karşılamasından sonra da kredi risklerinin ortadan kalkıncaya
kadar işletmelerin mali tablolarını talep etmekte ve buna göre
değerlendirme yapmaktadırlar.
Bilançolar firma sahipleri veya yöneticiler tarafından yapılan baskılar
neticesinde gerçeğe uygun bir şekilde düzenlenmeyebilmektedir. Yapılan
bu baskılar işletmenin bilançosunu çok farklı gösterebilmekte ve bu durum
(Öğr. Gör.); Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta, Türkiye. E-mail:
gurkangultekin@isparta.edu.tr
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bazen işletme için olumlu sonuçlar ortaya çıkarırken genellikle de olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. Çünkü bankalar günümüzde mali tabloları
gerçeği yansıtan, güvenilir, şeffaf ve ödeme alışkanlığı olan işletmelerle
çalışmak istemektedirler.
Bu çalışmanın amacı; muhasebe manipülasyonları kapsamında
işletmelerde meydana gelen hata ve hilelerin bankalar tarafından
değerlendirilmesinin araştırılmasıdır. Çalışmada bilanço makyajlama,
muhasebe manipülasyonu, agresif muhasebe, hata ve hile kavramlarından
bahsedildikten sonra muhasebe manipülasyonları çerçevesinde
işletmelerde yapılan hata ve hilelerle ilgili örnek uygulamalar ve
bankaların değerlendirmeleri incelenmiştir. Yapılan incelemeler
neticesinde gerçekleştirilen muhasebe manipülasyonlarının bazılarının
işletmeler lehine sonuçlar doğurduğu ve işletmelerin kredi skorlarına, kredi
limitlerine ve firma güvenilirliğine olumlu etkide bulunduğu; bazılarının
ise işletmeler aleyhine sonuçlar doğurarak işletmelerin kredi skorlarında
ve kredi limitlerinde azalmaya sebebiyet verdiği ve firmaların
güvenilirliğini azalttığı görülmüştür.
2. Muhasebe Manipülasyonu
2.1. Muhasebe Manipülasyonu Kavramı
Türk dil kurumu tarafından manipülasyon terimi; herhangi bir çıkar
elde etme hedefi ile yönlendirme işlevinde bulunma veya tercih etme,
ekleme ve çıkarma yoluyla bilgilerin değiştirilme süreci olarak
tanımlanmaktadır (TDK, 2015, s.1341).
Muhasebe manipülasyonu, işletmelerin finansal tablolarının
oluşmasında muhasebe işlemlerini gerçekleştiren kişiler tarafından yapılan
hatalar veya işletme yönetiminin istekleri doğrultusunda bilerek yapılan
her türlü yanıltıcı işlem olarak tanımlanabilir. Muhasebe manipülasyonu
işletmenin belirli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarında yani gelir tablosunda
yapılan yanıltıcı işlemler olacağı gibi işletmenin belirli bir tarihte ortaya
çıkan mali fotoğrafında yani bilançosunda da yapılabilmektedir. Muhasebe
manipülasyonu yerine muhasebe makyajlama, muhasebe hileleri, yaratıcı
muhasebe kavramları da kullanılmaktadır. Bu kavramlar farklı metotlar
gibi değerlendirilse de tamamının ortak amacı işletmenin finansal tablo
kullanıcılarını yanıltmak olduğu.düşünülmektedir.
Muhasebe manipülasyonları, işletmelerin iç kontrol yapısını ve denetim
mekanizmasını bilen, çeşitli verilere, bilgilere ve sisteme erişmede
herhangi bir sorun yaşamayan üst düzey yöneticiler tarafından ya da bu
muhasebe manipülasyonunu talep eden üst düzey yöneticilerle çalışan
muhasebe ve finans birimi çalışanları tarafından yapılmaktadır. Genellikle
işletme yöneticileri, finansal kuruluşlardan mevcut mali tabloları
neticesinde oluşan limitlerinden daha fazla kredi alabilmek için, faturasız
satışlarını çeşitli yollarla girdi göstermek için, karını daha az göstererek
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daha az vergi ödemek için ya da daha yüksek fiyattan hisse senedi satmak
için muhasebe birimlerinden manipülasyon yapmalarını talep
etmektedirler (Bilen, 2018, ss.29-30).
Muhasebe manipülasyonundaki en önemli amaç, işletmenin dış
çevresinde yer alan ve mali nitelikteki bilgileri kullanan paydaşların
işletmeler hakkındaki algı düzeylerini değiştirmektir. Bu amaç
doğrultusunda, yatırımcılara işletmenin olağandan daha iyi durumda
olduğunu göstererek ve kar beklentisi yaratarak işletmenin hisse
senetlerine gösterilen talebin artmasına sebebiyet verilmektedir. Bu
durumda, işletmenin hisse senedi fiyatında artış sağlayarak işletmenin
piyasa değerinin de artması amaçlanmaktadır. Muhasebe manipülasyonları
genellikle sermaye sahipleri tarafından işletmenin çıkarları doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir. Bazı muhasebe manipülasyonlarında ise sermaye
sahipleri işletmeyi daha karlı gibi göstermekte ve olması gerekenden daha
fazla kar payı almayı hedeflemektedir. Bu durum; işletmenin dağıtılması
gereken kar payından daha fazla kar payı dağıtmasına neden olmakta ve
işletme kaynaklarının yok edilmesine sebebiyet vermektedir. Bu tür
manipülasyonlar, işletme çıkarlarına aykırı olarak işletmeye karşı
gerçekleştirilmektedir (Demir ve Bahadır, 2007, ss.4-5).
2.2. Muhasebe Manipülasyonu Yöntemleri
Muhasebe manipülasyonu yöntemleri aşağıda başlıklar altında
açıklanmaktadır:
2.2.1. Kar Yönetimi
İşletmelerin finansal performansları üzerinde, işletmenin iç veya dış
çevresinin yanıltılması veya dış paydaşlara sunulan karlılık verilerine bağlı
olarak bazı sözleşmesel sonuçlar ile ilgili, işletme yönetiminin muhasebe
işlemleri konusunda verdikleri kararlar neticesinde mali tabloları
değiştirmeleridir (Dalğar ve Pekin, 2011, s.31). Bir başka bakış açısı ile
kar yönetimi, yatırımcıların veya diğer mali tablo kullanıcılarının
davranışlarını etkilemeye yönelik olarak kar rakamlarının yanlış
açıklanması veya hiç açıklanmamasıdır (Demir ve Bahadır, 2007, s. 9).
2.2.2. Karın İstikrarlı Hale Gelmesi
İşletmelerin elde ettikleri kardaki dalgalanmaları dengelemek için
yöneticilerin işinden olma kaygısı ile ve kişisel çıkarlarını koruma arzuları
ile raporlama takdirini kullanmaya teşebbüs etmeleri sürecidir. Yöneticiler
firmanın mevcut performansı neticesinde karın beklentilere göre kötü
olduğu durumda, gelecekteki kazançlarını cari döneme kaydırmakta;
gelecekteki performans neticesinde karın az olması beklendiğinde ise cari
döneme ait kazancı geleceğe kaydırma eğilimine girebilmektedirler (Kıllı
ve Evci, 2017, s.70).
2.2.3. Agresif Muhasebe
Agresif muhasebe, muhasebe standartlarının zorlanılması ve çeşitli
yöntemler kullanılması ile finansal bilgi manipülasyonu yapılması
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sürecidir. İşletmeler tarafından faaliyet karını yüksek göstermek amacıyla
konsinye şeklinde yapılan satış işlemlerine ve fatura kesilen fakat
müşterilere henüz gönderilmemiş mallara yönelik olarak satış gelirinin
kaydedilmesidir. Bunun yanı sıra faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bazı
giderlerin de bir sonraki dönemde gösterilme arzusu da agresif muhasebe
manipülasyonlarına örnek olarak gösterilmektedir (Bekçi ve Avşarlıgil,
2011, s.137).
2.2.4. Yaratıcı Muhasebe
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin belirlemiş olduğu sınırlar
içerisinde veya bu sınırlar dışında gerçekleştirilen kâr yönetimi
uygulamaları ve gelirlerin gelecekte planlanan bir seviyede olmasını
sağlayan işlemleri de kapsayacak şekilde finansal verileri manipüle etmeye
yönelik yapılan
uygulamalar;
yaratıcı
muhasebe içerisinde
değerlendirilmektedir. Yaratıcı muhasebe, finansal tablolar hazırlanırken
bazı kuralların gözden geçirilmesi, yasalardaki ve mevzuattaki açığın
yakalanması suretiyle mali verilerde oynama yapma sürecidir. Yaratıcı
muhasebe ile, finansal tablolar hakkındaki bilgi birikimlerinden
yararlanarak muhasebe sistemindeki esnekliklerden faydalanılmaktadır
(Bilen, 2018, s.39).
Yaratıcı muhasebeyi hileden ayıran en önemli özellik; finansal tablolar
oluşturulurken yasalar çerçevesinde, sistemdeki boşluklardan istifade
edilmesiyle, açıkların üzerine gidilebilmesidir. Oysa hilede sınırlar aşılarak
doğrudan bir usulsüzlük ve kanunsuzluk yapılmaktadır. Bu sebeple yaratıcı
muhasebe firmalar için daha nizami ve kanuni olarak
değerlendirilmektedir.
2.3. Muhasebe Manipülasyonunda Hata ve Hileler
Günümüzde işletmeler nakit ihtiyaçlarını karşılamak, mal almak,
yatırım yaparak üretim tesislerini geliştirmek, şube sayılarını arttırmak gibi
birçok sebepten ötürü bankacılık sektörü ile çalışmak zorundadırlar. Bu
sebeple işletmeler, kredi talebinde bulunmak için faaliyet dönemlerini
gösteren son üç yıl içerisindeki tüm mali tablolarını bankalara
sunmaktadırlar. İşletmelerin muhasebe ve finansman birimleri mali
müşavirlerle ortak çalışma yürüterek faaliyet durumlarını özetleyen
tabloları finansal kurumlara teslim etmektedirler. Ancak işleyiş konusunda
mali müşavirlerin hazırlamış olduğu finansal tablolar bazen Türk Ticaret
Kanununa, İş Kanununa veya Vergi Usul Kanununa uyuyorken bankacılık
mevzuatı ile ters düşebilmektedirler. Bu durumda firma analizi yapacak
bankalar, işletmelerin bilanço ve gelir tablosu verileri ile ilgili bazı
düzeltmeler talep etmekte veya kendi sistemlerine mali tabloları girerken
otomatik düzeltmeler yapmak durumunda kalmaktadırlar.
İşletmelerde genellikle üst yönetim, muhasebe birimi ya da işletmelerin
mali müşavirleri, çeşitli istekler neticesinde bilerek ve isteyerek
işletmelerinin finansal tablolarında manipülasyon yapmaktadırlar. Bu
manipülasyonlar belli bir fayda için gerçekleştirilen, işletmenin lehine
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yapılan hareketler bütünü olarak bilinmektedir. Bazen de işletmelerin
muhasebe birimleri ya da mali müşavirleri, istemsiz olarak
manipülasyonlar yapmaktadırlar. Bu manipülasyonlar kanunen hiçbir
sıkıntı oluşturmayan, işletmelerin lehine olabildiği gibi aleyhlerine de
sonuçlar doğuran işlemler bütünüdür. İşletmelerin bankalara sunmuş
olduğu finansal tablolar incelendiğinde bilerek ya da bilmeyerek ilgili
tabloların olduğundan farklı raporlandığı gözlemlenmektedir. Eğer
finansal raporlar bir fayda sağlamak için bilerek manipülasyona uğramışsa
bu hile olarak değerlendirilmekte, istemsiz şekilde manipülasyona
uğramışsa hata olarak kabul edilmektedir.
2.3.1. Hile
Muhasebe hileleri kasıtlı olarak, bilerek, isteyerek ve bir çıkar elde
etmek amacı ile bilinçli olarak yapılan, yapan tarafından önceden
planlanan ve kurgulanan eylemler bütünü olarak tanımlanmaktadır.
Hiledeki temel unsur bilinçli olarak yapılmasıdır ve yapılan işlemin aslında
kanunlara karşı yapıldığının bilinmesi ve tespiti durumunda kanuni
gerekliliklerinin yerine getirileceğinin bilinmesi sürecidir (Korucu, 2018,
ss.14-15).
İşletmelerde hileler genellikle şirket sahipleri tarafından talep
edilmekle birlikte hileler çalışanlar ve üçüncü kişiler tarafından da
yapılabilmektedir. Bunlar işletme personelinin yapmış olduğu hileler,
şirket yöneticilerinin yapmış olduğu hileler, yatırımlarla alakalı hileler,
satıcılar tarafından yapılan hileler ve işletme müşterileri tarafından yapılan
hileler olarak sınıflandırılmaktadır (Bozkurt, 2000, s.16).
Muhasebe manipülasyonlarında yapılan hilelerin asıl amacı, finansal
tablo kullanıcılarını aldatmak için finansal tablolardaki rakamlarda
değişiklikler yaparak işletmenin finansal durumunu olduğundan çok farklı
gösterme çabasıdır. Bu hilelerin yapılmasındaki sebepler aşağıdaki şekilde
sıralanmaktadır (Çıtak, 2009, ss.87-89).
 İşletmenin hedeflediği kar rakamlarına ulaşma isteği,
 İşletmenin kredi almasını engelleyen iş problemlerini çözüme
kavuşturmak,
 İşletmenin asıl finansal verileri ile değerlendirildiğinde alınma
ihtimali olmayan krediden faydalanma isteği ya da alınma ihtimalinden
daha az kredi kullanma isteği,
 Olumsuz piyasa algılarını değiştirme isteği,
 İşletmenin hisselerinde elde edeceği kazancın veya işletme
ortaklarının karının arttırılması, bunun sonucunda olağandan fazla kar payı
ödemesinin sağlanmasıdır.
2.3.2. Hata
Muhasebede hata kavramı; yasalara, kanunlara, yönetmelik ve yönerge
gibi yasal mevzuata, literatürde kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile işletme
politikalarına ve doğruluğu kabul görmüş diğer tüm ilke ve prensiplere
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aykırı ancak istemsiz şekilde yapılan fiil ve davranışlardır. Bu fiil ve
davranışlar unutkanlık, iş yoğunluğu, dikkatsizlik ve bilgisizlik sebebiyle
muhasebe ile ilgili konularda yapılan yanlışlıklar olarak bilinmektedir
(Dinç ve Cengiz,2014, s.227).
Muhasebe sistemlerinde yapılan hatalara örnek olarak şunlar
verilebilmektedir (Dinç ve Cengiz, 2014, s.228);






Bir muhasebe kaydının unutulması veya tekrarlanması,
Bir belge veya resmi evrakın kaybedilmesi,
Muhasebe hesaplarının birleştirilmesi ve rakam hatası,
Ters kayıt,
Hesap hatası gibi kayıt hatalarıdır.

Hataların düzeltilmesi işlemi hata tespit edildiğinde başlamalıdır. Eğer
bilgi yanlışlığından dolayı bir hata oluşmuşsa, doğru bilgiye ulaşmadan ve
veriler gerçeği yansıtmadan düzeltme işleminin yapılmaması
gerekmektedir. Mevcut dönem içerisinde yapılan hatalar mali tablolar
kesinleşmeden önce tespit edilirse mevcut dönem içerisinde düzeltilme
işlemi yapılması gerekmektedir. Ancak bazen de mevcut dönemden sonra
hatalar tespit edilebilmektedir. Bu durumda geçmiş dönemde yapılmış
hatalar, tespit edildiği döneme ilişkin finansal tablolarında düzeltilmelidir.
Yani hata tespit edildiğinde cari dönem geçmiş ise tespit edildiği dönemde
hatanın düzeltmesinin yapılması gerekmektedir. Ancak işletmeler mali
verilerini bankalara teslim ettiğinde de tespit edilemeyen birçok hata
bulunabilmektedir veya işletme için hata olarak kabul edilmeyen banka
mevzuatı açısından düzeltmesi gereken yanlışlıklar olabilmektedir.
Bunların tamamı banka mevzuatı ile birleştirilip çeşitli revize işlemleri
uygulanarak ilgili bilanço hesaplarında düzeltilmelidir (Gürdal, 2006, ss.810).
3.Literatür Taraması
Muhasebe manipülasyonu ve muhasebe manipülasyonlarındaki hata ve
hileler ile bilanço makyajlaması ilgili literatür incelemesi sonucunda
ulaşılan çalışmaların bir kısmı şunlardır:
Çorbacı ve Doğan’ın (2010) bilanço makyajlama yöntemleri ile ilgili
örnek şirket incelemesine yönelik yapılan çalışmalarında, bilanço
makyajlamaları neticesinde yatırımcıların birçoğunun zarara uğradığı
ortaya çıkmış, bu durumun da sermaye piyasalarına olan güvenin
sarsılmasına ve azalmasına sebep olduğu belirtilmiştir. Bilanço
manipülasyonunun önlenmesi için denetim yapan kuruluşların yetkilerinin
arttırılması gerekmekte, denetimdeki şeffaflığı arttırmak için gelişen
teknolojiden yararlanılması gerektiği ortaya konulmuştur.
Varıcı ve Er’in (2013) muhasebe manipülasyonu ve firma performansı
ilişkisine yönelik yapılan çalışmalarında, yapılan manipülasyonların en
önemli amacının yatırımcıların algılarıyla oynayarak işletmenin
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gelecekteki kar artışı beklentilerini arttırmak, bu sayede hisse senetlerinde
oluşan talebin artmasını sağlamak olmuştur. Bunun önüne geçebilmek için
ise denetçi ve muhasebecilerin yetkilerinin arttırılması ve Türk Ticaret
Kanununda radikal yeniliklerin yapılması hedeflenmiştir.
Elitaş’ın (2013) muhasebe manipülasyonu ve muhasebe bilgi
kalitesinin etkisine yönelik yapılan çalışmasında, muhasebe
manipülasyonlarının muhasebe bilgi kalitesi ölçütlerinden ilgililik,
güvenilirlik, anlamlılık ve yararlılık ilkelerini doğrudan etkilediği,
muhasebe manipülasyonlarının aşamalı olarak finansal başarıları olumsuz
etkilediği ortaya konulmuştur.
Yardımcıoğlu ve Ada’nın (2013) kronolojik bir sırayla muhasebe ve
finansal raporlamadaki usulsüzlük ve skandallar üzerine yapılan
çalışmalarında, geçmişten günümüze kadar gerçekleştirilen usulsüzlük ve
skandallar sırasıyla ve ayrıntılı şekilde incelenmiş ve sebepleri ortaya
çıkarılmıştır. Çalışmanın sonunda yeni usulsüzlük ve skandalların ortaya
çıkmaması için denetim mekanizmalarının arttırılması ve bunun yasalar ile
desteklenmesi savunulmuştur.
Bezirci ve Karahan’ın (2015) muhasebe kayıt işlemleri sürecindeki
manipülasyonların neden ve sonuç ilişkisinin değerlendirilmesine yönelik
yapılan çalışmalarında, piyasada hata veya hile yoluyla yapılan muhasebe
işlemleri örneklendirilerek bu manipülatif işlemlerin denetim süreci
incelenmiş, çözüm olarak devletin hızla e-muhasebe sistemine geçmesi
gerektiği ve yapılacak yasal ve yapısal düzenlemeler neticesinde
manipülasyonların önüne geçilebileceği üzerinde durulmuştur.
Kızıl vd.’nin (2016) yaratıcı muhasebe yöntemleri ve finansal bilgilerin
manipülasyonu
üzerine
yapılan
çalışmalarında,
muhasebe
manipülasyonlarının nedenleri, yöntem ve teknikleri, neden yapıldığı ve
nasıl önüne geçilebileceğine ait inceleme gerçekleştirilmiştir. İç kontrol ve
denetim sistemlerinin yetersizliği, yöneticilerin çıkarları, muhasebe
mesleğini yapanların kişisel beklentileri manipülasyon nedenleri arasında
yer almaktadır. Etkin, güvenilir, tarafsız ve deneyimli kontrolörler,
denetçiler sayesinde ve bağımsız denetimlerin arttırılması ile
manipülasyonların önüne geçilebileceği planlanmıştır.
Tepeli ve Kayıhan’ın (2016) çalışmalarında, hisse senetleri borsada
işlem gören işletmelerde, manipülasyon yapılma ihtimalinin tespit
edilmesi amaçlanmaktadır. Muhasebe manipülasyonlarının yöntem ve
teknikleri incelendiğinde, yapılan muhasebe manipülasyonlarının
sebeplerinin birçok kez işletme kaynaklı olduğu, muhasebe ilke ve
standartlarının kullanılması ile gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
Yatırımcılar ve özellikle işletmenin gelecekteki kar beklentilerinin
arttırılması; manipülasyonun amaçlarından birisidir.
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4. Araştırma Hakkında Genel Bilgiler
4.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın temel amacı, muhasebe meslek mensupları tarafından
hazırlanan finansal tabloların bankacılık sektörü mevzuatı ile yaşadığı
çelişkilerin ve finansal tablolar hazırlanırken yapılan hata ve hilelerin
incelenmesidir. Bu kapsamda bulguların literatürdeki geçmiş çalışmalarla
olan benzer ve farklılıkları temel alınarak çalışmanın mevcut literatüre
katkı sağlaması hedeflenmektedir.
4.2. Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı
Araştırma iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, literatür taraması
yapılarak kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu süreçte kitaplar,
tezler, süreli yayınlar, internet ve diğer veri tabanları incelenmiştir.
İkinci kısımda ise, bankacılık sektöründe çalışan personeller ile yapılan
görüşmeler ve yapılan incelemeler neticesinde veriler toplanmış ve
çalışmanın uygulama bölümü oluşturulmuştur. Yapılan araştırmada veri
toplama yöntemi olarak, mülakat yöntemi kullanılmasına karar verilmiş
olup yedi farklı ticaret bankasından, ticari krediler servisinde çalışan on üç
farklı müşteri temsilcisi ile görüşülmüştür. Hazırlanan örneklerde farklı
sektörlerde yer alan on beş farklı bilanço incelenmiştir.
5. Araştırma
Çalışmanın uygulama kısmında muhasebe manipülasyonundaki hata ve
hilelerin bankacılık sektörü tarafından değerlendirilmesi ile ilgili örnek
uygulamalar; bilançoda yer alan başlıklar altında sunulmaktadır.
5.1. Aktif Hesaplar ile İlgili Uygulamalar
Aktif hesaplar, açılış kaydı ve bakiyesi borçlu olan hesaplardır. Dönen
varlıklar ve duran varlık hesaplarından oluşmakta olup likidite esasına göre
sınıflandırılmaktadır.
5.1.1. Dönen Varlıklar ile İlgili Uygulamalar
5.1.1.1. Kasa Hesabı ile İlgili Uygulamalar
İşletmenin kısa süreli ihtiyaçlarının karşılanması için hazır
bulundurulan TL ve döviz nakit varlığını temsil etmektedir. VUK ‘a göre
7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemeler ile personel maaşı gibi ödemelerin
banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir. İstisnai durumlar ya da
firmanın faaliyet döngüsüne uygun durumlar hariç, işletmelerde kasa
hesabında yüklü miktarda bakiye bulunması mümkün değildir. Kasa hesabı
borç bakiyesi vermektedir ve ters bakiye vermemelidir.
Kasa hesabında mali müşavirler aktif ve pasif dengesini sağlamak için
bazen kasayı fazla göstermektedirler. Bankalar kredi vermek için mali
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tablolar ile finansal analiz yapıyorken kasa hesabındaki toplam bakiyenin
%10’undan fazla olan kısmını hem kasadan hem de özkaynaktan
indirmektedirler. Örneğin; firmanın ara döneminde 480.541,56 TL kasa
bakiyesi bulunmaktadır. Kasa bakiyesinin %90’lık kısmı olan 432.487,40
TL kasadan ve özkaynaktan düşürülmüştür. Mevcut özkaynak 399.411,46
TL’den -33.075,94 TL’ye düşmüştür. Dolayısıyla özkaynak negatife
düştüğü için firmanın kredi talebi reddedilmiştir.
5.1.1.2. Alınan Çekler Hesabı ile İlgili Uygulamalar
Bankaların analizlerinde, alınan çekler hesabındaki tutarların bir kısmı
çeşitli durumlarda farklı hesaplara aktarılması gerekmektedir. Çekin
keşide tarihi, bilanço tarihinden itibaren bir yıldan daha uzun bir süreyi
kapsıyorsa bu tutarın alacak senetleri hesabına aktarılması gerekmektedir.
Bu sebepten dolayı firmanın alınan çekler hesabında bulunan 1 yıldan daha
uzun vadeli 18.728.737,86 TL tutarındaki bakiye; yukarıda belirtilen
sebepten dolayı otomatik olarak 121 Alacak Senetleri hesabına
aktarılmıştır. Banka tarafından skorlama işlemi bu düzeltme sonucu
gerçekleştirilmiştir.
İşletmenin ana faaliyet konusu dışında yapılan diğer işlemlerden
doğmuş alınan çekleri, vadesine göre diğer çeşitli alacaklar hesabına
aktarılmaktadır. Eğer alınan çekler hesabında karşılıksız çek tutarı varsa,
ilgili tutarlar öz kaynaktan indirilmektedir. Firma kendisine ait bir taşıtı
çek karşılığı satmıştır. 101 alınan çekler hesabında bulunan 120.000,00 TL
bakiye yukarıda belirtilen sebepten dolayı otomatik olarak diğer çeşitli
alacaklar hesabına aktarılmıştır.
Yukarıdaki düzeltme işlemleri sonucunda işletmelerin nakit ve en hızlı
şekilde nakde çevirdiği varlıklarında yani hazır değerlerinde azalma
gerçekleşmiş bu sebepten dolayı kredi notlarında düşüş meydana gelmiştir.
5.1.1.3. Bankalar

Hesabı ile İlgili Uygulamalar

Firmanın kullanmış olduğu gayrinakdi kredilerin teminatını oluşturan
mevduatların varlığı halinde ilgili tutar bankalar hesabından alınarak
(teminat mektubunun süreli/süresiz, geçici/kesin gibi durumlar
gözetilerek) kısa ya da uzun vadeli verilen depozito ve teminatlar hesabına
aktarılmaktadır. Örneğin; firmanın 775.000 TL teminat mektubuna
karşılık, teminat olarak firmanın bankalar hesabında 860.000 TL mevduatı
bulunmaktadır. Teminat mektubu süresiz olduğu için bankalar hesabındaki
ilgili tutar, verilen depozito ve teminatlar hesabına aktarılmaktadır.
Dolayısıyla işletmenin bankalar hesabında bulunan mevduatında bir
azalma oluşmuştur.
Bunun haricinde işletmelerin mevduat hesaplarında herhangi bir bloke
veya rehin varsa mali müşavirlerin bunu bankalara bildirerek bankalar
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hesabındaki mevduat
gerekmektedir.

tutarında

gerekli

düzeltmeleri

yapması

5.1.1.4. Diğer Hazır değerler Hesabı ile İlgili Uygulamalar
Genellikle perakende sektöründe, çok sayıda mağaza ve şube kanalıyla
satış yapan firmaların, kredi kartı ile satışlarından doğan kredi kartı
alacakları, alacak senetleri hesabına aktarılmaktadır. Mali müşavirler;
işletmenin satışlarından doğan alacaklarının izlendiği kredi kartı
hesaplarını diğer hazır değerler hesabında takip etmektedirler. Ancak
bankalar kredi kartından alacaklar hesaplarındaki banka mevduatını da
senetli alacak olarak görmektedir. Aslında kredi kartı alacağı hazır
değerdir ancak banka istemezse blokeli kredi kartı alacağı hesabını
bozmamaktadır. Bu sebeple diğer hazır değerler hesabındaki kredi kartı
alacakları alacak senetleri hesabına aktarılır.
Firmanın diğer hazır değerler hesabında bulunan 3.090,71 TL lik
bakiyesi, alacak senetleri hesabına aktarılmıştır. Bunun sebebi bankanın
istemesi durumunda bloke tutarlarını bozmayabilmesidir. Bundan dolayı
ilgili tutar alacak senetleri hesabına aktarılarak düzeltme işlemi
yapılmaktadır.
5.1.1.5. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı ile
İlgili Uygulamalar
İşletmenin menkul kıymetler üzerinde değer düşüklüğü yaşadığı
durumda karşılık ayrılması ve bu tutarın menkul kıymet değer düşüklüğü
hesabında izlenmesi gerekmektedir. Değer düşüklüğü tespit edilen menkul
kıymetlerde karşılık ayrılmamışsa, oluşan değer düşüklüğü öz
kaynaklardan düşürülerek düzeltme işlemi yapılmaktadır. Örneğin;
firmanın menkul kıymetlerinde 715.414,00 TL değer düşüklüğü tespit
edilmiş ancak işletmenin bu değer düşüklüğüne karşılık ayırmadığı tespit
edilmiştir. Yapılan düzeltme işlemi sonucu 715.414,00 TL’lik değer
düşüklüğü öz kaynaktan düşürülmüş ve 1.215.316,46 TL olan mevcut öz
kaynağı, 715.414,00 TL düşmesi sonucu 499.902,46 TL bakiyeye sahip
olmuştur. Bu sebeple işletmede öz kaynak yetersizliği ortaya çıkmış ve
bankanın firma analizinde olumsuzluk ortaya çıkmıştır.
5.1.1.6. Alıcılar Hesabı ile İlgili Uygulamalar
Alıcılar hesabı incelenirken alacakların vadeleri, müşterilerin dağılımı,
alacakların şüpheli hale gelmesi, şüpheli alacaklara karşılık ayrılıp
ayrılmadığı detaylı olarak incelenmektedir. Bu hesap özellikle ara
dönemlerde işletmelerin muhasebe birimleri tarafından tam olarak
işlenmediğinden ters bakiye verebilmektedir. Alıcılar hesabı borç bakiyesi
veren bir hesap türüdür ancak aktif ve pasif dengesini sağlamak için mali
müşavirlerin uygulamaları sonucu alıcılar hesabı bazen alacak bakiyesi
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vermektedir. Banka tarafından düzeltme işlemi olarak alıcılar hesabındaki
alacak bakiyesi alınan avanslar hesabına aktarılmaktadır.
Örneğin, işletmenin 30.09.2018 tarihli genel geçici mizanında alıcılar
hesabı 75.000 TL alacak bakiyesi vermiştir. Bu bakiye banka tarafından
alınan avanslar hesabına aktarılarak alıcılar hesabının bakiyesi
sıfırlanmıştır. Dolayısıyla banka tarafından firma analiz yapılırken aktif ve
pasif dengesi doğru bir şekilde sağlanmış olmaktadır.
İşletmelerin alıcılar hesabındaki tutarlar incelenirken ilgili hesaplarda
üst üste üç yıl hareket görmeyen hesaplar bankalar tarafından donuk alacak
olarak tanımlanmakta ve öz kaynaktan düşürülmesi gerekmektedir.
Firmanın son üç yılı boyunca alıcılar hesabı incelendiğinde tespit edilen
431.195,00 TL’lik hareket görmeyen tutar bankalar tarafından; tahsil
edilemeyecek alacak olarak görülmektedir. Bu sebeple alıcılar hesabındaki
bu tutar öz kaynaktan düşürülmüştür. Bunun sonucunda firmanın kredi
notu da olumsuz etkilenmiştir.
5.1.1.7. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı ile İlgili
Uygulamalar
İşletmelerin şüpheli ticari alacaklara karşılık ayırabilmeleri için
işletmenin bilanço esasına göre defter tutması, alacağın tahakkuk etmiş
olması, alacağın izlendiği günde şüpheli halde bulunması gerekmektedir.
Şüpheli ticari alacaklar hesabındaki tutarın kaynağı eğer firma
tarafından ilgili tutarın öz kaynaklardan indirilmesi gerekmektedir.
Örneğin; firmanın şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabında bulunan
281.901,86 TL’lik tutar firma tarafından açıklanamamış ve
özkaynaklardan indirilmiştir. 786.945,06 TL öz kaynak tutarı bulunan
işletmenin gerekli düzeltmesi yapılarak öz kaynak tutarı 505.043,20 TL
olmuştur. Bu düzeltme işlemi sonrasında firmanın skorlaması olumsuz
etkilenmiş ve notu düşmüştür.
5.1.1.8. Stoklar Hesabı ile İlgili Uygulamalar
Stoklar hesabı işletmelerin üretimde kullanmak, işlemek, satmak ya da
tüketmek için ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal gibi
bir yıldan daha kısa sürede kullanılabilecek olan veya bir yıl içerisinde
nakde dönüşebilen varlıklarından oluşmaktadır. Firma değerlemesinde
incelenen ve firmanın kredibilitesini belirleyen en önemli hesaplardan
birisi stoklar hesabıdır. Ancak mali tabloları hazırlayanlar tarafından
stokların sayımı son derece zor olacağı için firma sahiplerinin beyanına
göre ilgili tutarlar kaydedilmektedir. Bu sebeple analizciler tarafından
stoklar hesabının detaylı olarak ve özverili bir şekilde incelenmesi
gerekmektedir.
Firmalar; mal alış ve satış işlemlerinin tamamını faturalandırmak ve
buna istinaden vergi ödemek zorundadırlar. Ancak firmaların yapmış
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olduğu faturasız satışlar var ise ve bu durum değerleme yapanlar tarafından
tespit edilmişse öncelikle bu tutarlar hem stoklar hesabından hem de
ortaklara borçlar hesabından düşürülmektedir. Çünkü firmalar genellikle
yaptıkları faturasız satışlardan elde ettikleri nakdi kasa hesabında
göstermekte ve bilançoda pasif kısmında tutarın karşılığını ortaklara
borçlar hesabında göstermektedirler.
5.1.2. Duran Varlıklar ile İlgili Uygulamalar
İşletmeler bazen birbirlerinin iştiraki durumunda olabilir. Bu durumda
analiz yapılıyorken ilgili firmaların grup firmaları olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir. Değerleme ve analiz yapılıyorken ilgili firmalar
birbirlerinin iştiraki pozisyonunda bulunduğu için rapor düzenlenen tek
firmanın finansal tablolarındaki mükerrer iştirak tutarları; iştirakler ve öz
kaynaklardan karşılıklı olarak tenzil edilmektedir. Örneğin; firmalardan bir
tanesinin diğer firmada 240.000,00 TL hisse senedi bulunduğu ve diğer
firmanın da hissesi bulunan firmada 175.000,00 TL hissesinin bulunduğu
tespit edilmiştir. Yani iki firma birbirlerinin ortağı durumundadırlar. İkinci
firma değerlemeye tabi değilse grup olmaları sebebiyle ikinci firmanın
ilgili firmadaki hissesi olan 175.000,00 TL’lik tutar öz kaynaklardan ve
iştirakler hesabından düşürülmektedir. İlgili azalış neticesinde 985.746,04
olan öz kaynak tutarı 810.746,04 TL olarak güncellenmiş dolayısıyla öz
kaynaktaki azalma neticesinde firmanın kredi notunda da düşüş
oluşmuştur.
5.2. Pasif Hesaplar ile İlgili Uygulamalar
5.2.1. Banka Kredileri Hesabı ile İlgili Uygulamalar
300 banka kredileri hesabı banka ve özel finans kuruluşlarından
sağlanan bir yıldan kısa vadeli kredilere ilişkin bakiyelerin izlendiği bir
hesaptır. Ancak genelde işletmelerin mali verileri incelendiğinde ilgili
firmaların muhasebe birimleri hem bir yıldan kısa vadeli olan hem de bir
yıldan uzun vadeli kredilerini bu hesapta takip ettikleri belirtilmektedir.
Firma analizi yapan kişiler bilançoya yansıyan nakit banka kredisi ile
memzuç verilerinde yer alan nakit banka kredilerinin birbirine eşit olup
olmadığını tespit etmektedirler. Kredi kayıt bürosundan alınan kurumsal
raporlar; muhasebeciler tarafından oluşturulan güncel risk bilgileriyle
karşılaştırılarak belirgin bir fark varsa sebepleri araştırılmalıdır. Eğer
tutarlar arasında bir noksanlık var ise ilgili bankalardaki hesap hareketleri
detaylı bir şekilde kontrol edilmelidir. İlgili noksanlık kredilerin yüzde
5’inden fazla ise araştırılmalı ve düzeltmeler yapılmalıdır. Örneğin;
işletmenin 31.12.2017 tarihli mali verilerinde işletmenin banka ve diğer
özel finansal kuruluşlardan kullanmış olduğu kredi bakiyesi 75.000.000
TL’dir ve bu tutarın tamamı 300 banka kredileri hesabında kayıt altına
alınmıştır. Bu tutarın 54.000.000 TL’lik kısmı vadesi bir yıldan uzun süreli
olduğu; kredi kayıt bürosundan alınan kurumsal istihbarat sorgularında
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tespit edilmiştir. İlgili tutar uzun vadeli banka kredileri hesabına aktarılmış
ve bu aktarım sonucunda işletmenin bir yıl içerisinde ödeyeceği kredi tutarı
21.000.000 TL olmuştur. Bir yıldan uzun sürede ödeyeceği kredi tutarı ise
54.000.000 TL olarak kayıt altına alınmıştır. Bu düzeltme işlemi
neticesinde işletmenin bir yıldan uzun vadede ödeyeceği kredi tutarının
artması sebebiyle kredi notunu ve ödeme performansını olumlu etkilediği
için işletmenin kullanabileceği kredi limitinde de artış oluşmuştur.
Akreditif, ithalatçı ve ihracatçının anlaşması neticesinde malı alacak
olan müşterinin talep ve talimatlarıyla belli bir tutara kadar, belirli bir
vadede şartların yerine getirilmesi kaydıyla, bankanın satıcıya ödeme
yapmasını garanti etmesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Güney, 2017,
s.155). Bazen firmaların mali verileri incelenirken banka kredileri
hesabındaki tutarların kısa veya uzun vadeli diğer borçlar hesabına
aktarılması gerekebilmektedir. Örneğin; işletmenin 30.09.2017 mali
verilerinde kısa vadeli banka kredileri içerisinde 775.500 TL tutarlı
akreditif bulunmaktadır ve bu tutar makine alımında kullanmıştır.
Akreditifin vadesi 3 yıl olduğu için; 275.500 TL’lik tutar kısa vadeli diğer
borçlar hesabına, kalan 500.000 TL’lik tutar ise uzun vadeli diğer borçlar
hesabına aktarılmıştır. Böylelikle işletmenin kısa vadeli ödemelerinde bir
azalma meydana gelmiş ve bilançosu olumlu etkilenmiştir. Sonuç olarak
kredi notuna bu durum olumlu şekilde yansımıştır.
5.2.2. Diğer Mali Borçlar Hesabı ile İlgili Uygulamalar
Diğer mali borçlar hesabı firmaların finansman kuruluşları ve faktöring
şirketlerine olan borçlarının izlendiği bir hesaptır. Ancak birçok firmanın
mali verileri incelendiğinde bazı firmaların kredi kartları borçlarını da ilgili
hesapta izlediği tespit edilmektedir. Eğer kredi kartı borçları diğer mali
borçlar hesabında izlenmişse ilgili borç tutarının, kısa vadeli olduğu için
kısa vadeli banka kredileri hesabında izlenmesi gerekmektedir. Örneğin;
firmanın 30.06.2018 mali verileri alındığında diğer mali borçlar hesabında
yer alan 96.745,00 TL tutarlı borcun kredi kartı borcu olduğu yapılan
kurumsal kredi kayıt bürosu sorgusunda tespit edilmiş ve ilgili tutar
firmanın kısa vadeli banka kredileri hesabına aktarılmıştır. İşletmenin kısa
süreli ödeyeceği banka kredileri tutarında artış gerçekleşmesi sebebiyle
firmanın kredi notunda ciddi ölçüde düşüş meydana gelmiştir.
5.2.3. Satıcılar Hesabı ile İlgili Uygulamalar
Bu hesap özellikle ara dönemlerde işletmelerin muhasebe birimleri
tarafından tam olarak işlenmediğinden ters bakiye verebilmektedir.
Satıcılar hesabı alacak bakiyesi veren bir hesap türüdür ancak aktif ve pasif
dengesi sağlanması için firmanın uygulamaları neticesinde hesap borç
bakiyesi verebilmektedir. Burada gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla borç
bakiyesindeki tutar verilen avanslar hesabına aktarılmaktadır. Örneğin;
işletmenin 30.09.2018 tarihli genel geçici mizanında 320 Satıcılar hesabı
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124.000 TL borç bakiyesi vermiştir. Banka tarafından bu tutar 159 Verilen
Avanslar hesabına aktarılmıştır. Dolayısıyla satıcılar hesabının borç
bakiyesi sıfırlanmış ve firma analizi neticesinde aktif ve pasif dengesi
doğru şekilde sağlanmış olmaktadır.
5.2.4. Ortaklara Borçlar Hesabı ile İlgili Uygulamalar
Firmalar bazen nakit sıkıntısı yaşayabilmektedir. Bunun neticesinde
firmalar ortaklarından borç almaktadır. Ancak kısa vadeli olarak alından
bu borç muhasebe tarafından işletmenin bilançosunun kredibilitesinin
artması için uzun vadeli borçlar hesabına kaydedilmektedir. Bankalar bu
duruma karşı dikkat etmeli ve uzun vadeli ortaklara borçlar kısmındaki
tutar kısa vadeli ortaklara borçlara aktarılmalıdır. Örneğin; işletmenin
31.03.2018 tarihli mali verilerinde işletmenin uzun vadeli ortaklara borçlar
hesabında 180.750,00 TL bakiye bulunmakta olup, finans kuruluşunun
ortak ile yapmış olduğu görüşme neticesinde 30.06.2018 tarihinde ilgili
borç tutarının tahsil edeceği bilgisi alınmıştır. Bu sebeple 180.750,00
TL’lik tutar kısa vadeli ortaklara borçlar hesabına aktarılmış ve işletmenin
kısa vadede ödeyeceği borç tutarı, artış gösterdiği için firmanın kredi
notunu olumsuz etkilemiştir.
6. Sonuç
İşletmeler yatırımlarını finanse etmek, sermaye yapısını değiştirmek
veya çalışma sermayesi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalar ile ilişki
kurmaktadırlar. Bankalar kredi vermeleri sebebiyle müşterilerini iyi
tanımak ve güvenilir firmalarla çalışmak istemektedirler. İşletmeler ise
bankalarda daha fazla kredi limitlerinin olması için kredibilitelerinin ve
kredi notlarının daha iyi olmasını arzulamaktadır. Bu sebeple bazı
işletmeler mali tablolarını olağandan daha iyi gösterme arzusu içine
girmektedirler.
İşletmelerden temin edilen finansal tablolar incelendiğinde muhasebe
manipülasyonunun çok farklı formatlarda meydana geldiği tespit
edilmektedir. Muhasebe kayıt işlemlerini gerçekleştiren kişilerin isteyerek
ya da istemeyerek kayıtlarda yaptığı her türlü yanlış işlem muhasebe
manipülasyonu olarak adlandırılmaktadır. Eğer kayıt işlemlerini
gerçekleştiren kişilerin yaptığı yanlış işlem istenmeden yapılıyorsa hata,
isteyerek yapılıyorsa hile olarak tanımlanmaktadır.
Bu çalışmada yedi farklı ticaret bankasında, ticari krediler servisinde
çalışan on üç farklı müşteri temsilcisi ile bire bir görüşme yapılmış ve
çalışmada kullanılan veriler elde edilmiştir. Çalışmada yer alan uygulama
örnekleri kapsamında farklı sektörlerde yer alan on beş farklı bilanço
incelendiğinde, bilançolarda sunulan veriler ile olması gereken gerçek
veriler arasında büyük farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu
farklılıkların; işletmelerin bankalar hesabındaki tutarsızlıklar, stokların
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gerçekle bağdaşmaması, alıcılar ve satıcılar hesaplarındaki yanlışlıklar,
işletmenin kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklarının doğru şekilde
ayrıştırılmamış olması neticesinde ortaya çıktığı gözlemlenmiştir.
Banka çalışanları ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen
bilgilere göre; bilançolardaki bazı hesapların gerçeği yansıtmamasının
sebebinin ise özensiz ve disiplinsiz bir şekilde muhasebe kayıtlarının ve
mali tabloların hazırlanması olduğu düşünülmektedir.
Sonuç olarak, yapılan hata ve hileler tamamen önlenemese de; iyi bir
muhasebe bilgi sistemi ve etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ile
meydana gelebilecek hata ve hileler en az seviyeye indirilebilir. Yapılacak
yasal ve yapısal düzenlemeler neticesinde; kredi talebinde bulunan
işletmeler, mali verileri hazırlayan muhasebe meslek mensupları, bankalar
ve devlet arasında online bir sistem kurulması; muhasebe
manipülasyonlarının önlenmesi açısından son derece önemli olacaktır.
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ENVIRONMENTAL ACCOUNTING: CHALLENGES IN
IMPLEMENTATION AND BASIC ROLES OF ACCOUNTANTS
Nida TÜREGÜN

1. Introduction
Technological developments have brought environmental problems,
although they have simplified production settings and increased the total
number of businesses functioning in the market. People are exposed to
complications like global warming, increase of pollution, reduction of
natural resources and threat of climate change. The importance of the
environment has started to be understood in the last century as
environmental problems threaten humans and other living creatures, and
this progressed from people to societies and then led to international
cooperation (Emery, 2002). The desire to protect the environment started
to be reflected in laws and regulations since 1970s, and environmental
factors were considered in the management approaches and decisionmaking strategies of some companies.
In order to figure out their environmental activities, environmentally
sensitive businesses determine their environmental costs and utilize their
accounting systems to monitor these costs. It is understood that accounting
is also affected by developments, and the necessity of a new accounting
perception, which could adapt to these changes, has emerged. According
to studies, formal authorities and customers are effective in creating the
perception of environment and environmental accounting in businesses
(Roarty, 1997; Van der Zee, 2008; Güner & Coskun, 2013). Additionally,
the old approach, which evaluates businesses only for financial success is
rapidly losing its significance in the face of an understanding that is
sensitive to social problems, protects natural resources and cares about
environmental awareness.
Having an environmental accounting perception is a significant
instrument to understand the function of the natural environment in the
economy. Environmental calculations present data highlighting the
positive impact of natural resources on economic welfare along with the
costs of pollution or degradation of resources (Lehman, 1999).
Environmental accounting data constitute information which is not only
used by the internal stakeholders of companies or corporations but also
reported to the public in the form of environmental reports. Environmental
accounting data enable the company's stakeholders to comprehend the
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company's efforts in environmental protection and the value it places on
the environment. Environmental accounting not only increases the
effectiveness of actions, but it also works as a key in the sensible decisionmaking process of businesses (Schaltegger & Burritt, 2017).
Briefly stated, businesses have a significant share in environmental
factors. Businesses can influence the environment in a good or bad way.
Hence, managements have several responsibilities. The most effective
method to be chosen by the management is to practice environmental
accounting. Therefore, this study aims to shed light on environmental
accounting, present challenges in the implementation process and clarify
the roles of accountants in the context of environmental accounting.
Additionally, this study presents detailed information about the
environment and its relationship with businesses and their departments.
Moreover, it presents the concept of environmental accounting and its
relationship with other types of accounting. This study contributes to the
literature by exploring challenges and the accountant’s role in
environmental accounting in which there are quite a few. Moreover, it
highlights the need for a greater acknowledgement of the role that
accountants can play in this developing field.
2. Environment and Business
The natural environment is defined as living, inanimate, physical,
chemical and biological settings in which humans and other living things
interact throughout their lives. The environment in terms of businesses is
defined as the setting in which a business operates that contains natural
resources, air, water, soil, plants, animals and other living organisms.
Most negative environmental factors have been caused by human
activities. Emergence of industrial conditions and global competition has
caused environmental degradation and destruction of some natural
resources. The most important environmental problems encompassing the
world we live in are the rapidly increasing population, urban sprawl,
industrialization and global warming. Additionally, factors such as air, soil,
water, noise pollution, acid rains, ozone depletion and radioactive
pollution, which has made its impact felt even more in the last century, are
other problems that cause environmental distress. There are some
approaches to prevent or minimize the effects of these environmental
problems. These include sustainable development, ecological
development, cost-benefit analysis and environmental impact assessment.
The pollution levels of air, water and soil have increased, especially
after the second half of the twentieth century, and people have gradually
become conscious and sensitive to the environment. International
developments in environmental issues have found coverage in the world.
In order to draw attention to environmental problems, the first international
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conference, ‘the Stockholm Environmental Conference,’ was organized by
the United Nations in 1972. In the same year, with the encouragement of
the Roman Club, ‘the Limits to Growth’ report was published. In 1974, the
Mediterranean Action Plan was adopted to protect the Mediterranean
region. In 1983, the President of Norway, G. Harlem Brundtland, presented
a report entitled ‘Our Common Future’. The United Nations Conference
on Environment and Development was held in Rio de Janeiro in 1992. The
Kyoto protocol was signed in 1997, and in 2002, the World Summit on
Sustainable Development took place in Johannesburg.
Businesses may cause consequences that may affect the environment
during the input, transformation process and output phases of business
activities (Spence et al., 2012). The interactions of businesses with the
external environment may be listed as follows.
• Utilizing external sources as a factor of production,
• Competition within the companies in the same sector,
• Access to natural resources and recycling of waste,
• Fair distribution of income (dividends and wages) and welfare of
individuals.
The sole purpose of businesses should not be considered as making
profits. Businesses should also continue to operate as mechanisms that
maintain their existence, accomplish their social responsibilities to the
society and the environment and ensure the welfare of their employees and
stakeholders (Lehman, 1995). For this reason, environmental protection
may be realized by sustaining the existence of companies in an
environmentally sensitive management approach (Ahnad & Lutz, 1989).
Table 1 provides information on the differences between conventional
management and environmentally sensitive management.
Table 1. Traditional Management vs Environmentally Sensitive
Management
Environmentally Sensitive
Management

Traditional Management

Objectives
Economic growth and profit
Sustainability and life quality
Return to shareholders
Task, style and priceoriented product designs

Welfare of stakeholders
Products
Environment friendly product
designs
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Packaging that creates
unnecessary waste
Organization
Hierarchical structure

Non-hierarchical structure

Top-down decision making
Centralization in decision
making

Participatory decision making
Decentralization in decision
making
Environment

Predominance on
environment
Handling environment as a
resource

Being in harmony with nature
Understanding of limited natural
resources

Assessment of pollution and
wastes as externalities

Management and minimization of
waste and pollution

Business functions
Marketing is for
Marketing is for consumer
consumption growth
education.
Financing is for profit
maximization in the short
Financing is for sustainable
term
development in the long term
Accounting focuses on
Accounting concentrates on
traditional costs
environmental costs
Human resources
Human resources management
management focuses on labor
focuses on labor-worker’s health
productivity
and job safety-security
Source: Shrivastava, 1995
2.1. Environment and Business Functions
Businesses need to produce goods and services to meet human needs
and survive in the global competitive environment. To achieve this, they
acquire their resources from the environment, transform them within their
business processes and then give them back to the environment. This
transformation process is mainly related to the production department.
Businesses are required to engage in environmentally friendly production
activities in order to prevent pollution. In this context, they need to
introduce a system that increases efficient usage of natural resources, takes
precautions and eliminates the damages of wastes from production
activities to the environment (Almeida, 2017). For this purpose, while
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creating an environmentally conscious production activity, companies
need to work in a way that does not harm the environment starting from
the design stage of the product/service throughout its whole life cycle.
Businesses have turned their attention towards protecting the
environment and using environmentally friendly technologies. However, it
is up to the financial resources of businesses to carry out and follow such
activities. This issue is related to the accounting and finance department.
For this purpose, providing environmental investments in the most
appropriate way, comparing them to other investments and preparing the
infrastructure for their realization should be under the control of the
accounting and finance department. The effects of investments and
environmental costs on the enterprise and impact of costs incurred due to
environmental damage are under the control of an accounting unit (Jasch,
2003).
It is true that, in recent years, the earth has faced an increasing phase of
pollution. In order to prevent this pollution, people have started to behave
more consciously. Companies have started to introduce environmentally
friendly green products since environmental awareness affected
consumers' purchasing decisions. This issue is related to the marketing and
sales department. The concept of green marketing was originally presented
at the conference ‘Ecological Marketing’ in 1975 (Henion & Kinnear,
1976). Green marketing includes environmentally friendly marketing
activities while responding to all kinds of needs of consumers.
Businesses may take green initiatives by applying one or more of the
three factors: reuse, recycling and reduction. In environmental
management practices, the term ‘3R’ is used to control the amount of waste
of natural resources. As it may be seen in Figure 1, there are some
perceptual differences between conventional marketing and green
marketing. The purpose, responsibility, marketing strategies, ecological
demands and perception of green groups are explained below.
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Figure 1. Traditional vs Green Marketing

Source: Chamorro and Banegil, (2006)

3. Environmental Accounting
The connection between accounting and the environment has been
discussed since 1960s. Environmental accounting is transformation of the
green activities of the business into accounting figures. Therefore, the
significance of environmental accounting information in calculation of
environmental damages and taking precautions against these damages is
increasing every passing day. Environmental accounting aims to ensure
sustainable development, establish a positive connection with the society
and maintain effective and useful environmental protection activities
(Kokubu & Kurasaka, 2002). These accounting practices acknowledge a
company to define its environment protection costs throughout its ordinary
course of business, measure green activity benefits, deliver the finest
quantitative ways of measurement in financial value and convey the
outcomes.
There is no universally accepted description for the process of
environmental accounting and its relation to natural resources.
Environmental accounting is a new system based on considering the
environment and its changes in general and planning strategies for
combined sustainable and national development. So as to place this new
system in the existing structure and provide a valuable knowledge base, the
results are used in integration with national accounting systems.
There are three terms related to the environment within the scope of the
operations of businesses: environmental accounting, environmental
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management and environmental science (Schaltegger et al., 2008). These
differ as follows:
1. Environmental Accounting: allows measurement of functions such
as calculating the amount of damage that has adversely affected the
environment and taking steps to correct its effects on national income or
operating income.
2. Environmental Management: is an endeavor on how to manage the
environment using the optimal efforts to achieve the maximum benefit
from the environment.
3. Environmental Science: is about finding absolute information about
the environment.
If we investigate the first one in detail, the functions of environmental
accounting may be categorized into two categories (Anand & Srineevasa,
2014):
1. Internal Functions: The internal role as a part of a company's
environmental information system enables monitoring and assessment of
environmental protection costs and promotes efficient and successful
environmental protection practices by appropriate decision-making.
2. External Functions: It covers direct and indirect damages to the
environment due to commercial activities. It includes deterioration and
destruction such as soil erosion, habitat losses, air-water-noise pollution,
solid wastes, beach and sea pollution, as well as extinction and losses
caused by excessive use of non-renewable natural resources.
Environmental accounting data are disclosed to the community over
environmental reports, and they include the company's position on
environmental protection activities. The society's confidence and trust in a
company increases by disclosing such information. Moreover, it helps
achieve an enhanced public opinion. Hence, environmental accounting
provides a fairer corporate valuation and accomplishes responsibility
towards external users such as customers, stockholders and the public (De
Beer & Friend, 2006).
Environmental expenditures should be shown separately in
environmental reports so as to guarantee that managers make the best
decisions and enable companies to have an open position. Environmental
costs express environmental protection, prevention and / or reduction of
environmental impact, investment and costs allocated for the restoration
work carried out after the occurrence of a disaster or elimination of this
impact. These investment amounts explain the capital investment
expenditure of a company for assets subject to depreciation for
environmental protection. Expense amounts lie under the general expenses
account and are used for protection of the environment. Environmental

892

costs are generally divided into five categories as direct, administrative,
product design, research and development (R&D) and social activity costs
(Gale & Stokoe, 2001).
Direct costs include costs of pollution prevention, global costs of
protecting the environment and costs of recycling resources (Schaltegger
& Wagner, 2005). Management costs include costs of implementation of
environmental management systems, costs of disclosure of environmental
information and costs of monitoring environmental impacts (Jing &
Songqing, 2011). R&D costs include the development costs of products
that contribute to environmental protection. Their aim is to reduce
environmental impact at the product manufacturing phase and reduce
environmental impact during the distribution or sales phase of products
(Lee & Jung, 2011). Social activity costs include costs of environmental
development activities, conservation of nature, planting greenery,
beautification and landscape protection, donations and financial support to
environmental groups. Product design costs include the difference between
the cost of conventionally purchased materials or services and the cost of
those materials and services obtained through green purchasing. Moreover,
it includes additional costs in the supply of environmentally responsible
products, additional costs to reduce the environmental effect of containers
and packages and costs of collection, recycling, resale and proper disposal
of used products (Staniškis & Stasiškienė, 2003).
3.1. Relationship with Other Accounting Types
Environmental accounting has been embraced with different meanings
and practices. Nevertheless, as already mentioned, this groundbreaking
concept has harmony in three different dimensions as shown in Figure 2.
Figure 2. The Relationship Between Environmental Accounting and
Other Types of Accounting

Financial
Accounting

Managerial
Accounting

National Income
Accounting

• Focus: Public
• Relation:
External
Environment

• Focus: Firm
• Relation:
External
Environment

• Focus: Firm product line
• Relation: Internal
Environment

The concept of national income accounting, also known as national
resources accounting, is macroeconomic (Asheim & Buchholz, 2007). The
concept of financial accounting is used to disclose the firm's monetary
information to its stakeholders quarterly, semi-annually and annually
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(Schaltegger & Burritt, 2017). In the context of managerial accounting,
environmental accounting refers to valuation of environmental obligations,
economically important environmental costs and public reporting. Since
the core point of managerial accounting is to support management
decisions, the data are primarily defined, collected and analyzed for
internal uses. Therefore, they include information on cost, production
level, inventory, processes, waste and many other important aspects of the
business. Data are evaluated after collection and used to plan, evaluate and
control the internal system for the benefit of the business (Gale & Stokoe,
2001).
Managerial accounting is about classifying, calculating, collecting,
evaluating, planning, presenting and transmitting the financial information
used by the management so as to prepare, assess, monitor the work of the
business and guarantee proper use of the resources. Managerial accounting
practices and systems differ along with the needs of the business.
Therefore, the system is flexible. Managers make countless business
decisions using a large set of cost and performance data. Environmental
accounting, in this sense, involves the use of environmental information in
decision-making processes and business operations.
Environmental accounting is integrated more with managerial
accounting each passing day, and it affects critical business decisions. Data
on environmental costs in all these areas such as process design, product
design, product pricing, capital investment, waste management, risk
management, purchasing decisions, cost control, operational management
and performance evaluation may affect management decisions.
Environmental cost information also paves the way for environmental
adaptation strategies (Rogers & Kristof, 2003).
4. Challenges in Implementing Environmental Accounting
Environmental accounting enables a company to manage costs related
to the environmental impact of its activities. Companies may have a
number of effects on the environment including air pollution, emissions
from manufacturing, wetland effects and waste disposal. Environmental
costs cover existing and potential environmental impacts for which a
business is responsible, as well as accounting-related labor costs (Cantano
et al., 2008). Additionally, the overall productivity of businesses will be
increased by effective control of environmental costs.
The best technique to control environmental impact costs is over
integration of all accounting activities. Controllable costs include labor,
material, management and production activity costs connected to
environmental impact. All of these costs should be collected in a sole
accounting system, which generates reports that allow all environmental
costs to be represented over clear displays and metrics.
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It is necessary to assess both internal and external operations. If a
company’s priority is to protect the environment, it must ensure that
commercial transactions that adversely affect the environment are
eliminated. Accordingly, employees should be included in the company’s
sustainability goals. For example, a company, which has an influence on
water reserves, should be careful about its workers not leaving the facilities
with toxins and not allow access to nearby streams and reservoirs.
Otherwise, serious environmental costs would arise.
When business activities give rise to important environmental damages,
recovery costs may be large enough to cause companies to fail and lead to
years of litigation. Avoiding environmental harm is about training every
single person at the company on how to do their jobs without damaging
nature. Rules specifying how work should be done must be clearly
established while protecting the environment. The company's future value
will increase when these rules are competently implemented.
Attempting to manage environmental costs without any assessment
may lead to an important error that could damage the environment. The
best effective evaluation is carried out by the efforts of a good team that
investigates the possible effects of each action that the company can take
over the next year or perhaps for the next five years and has sufficient
resources to do so. Environmental impact assessment includes evaluating
the environment, conducting studies, assessing environmental harm
prevention factors and cost assessments. The exact cost of the
environmental impact of the business may be estimated when all possible
environmental assessments are considered.
Environmental accounting helps determine whether the organization
fulfills its environmental responsibilities or not. Implementation of
environmental accounting ensures fulfillment of environmental
responsibilities. These responsibilities may be listed as follows: to fulfill
or exceed regulatory requirements, to clean up already existing pollution
and dispose of harmful material appropriately, to explain to both potential
and existing investors the amount and quality of environmental damage
prevention actions selected by the management, to function in such a way
that no green damages occur, to launch the company with a highly green
understanding, to monitor operational and material efficiency benefits
brought by the competitive international market and to monitor growth in
the cost of raw materials, waste management and possible liabilities
(Gupta, 2013). On the other hand, there are many difficulties that are
encountered in implementation of environmental accounting such as
(Larrinaga-Gonzalez & Bebbington, 2001; Kurniati et al., 2010; Iqbal et
al., 2013):
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•
•

There is no standard accounting method.
It is not possible to make comparisons between two firms or
countries that have different accounting methods.
• Environmental accounting data cannot be easily obtained because
environmental costs and benefits cannot be measured easily.
• Mainly takes into account the cost of the company, excluding the
cost of the society.
• Environmental accounting involves a wide range of processes, so
it is not easy to conclude.
• Environmental accounting should work with financial accounting.
Environmental accounting must be studied together with other
accounting issues since environmental costs and benefits depend on the
outcomes of financial, cost, management, tax and national accounting, as
well as other forms of accounting.
5. The Role of Accountants in the Context of Environmental
Accounting
An environmental accountant is a key player in a business. Their
positions have become even more significant with the growing need for
environmental awareness in the business world. Responsibilities vary from
environmental policymaking to estimating how much a company must
spend on adopting and act in accordance with regulations. Environmental
accountants collaborate with the management to assess the environmental
costs a company may incur. Moreover, the skills of environmental
accountants provide support for saving the environment itself by advising
alternative methods, products and chemicals. They are also responsible for
certification of clean technologies and sale of pollution licenses.
Environmental accountants perform their tasks under financial,
managerial and national accounting. Under financial accounting, their role
is to present reports on environmental costs and liabilities so that
shareholders can see. Under managerial accounting, their role is to make
production, investment and purchasing decisions. Under national
accounting, their role is to report on the country’s natural resources, as well
as the ecological responsibilities and costs of a company.
5.1. Promoting Sustainability
The profession of accounting is not just about numbers. It also means
overcoming the challenges faced by the firm. Accountants influence the
development of organizations and can therefore ensure the sustainability
of their organizations. Looking at the boards of multinational companies,
it is seen that the work of professionally qualified accountants has not only
been a symbolic figure, but also acting as managers who make important
decisions on behalf of the company rather than just dealing with financial

896

issues. Assuming that accountants have a role as businesspeople, it is seen
that companies are ready to consider environmental concerns in strategic
planning and play a sustainable role in determining how companies make
strategic choices (Wycherley, 1997).
Some accountants are only motivated by government actions and
regulations to promote environmental accounting. Environmental
accounting shows the positive side of the company that aims to increase its
number of customers and investors. Moreover, it helps companies obey
rules and prevent penalties. The role of accountants is to develop an
infrastructure for an information system. They can use their knowledge and
experience to calculate and evaluate the costs and benefits of
environmental projects and evaluate them. Consequently, they are the key
players in supporting sustainability and environmental accounting.
5.2. Reporting
In many cases, environmental accountants serve as pioneers,
participants, contributors, practitioners and analysts of the concept of
environmental awareness. Their role in supporting environmental
accounting is to generate financial reports in compliance with policy and
regulatory requirements. Additionally, their role is to disclose
environmental impacts accordingly, which may include carbon emission,
energy usage and green program expenditures. Moreover, they have to
present reliable reports. Environmental accounting includes cost
assessment, budgeting and other estimations, so that accountants must have
strong knowledge about financial information and support their company
by providing consulting service in the process of developing a new
accounting system.
Reporting is a way to demonstrate the accountability and transparency
of a company's activities. Accountants usually prepare financial statements
that might cover monthly and annual accounts centered on compiled and
analyzed financial data. These reports might be used in connection with the
support and control processes of budget foresight actions (Arena et al.,
2015).
5.3. Verification
Verification means confirmation or provision of facts. Verification may
be performed off-site, in which a party verifies reports, records,
photographs and interviews staff as a reliable source for the facility. On the
other hand, verification may be performed on-site, which verifies the
facility physically on its location with its operations. In order for
information to be verifiable, it should be stored. However, it is not realistic
to store environmental accounting data incessantly. If an environmental
report includes data for four years, the minimum period of removal must
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be four years. There are no worldwide accepted standards for
environmental verification processes. Accounts may verify the numerical
data on important environmental performance indicators. Accountants are
the validators of sustainability reports. Auditors are obliged to verify indepth professional environmental reports (PAEC, 2000; Mgbame &
Ilaboya, 2013).
5.4. Meeting Reporting Standards
The Global Reporting Initiative has developed recommendations on
criteria for sustainability. A part of the commentary relates to reporting
concepts. Sustainability concepts are mainly grounded on the theoretical
outline of the International Accounting Standards Committee, and
according to these standards, reports should be relevant, timely,
understandable and complete. The standards also specify the variety of
qualitative features that a report must display. Therefore, the profession of
accounting has requirements to guarantee the quality of a sustainability
report. Accountants have the National Accounting Standards as a guideline
that focuses on environmental issues. These standards describe how
environmental problems may lead to huge costs. It is also stated how these
costs should be calculated (Firoz & Ansari, 2010).
It is possible to perform environmental accounting in compliance with
financial accounting standards. By practice, identification of
environmental costs is the same as that provided by financial accounting
standards. It is hard to match cost items. However, the correlation between
cost and benefit is not strict as it is in financial accounting.
5.5. Taxation
Governments use taxation as a tool to involve companies in sustainable
development. Pricing mechanisms promote wide-ranging activities to
lower environmental harm and must be a key point for an environmental
development strategy. They provide opportunities for additional gains in
effectiveness, environmental investment and development and changes in
forms of consumption. More applicable use of environmental taxes may
motivate growth-driven changes by moving tax burdens from more
distorted taxes and contribute to financial consolidation. Some
governments provide accelerated tax depreciation reduction for companies
investing in technology that benefits the environment. The role of
accountants is to be involves as a tax advisor, follow the process and
benefit from the opportunities that are generated by the system (DiSegni et
al, 2015).
5.6. Small and Medium Sized Enterprises (SMEs)
Although SMEs do not cause a lot of harm to the environment by an
individual magnitude, their total accumulated contribution to
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environmental harm is immense (Spence et al., 2012). There are traces of
an environmental awareness in several actions of SMEs that try to
implement environmental practices. SMEs have started to pay importance
to sustainability efforts to take a step forward and for getting ahead of the
competition. Several SMEs know that being called a "green company"
gives them a distinctive advantage. However, SMEs remain one of the
difficult business segments to be influenced. The number of SMEs with
250 or fewer employees make up the majority of private businesses. They
are also responsible for more than half of the employment and turnover
that are generated. Considering the impact of SMEs’ actions on the society,
their practices cannot be ignored.
The most reliable advisor or consultant for an SME is its accountant. In
addition to financial services, SME accountants advise their clients on
issues such as accounting practices, taxes, budgeting, debt management
and energy usage. They also provide advice on more general business
topics such as human resources and salary management, organizational
problems, administrative daily tasks, planning, training, workers’ health
and job safety-security. Including the environmental aspect in their advices
to SMEs, accountants might generate a huge impact on the society by
leading SMEs towards more environmentally friendly practices.
5.7. Externalities
Release of wastes into water and air might damage nature and lead to
an upsurge of pollution. This situation is named as company externalities
on nature. In most countries, the law does not require companies to reduce
their carbon emissions or cover cleaning costs. Pollutants must also not
cover the protecting costs of the environment. The lack of mandatory
environmental investments is creating a competitive disadvantage for
companies that have invested in emissions control, carbon sinks,
redesigned all their products to be recycled and thus generated no waste
voluntarily. Hence, on the surface, environmental investments may seem
as a cost to avoid in such environments. The role of accountants at this
point is to reveal the financial value of external costs, estimate the cost of
protecting the environment and cost of preventing pollution and report
related costs through their schemes of environmental accounting (Dascalu
et al., 2010).
Conventional accounting systems place external environmental costs
into general overhead accounts. The role of the accountant in an
environment-sensitive accounting system is to classify, assess and
distribute the costs to the related environmental cost accounts to create an
opportunity for cost savings. A business might maximize its long-term
return through external environmental costs. Adoption of environment
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accounting puts companies in a competitive place concerning companies
that use solely conventional accounting.
5.8. Other Roles
Moreover, accountants may help their companies develop green
analysis instruments and practices in various ways, which may be listed as
(Wilmshurst & Frost, 2001; Mistry et al., 2014):

to help evaluate the requirement for updated management
information and the financial system,

to develop or seek capital investment and assessment instruments
that include green costs and benefits more effectively,

to separate and calculate costs among green and conventional
financial management systems,

to specialize in financial evaluation of environmental cases,

to work with other experts in the business and evaluate the possible
costs of not taking green initiatives,

to provide necessary training to personnel in application of new
environmental management methods and software implementation
processes,

to assist in development of tools for moving internal green costs to
particular products and actions, and

to consider the financial costs and risks related to the option of a
model or expenditure that will cause or increase emissions.
6. Conclusion
One of the social responsibilities of businesses is to minimize
environmental problems. While fulfilling these responsibilities, businesses
should see the environment as an invaluable asset and continue their
activities with the belief of preserving the environment in the best way for
future generations. Businesses should consider energy, greenhouse gases
and air pollution, as well as natural resource consumption and waste
management, and their aim should be to minimize their effects on the
environment and the totality of life on this planet.
Environmental accounting systems have emerged as a reflection of the
environmental activities performed by businesses and the necessity to
express and value them in numbers. Many activities implemented by
businesses for protection of the environment may be monitored by
including them in the accounting system. Implementation of environmental
accounting in Turkey is voluntary and there is no sanction for nonimplementing companies. However, the increasing environmental
awareness in the society and investors' preferences for environmentally
conscious businesses while making investment decisions have prepared the
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ground for businesses to create their perspectives on their environmental
policies.
Environmental accounting is also defined as “green accounting”. It is a
system that aims to minimize or eliminate the environmental impacts of
businesses as a result of their activities and presents the actions carried out
for this purpose to the senior management through financial statements.
Furthermore, more and more stakeholders’ decisions are influenced by
businesses’ attitudes and behaviors towards the environment. Activities for
protecting the environment and ensuring its sustainability have a positive
effect on stakeholders’ decision-making processes. In the light of the
explanations above, the difficulties encountered in implementation of
environmental accounting and the basic roles of accountants in the context
of environmental accounting are explained.
It is emphasized that businesses should take precautions on the grounds
that they are affected by the environment, and the environment is affected
by them. When environmental problems are considered, accounting, like
other disciplines, should be involved in environmental research.
Accounting should also be responsible for the environment as part of
ongoing economic, technological and sociological systems. The use of
environmental accounting is required to calculate, classify, report, control,
audit and convert the costs that may arise from environmental investments
to be made by the management. Thus, employees' awareness on the
environment and their desire to carry it to the field of environmental
accounting should be increased. All managers are required to be sensitive
to the environment and conduct interactive studies with their employees to
consider the environment.
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BAĞIMSIZLIKLARININ İLK YILLARINDA TÜRKİYE’NİN
SOVYETLER BİRLİĞİNDEN AYRILAN TÜRK
CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİ
Aslıhan IĞDIR AKARAS
GİRİŞ
Soğuk Savaşın sona ermesi ve Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla,
Kafkasya’da Azerbaycan, Orta Asya’da Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan ve Türkmenistan olmak üzere beş yeni Türk Cumhuriyeti
bağımsızlığını kazanmıştır. Uluslararası sistemde meydana gelen
değişiklikler, SSCB’nin dağılması hem Avrupa ülkelerini ve ABD’yi hem
de bölge ülkelerini etkilemiştir. Türkiye de bu değişimden etkilenen en
önemli ülkelerden birisidir. Türkiye, Yeni Türk Cumhuriyetleri ile
jeopolitik, tarihsel ve kültürel bağlarından dolayı yakın ilişkiler içine
girmiş ve her alanda ilişki kurmaya çalışmıştır. Bu cumhuriyetlerin
Türkiye ile etnik, tarihi, kültürel ve coğrafi bağlarının olması, Türkiye’nin
bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye yönelik politikalar geliştirmesine
neden olmuştur.
Türkiye, Türk Cumhuriyetlerine yönelik birçok önemli politika izlemiş
ve bu devletlerle yakın ilişkiler geliştirmiştir. Türk Cumhuriyetleri için de
Türkiye, model ülke olarak kabul edilmiş ve ekonomi, siyasi, kültür ve
eğitim alanında pek çok işbirliği alanları oluşturulmuştur.
Bağımsızlıklarının ilk döneminde aradaki tarihsel, coğrafi, etnik ve
kültürel bağlar ve Türkiye’nin model ülke olarak algılanması ilişkilerin
temel dayanak noktası olmuştur. Türk Cumhuriyetlerine yönelik
politikalar, bu dinamikler üzerinden oluşturulmuş ve ilk yıllarda bu
dinamikler, Türkiye ve Yeni Türk Cumhuriyetlerinin yakınlaşması
açısından oldukça avantajlı bir durum oluşturmuştur.
1 . ORTA ASYA VE KAFKASYA’NIN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ
Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte Balkanlarda ve Orta Asya’da
yaşanan gelişmeler, tüm dünyada önemli değişiklikler yaparken Türkiye
ve Türk dış politikasını da etkilemiştir. Türkiye’nin yeni cumhuriyetlerle
tarihi ve kültürel bağlarının olması ve bölgeye coğrafi yakınlığı, dış



Bu çalışma, Soğuk Savaş Sonrası Yeni Türk Cumhuriyetleri Üzerinde Türkiye
İran Rekabeti isimli Yüksek Lisans tezinden türetilmiştir.
**
Dr. Öğretim Üyesi, Iğdır Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü, aslihanigdir@gmail.com.

906

politikası ve Batıyla olan ilişkileri açısından yeni bir dönem başlamasına
neden olmuştur ( Bal, 2004: 365).
SSCB’nin dağılmasının ardından, on beş yeni cumhuriyetin ortaya
çıkması ve bunlardan Kafkasya’da (Azerbaycan) ve Orta Asya’da
(Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan yer alan beş
cumhuriyetin Türkiye ile kültür, dil, din ve ırk bağlarının olması,
Türkiye’nin bunlarla yakından ilgilenmesini gerektirmiştir. Birçok
bakımdan o dönemin başlangıcı, Türkiye açından sıkıntılı gibi görünse de
tarihi ve kültürel sebeplerden dolayı önemli bir sürecin başlangıcı
olmuştur.
Yeni Türk Cumhuriyetleri’nin ortaya çıkışı, Türkiye tarafından
memnuniyetle karşılanmıştır. Anadolu Türkleri ile Türk Cumhuriyetleri
halklarının aynı kökenden gelmeleri ve kültürel ve dil bakımından
aralarında bağların bulunması Türkiye’nin bölgeye bakış açısını ve
bölgeye yönelik planlarını önemli ölçüde etkilemiştir (Bal, 2004: 369).
Türkiye’nin temel dış politika hedefleri arasına, bağımsızlığını kazanan
Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerini geliştirmek de girmiştir. Demokratik
yapısı ve serbest pazar ekonomisi ile Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya
bölgesinde, avantajlı hale gelmiştir. Bu ülkeler açısından Türkiye, Avrupa
Birliği ülkeleri ve ABD ile ilişkilerini stratejik bağlamda devam ettirmesi
açısından da önemli bir köprü olmuştur.
Yeni Türk Cumhuriyetleri de bağımsızlıklarını kazandıktan sonra,
Türkiye ile ilişki kurup geliştirme konusunda en az Türkiye kadar
heyecanlı davranmışlardır. Türkiye’nin bölgeye yönelik politikalarını
destekleyici açıklamalarda bulunmuşlardır. Yeni Türk Cumhuriyetleri,
SSCB’nin baskısından sonra başka bir ülkenin hakimiyet kurma isteğinden
endişe etmişlerdir. Bununla birlikte Türkiye’yi bağımsızlığın ilk
dönemlerinde SSCB’nin yıkılmasıyla oluşan boşluğun yerini alacak bir
ülke olarak görmüşlerdir. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal,
Türkiye’nin Cumhuriyetlere yardım edebilmesinin, onların kendi elinde
olduğunu, Türkiye ile işbirliği içerisinde hareket ederlerse uluslararası
sistemle bütünleşebileceklerini dile getirmiştir. Bu ülkelerin, İran’ın
çizgisinde yürürlerse kendilerine zarar vereceklerini ve kargaşa ortamına
sürükleneceklerini ifade ederek İran’ın bölgeye yönelik politikalarına karşı
duyduğu tedirginliği de dile getirmiştir (Erol, 2000: 83).
Türkiye, ayrım yapmadan on beş cumhuriyeti de tanımıştır özellikle
Kafkasya’da Azerbaycan ve Orta Asya’da Kırgızistan, Kazakistan,
Türkmenistan ve Özbekistan ile sahip olduğu kültürel bağlar nedeniyle, bu
ülkelerle yakın ilişkiler kurmaya başlamıştır. Türkiye, Yeni Türk
Cumhuriyetleri’ne yeni şartlara uyum sağlamaları için yardım etmiştir.
Yakın tarihsel ve kültürel bağları olan bu yeni cumhuriyetlerle ilişkilerini
geliştirmeye ve onlara yol göstermeye çalışmıştır.
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Türkiye, Yeni Türk Cumhuriyetlerine karşı eşitlik ve içişlerine
karışmama ilkesi çerçevesinde bir politika geliştirmiştir. Yeni Türk
Cumhuriyetleri, SSCB döneminde Rusya’nın merkezi ekonomi
politikasına tabi oldukları için, demokrasi ve serbest pazar ekonomisi
hakkında hiçbir bilgiye ve deneyime sahip olmadan uluslararası alana
çıkmışlardır. Türkiye,
bu ülkelerin cumhuriyet
yönetimine
adaptasyonlarının sağlanmasında ve pazar ekonomisine geçmelerinde her
türlü yardımı yapmış ve sahip olduğu imkanlarını kullanmaktan
kaçınmamıştır.
Bağımsızlıklarını kazanmalarıyla Türk dış politikasına yeni bir boyut
kazandıran Yeni Türk Cumhuriyetleri’ne karşı Türkiye’nin belirlediği
politikanın temelini; bu ülkelerin devlet yapılanmalarının güçlenmesine
katkıda bulunmak, ekonomik ve siyasi reformların desteklenmesi ve
ilişkilerin her alanda karşılıklı çıkar ve egemen eşitlik temelinde
geliştirilmesi oluşturmuştur. (http://www.mfa.gov.tr/turkiye-orta-asyaulkeleri-iliskileri.tr.mfa ).
Yeni Türk Cumhuriyetleri için Türkiye, kendilerine demokratiklaik yapısı ve ekonomik düzeniyle ideal bir model oluşturmuştur (Acar,
1993: 72). Türkiye de yapıları hakkında henüz fazla bilgiye ve deneyime
sahip olmadığı bu ülkelerle ilişkilerini kaldığı yerden başlatmaya yönelik
politikalar izlemeye başlamıştır.
Yeni Türk Cumhuriyetleri, çok uzun yıllar Sovyet hakimiyetinde
kaldıklarından politik ve ekonomik yapılarındaki bozuklukları gidermek
için başka bir devletin yardımına ihtiyaç duymuşlardır. Türkiye, bu konuda
kendilerine hem yol gösterecek ve Batı ile köprü olacak hem de bu
deneyimsizliği kendi çıkarları için kullanmayacak en güvenilir ülke olarak
görülmüştür (Kuru, 1998, 146). Türkiye de Yeni Türk Cumhuriyetleri’ne
yönelik sosyal, siyasi ve kültürel konularda pek çok alanda girişimlerde
bulunmuştur.
Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, 27 Nisan–3 Mayıs 1992
tarihleri arsında Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve
Azerbaycan’ı ziyaret etmiş, bu ziyaretler sırasında çeşitli alanlarda çok
sayıda anlaşma imzalanmıştır (Acar, 1998: 72). O dönemde, Eximbank
aracılığıyla toplam 600 milyon dolar kredi açılması kararlaştırılmış, kredili
tarım ürünleri mutabakatı ile Türkiye tarafından 1,2 milyar doları bulan
ürün satışı gerçekleşmiştir. Toplam 10 bin öğrencinin burslu olarak
Türkiye’de öğrenim görmesi konusunda anlaşılmıştır. Ziyaret sırasında,
Türkmenistan’dan doğalgazın, Kazakistan’dan petrolün boru hatlarıyla
Türkiye üzerinden Batıya taşınması konusu görüşülmüştür. Görüşmelerin
başladığı gün, Avrasya kanalı bu ülkelerde Türkçe televizyon yayınlarına
başlamıştır (Acar, 1998: 72).
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Türkiye’nin ziyaretinin ardından 30–31 Ekim 1992 tarihlerinde
Ankara’da düzenlenen zirve toplantısı sonunda yayınlanan Ankara
Bildirisinde de “ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası
kuruluşlarda ortak hareket edilmesi” kararlaştırılmıştır. Ülkeler arasında
ulaşım ve haberleşme projelerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve ekonomik
alanlarda iş birliğinin daha da geliştirilmesi için adımlar atılmıştır. Sanayi,
enerji, tarım ve hizmet sektörleri ile madenler, petrol ve doğalgaz
araştırılması, işletilmesi ve taşınmasıyla ilgili ortak projeler ve işletmeler
yapılması, karşılıklı teknik yardım ve mesleki eğitim olanakları konusunda
çalışma grupları oluşturulması kararlaştırılmıştır ( Gönlübol- Sarar, 1996:
699).
ABD ve Batı da bölgede oluşan güç boşluğunun, İran tarafından
doldurulmasından endişe ettikleri için ‘Türk Modelini’ Yeni Türk
Cumhuriyetleri için en uygun model olarak görmüşlerdir. İran’ın
uluslararası politikadaki konumu, Türkiye’nin Batı ülkeleri ve ABD
karşısında stratejik önemini artırmıştır (Asl, 2006; 260-264).
Türkiye, Yeni Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik politikalarını
kesinleştirmeye çalışırken, Batının Türk modelini ortaya atması,
Türkiye’ye elverişli bir ortam yaratmıştır. İlişkiler Türk modeli çerçevesi
altında engellemelere ve suçlamalara maruz kalmadan rahatça
yürütülebilmiştir. Resmi Türk politikasının hedefi, Yeni Türk
Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını kazanmalarına, güçlendirmelerine ve
korumalarına yardım etmek olmuştur. Türkiye, Orta Asyalıların kültürüne,
dinine ve etnik kökenine yadsınamayacak bir ilgi duymuş, bölgesel ve
uluslararası düzeyde rol oynayabilecek bir bütünleşmenin faydalı
olabileceğini düşünmeye başlamıştır (Karpat, 2003; 319). Türkiye bu
ülkelere uluslararası sisteme uyum sağlamaları ve kendisinin üye olduğu
uluslararası kuruluşlara katılımları konusunda da yardımcı olmaya
çalışmıştır.
Türkiye’nin I. Körfez Savaşında, bölgedeki önemli ve hassas rolü
değerlendirilmiştir. İstikrarın sağlanması, İran etkisinin yayılması ve
Rusya’nın etkinliğini devam ettirmesinin önlenmesi için, Türkiye önemli
bir konuma oturtulmuştur. Balkanlardan Kafkaslara ve Orta Asya’ya
uzanan bölgenin merkezi konumuna gelmiştir (Bal, 2004: 370).
Sonuç olarak Türkiye, ekonomik ve doğal kaynakları yüzünden birçok
ülkenin dikkatini çeken Orta Asya ve Kafkasya bölgesiyle tarihsel, kültürel
ve dinsel nedenlerle de ilgilenme gereği duymuştur. SSCB hakimiyeti
altında geçen uzun zamana rağmen Türkiye ile Yeni Türk Cumhuriyetleri
arasında ilişki kurmakta zorlanılmamış, karşılıklı girişimlerle ilişkiler
geliştirilmeye çalışılmıştır. Türkiye, Yeni Türk Cumhuriyetleri’nin
kültürel ve siyasi olarak homojen bir yapıya sahip olduğunu, bu ülkelerle
aralarındaki bu güçlü tarih, dil, kültür ve din bağından dolayı sağlam bir
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barış, güven ve işbirliği ortamı kurmaları gerektiğini düşünerek bölgeye
yönelik politikalar üretmiştir (Bacık, 1998: 85).
2. TÜRKİYE’NİN TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE İLİŞKİLERİ
2. 1. Azerbaycan ve Türkiye İlişkileri
SSCB’nin yıkılmasının ardından Türkiye, Yeni Türk Cumhuriyetleri
içinde ilk ve en üst düzeyde Azerbaycan’la ilişki kurmuştur. Azerbaycan
uzun bir dönem SSCB’nin kapalı, totaliter siyasi yapısı içinde kaldığı için
liberal ve demokratik özellikleri bünyesinde eritmesi ilk başta kolay
olmamıştır. Bu sistemde otoriter yönetim anlayışı ve buna uygun olarak
meydana gelmiş bir siyasal yapı söz konusudur. Komünist Partisi, yönetimi
elinde tutan itici güçtür ve dayanağını anayasadan almaktadır. 1980’li
yılların sonlarına doğru Gorbaçov’un ortaya attığı “Perestroyka” (yeniden
yapılanma) ve “Glasnost” (açıklık) politikaları totaliter sistemi
aşındırmaya başlamış ve toplumun demokratikleşme sürecinin temelleri
atılmıştır (Hüseyinli, 2001: 161).
SSCB sisteminde yaşanan değişimler birliğin içinde bulunan
Azerbaycan’ı da etkilemiştir. Azerbaycan’da da siyasal hareketler
başlamıştır. Ermenistan’ın haksız toprak iddiaları, Karabağ’da Ermenilerin
Soğuk Savaşın sonlarına doğru gerçekleştirdikleri ayrılıkçı hareketler ve
bunların SSCB’den destek görmesi, bu hareketleri körükleyen nedenler
arasındadır. Azerbaycan içinde yaşanan siyasi hareketlenmeler daha sonra
bağımsızlık ve ayrılma hareketlerine dönüşmüştür. 17 Temmuz 1989’da
Azerbaycan bünyesinde faaliyetlerde bulunan tüm örgütlenmeler
“Azerbaycan Halk Cephesi” adı altında birleşerek ilk toplantılarını
yapmışlardır. Azerbaycan’da o dönemde oluşan örgütlemeler siyasal
ideoloji değil milli bağımsızlık çerçevesinde SSCB’den ayrılma şeklinde
olmuştur (Hüseyinli, 2001: 162).
Azerbaycan’da yaşanan demokratikleşme hareketleri, SSCB tarafından
baskı altına alınmaya çalışılmış, ancak başarılı olamamıştır. 1991 yılında
SSCB dağılmış ardından birliğin içinde bulunan ülkeler de
bağımsızlıklarını teker teker ilan etmeye başlamışlardır. 31 Aralık 1991
tarihinde Azerbaycan bağımsızlığını hukuki olarak ilan etmiş ve
Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan devlet ise Türkiye olmuştur. İki
ülke ilişkileri genel olarak olumlu bir seyir izlemiştir (Hüseyinli, 2001:
163-164).
Azerbaycan’ın bağımsızlıkla birlikte yaşadığı temel sorunları, Rusya
karşısında ülkenin bağımsızlığını korumak, toprak bütünlüğünü tehdit
eden Karabağ meselesi ve İran’da yaşayan Azeri Türkleri olmuştur.
Türkmençay Anlaşmasıyla (1828) İran’da kalan Azeri Türkleri ve bundan
kaynaklanan bölgesel güç konumu Azerbaycan ile İran ilişkilerinin
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temelini oluşturmuştur. İki ülke ilişkilerinde bu mesele gündemdeki
konuların başında gelmektedir. ( Cafersoy, 2000: 21)
Türkiye, bağımsızlığın ardından, Azerbaycan’a siyasi ve diplomatik
alanda da önemli girişimlerde bulunmuş, Azerbaycan’da 25 Mayıs 1991
tarihinden itibaren konsolosluk, 14 Ocak 1992 tarihinden itibaren de
büyükelçilik düzeyinde temsil edilmeye başlanmıştır (Oğan, 2001: 75).
Azerbaycan ile ticari ve ekonomik ilişkiler, 1 Kasım 1993 tarihli “Ticari
ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde yürütülmektedir. Buna
göre tarafların birbirlerine “En Çok Kayrılan Ülke Statüsü” vermeleri
kararlaştırılmıştır. “Türkiye İle Azerbaycan Arasında Çifte
Vergilendirmenin İncelenmesi Anlaşması” 1 Ocak 1998 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. 1 Kasım 1992 de aralarında ayrıntılı bir “Kara
Ulaştırma Anlaşması” imzalanmıştır ve Nahcivan yolu ile direk bağlantı
sağlanmıştır (Oğan, 2001: 75). Nahcivan kapısının açılmasıyla ticari
faaliyetler yoğunlaşmaya başlamıştır.
Azerbaycan’ın bağımsızlığı güçlendirecek sağlam bir devlet yapısı
oluşturabilmesi, bağımsızlık öncesi başlayan Ermeni işgali, toprak
bütünlüğünün sağlanması ve uluslararası sistemle bütünleşmesini
sağlayacak ekonomik sisteme geçilmesi gibi halledilmesi gereken
problemleri bulunmaktaydı. Azerbaycan bu konuda Türkiye’yi kendisine
güçlü bir dayanak olarak görmüş ve Türkiye ile yakınlaşmayı dış politika
hedefi olarak belirlemiştir. İki ülke arasında pek çok alanda protokol
imzalanarak ilişkiler daha sağlam bir zemine oturtulmaya çalışılmıştır
(Mesimov, 2001: 277).
Türkiye ile Azerbaycan arasında kültürel, siyasi, sosyal, ekonomik ve
diğer pek çok alanda ilişki kurulup geliştirilmiştir. Türkiye Azerbaycan’ın
önemli bir ticari ortağı haline gelmiştir. Azerbaycan’ın Türkiye ile olan dış
ticaret hacmi her yıl artan bir seyir izlemiştir (Mesimov, 2001: 277).
Türkiye, ticari ilişkiler dışında yatırım alanında da Azerbaycan’a
önemli katkıda bulunmuştur. Türk girişimciler Azerbaycan’a giderek pek
çok alanda yatırım yapmaya başlamışlardır. Azerbaycan’da yatırım yapan
yabancı şirketler içinde en fazla pay Türkiye’ye aittir. Türkiye,
Azerbaycan’a bankacılık ve sigortacılık alanında da yatırım yapmış,
Azerbaycan’da banka ve sigorta şirketleri kurmuştur. Türk müteahhit
firmaları birçok projenin gerçekleşmesi için faaliyette bulunmuşlardır
(Mesimov, 2001; 279).
Ekonomik ilişkiler dışında, eğitim ve kültür alanında da ilişkiler
geliştirilmiştir. Türkiye, Azerbaycan’da orta öğretim kurumları ve
üniversite açmış, iki ülkeden de öğrenciler üniversite öğrenimi için
karşılıklı olarak için kabul edilmiştir.
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Türkiye, Karabağ meselesinde Azerbaycan’ın yanında yer almış,
uluslararası alanda bu konuyla ilgili rahatsızlığını dile getirmekten
kaçınmamıştır. Türkiye, uluslararası toplumun tüm baskılarına rağmen
Azerbaycan’a karşı haksız tutumu nedeni ile Ermenistan ile diplomatik
ilişki kurmamış ve Türkiye-Ermeni sınırının açılmasına karşı çıkarak
Azerbaycan’ın menfaatlerine karşı duyarlı davrandığını göstermiştir
(Sezer ve Kanbolat, 2005: 50).
Ebulfez Elçibey’in, Türkiye’nin Azerbaycan dış politikasının
başköşesinde tutulacağını ve Türkiye’yi aralarında resmi bir anlaşma
olmamasına rağmen stratejik ortağı olarak gördüğünü belirtmesi,
Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin önemi göstermektedir. Elçibey
iktidarı ilişkileri her alanda geliştirmeye çalışmış, petrol anlaşmalarında,
Türkiye’nin de yer almasını istemiştir. Elçibey yönetimi döneminde
Bakü’den Türkiye’nin petrol boru hattı konusunda harekete geçmesi
gerektiğini şeklinde bir not gönderilmiştir ve 1993 yılında Azerbaycan
petrolünün Ceyhan’a aktarılmasını sağlayacak bir anlaşma yapılmıştır.
Ancak Aliyev Yönetimi döneminde, Elçibey döneminde yapılan petrol
anlaşmalarıyla ilgili görüşme sürecini durdurulmuştur (Şıhaliyev, 321:
2004).
Azerbaycan, Türkiye ile stratejik ortaklık anlaşması imzalanmasını
istemiştir. Bunun üzerine Türkiye ile Azerbaycan arasında “Dostluk ve
İşbirliği Anlaşması” imzalanmıştır. Diğer Türk Cumhuriyetlerinde bu
anlaşmanın süresi beş yıl olmasına karşın Azerbaycan ile on yıl olarak
saplanmıştır. İlişkilerin ekonomi, eğitim ve kültürel işbirliği gibi alanlarda
en üst düzeyde yürütülmesi amaçlanmıştır. Karabağ melesinde de Türkiye
Azerbaycan’a her türlü desteği verdiği halde dış politika prensipleri
doğrultusunda Ermenistan, Rusya ya da İran’a karşı saldırgan bir tutum
içine hiçbir zaman girmemiştir. (Cafersoy, 2000: 22)
Türkiye ve Azerbaycan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi (BTC)
ile de siyasi, kültürel ve ekonomik alandaki ilişkilerini daha sağlam bir
zemine oturtmak istemişlerdir (Sezen ve Kanbolat, 2005: 50). Türkiye,
İran, Ermenistan ve Rusya’nın oluşturduğu üçgen karşısında Azerbaycan
ve Gürcistan’la ilişkilerini sağlamlaştırmaları yolunda politikalar
izleyerek, bölge istikrarını korumaya çalışmıştır (Yapıcı, 2004: 256).
Azerbaycan, Türk Cumhuriyetlerinden, Kafkas ülkesi olarak siyasi,
tarihi ve coğrafyası ile farklılık arz etmektedir. Bu nedenle de Azerbaycan,
Kafkas jeopolitiği açısından önemli bir konumda bulunmaktadır.
Azerbaycan denizde ve karada sekiz ülke ile komşudur. Azerbaycan
bağımsızlığının ilk yıllarında ekonomik bağımsızlığının garanti altına
almasının siyasi, kültürel ve toplumsal unsurları da olumlu yönde
etkileyeceği düşünce ile hareket etmiştir.

912

2. 2. Kazakistan ve Türkiye İlişkileri
Türkiye Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biridir.
Türkiye, bağımsızlığın hemen ardından Kazakistan’a uluslararası
toplulukla bütünleşme konusunda yardımcı olmaya başlamıştır.
Kazakistan da daha bağımsızlığını ilan etmeden Türkiye ile politik, ticariekonomik, bilimsel-teknik, ekolojik, kültürel, sosyal konularda uzun
vadeli karşılıklı yararı genişletme ve derinleştirme isteklerini ifade ettikleri
İşbirliği Anlaşmasını imzalamıştır. Daha sonra bu anlaşma Ekim 1994
tarihinde “Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” şeklinde geliştirilmiştir
(Satpayev, 2001: 115).
Türkiye’nin Kazakistan’la münasebetleri Rusya tarafından, bölgede
ideolojik ve ekonomik açıdan meydana gelen boşluğun doldurulması
şeklinde yorumlanmıştır. Buna göre Türkiye, uluslararası örgütlere üye
olmanın avantajlarını kullanarak “büyük ağabey” rolünü üstlenmek
istemiştir. Aslında Rusya’nın düşüncelerinin aksine Türkiye hem Batı
ülkeleri için hem de Yeni Türk Cumhuriyetleri için önemli bir ülke
konumundadır. Çünkü Yeni Türk Cumhuriyetleri, başından itibaren
Türkiye ile aralarındaki etnik-kültürel bağlarla, Türkiye’nin konumunun
faydalarını birleştirerek hareket etmişlerdir (Satpayev, 2001: 115).
Kazakistan’da geçiş süreci Komünist Parti kadroları tarafından
yönlendirilmiştir. Nursultan Nazarbayev, yönetimde, kültürde ve eğitimde
“Kazaklaştırma” politikasını güttüğünü belirtmiştir. Ancak ülkesinde
yoğun Rus nüfusu bulunmasından dolayı dengeli bir politika izlemeye de
çalışmıştır. Kazakistan’ın zengin doğal kaynaklarının bulunduğu önemli
bölgelerde yoğun Rus nüfus yaşamaktadır. Aynı zamanda bu bölge Rusya
ile uzun bir sınıra sahiptir. Bu nedenle Kazakistan Yeni Türk
Cumhuriyetleri içerisinde Rusya etkisinin en fazla hissedildiği ülke
olmuştur (Nezihoğlu, 1999: 44).
Kazakistan nüfus yapısı bakımından diğer Türk Cumhuriyetlerinden
oldukça farklı bir konumdadır. SSCB, bütün Müslüman Türk ülkelerde, üst
siyasi kadrolara planlı bir şekilde Rus kökenlilerin yerleşmesini
sağlamıştır. Bu nedenle de Kazakistan içinde Rus ve Kazak oranı eşit
durumdaydı. Kazak nüfus 20. yüzyılın sonuna doğru artış göstermiş ve
ülke nüfusunun yarıdan fazlasını geçmiştir (Baıtzhaunova, 2000: 54).
Kazakistan, Yeni Türk Cumhuriyetleri içerisinde petrol ve doğal gaz
rezervleri en zengin olan ülkedir. Oldukça önemli petrol yataklarına sahip
olan ülkenin Tengiz yatağı, petrol yataklarının başında gelmektedir.
Kazakistan, önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen, teknik
yetersizlik ve finansman eksikliği Kazakistan’ın bağımsızlık zamanı
karşılaştığı temel sorun olmuştur (Aras, 2001: 260).
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Bağımsızlığın kazanılmasıyla Kazakistan da, diğer Türk
Cumhuriyetleri gibi ulusal yapılanma, bölgedeki ve uluslararası sistemdeki
konumun ve ulusal güvenlik politikasının belirlenmesi, uluslararası
sistemle bütünleşme gibi sorunlarla karşılaşmıştır. Kazakistan’ın jeopolitik
konumu çok yönlü bir dış politika izlemesini gerektirmiştir ve Türkiye ile
de
pek
çok
alanda
ilişki
kurup
geliştirmiştir
(http://www.mfa.gov.tr/turkiye-kazakistan-siyasi-iliskileri.tr.mfa).
2. 3. Kırgızistan ve Türkiye İlişkileri
Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur (16
Mart 1991). İki ülke arasında imzalanan 29 Ocak 1992 tarihli “Diplomatik
İlişkilerin Tesisine İlişkin Protokol” gereği Türkiye Büyükelçiliği
kurulmuş ve faaliyete geçmiş, 31 Ekim 1992 tarihinde ise Kırgızistan
Büyükelçiliği Ankara’da faaliyet göstermeye başlamıştır. Türkiye,
Kırgızistan’ın tanınması, uluslararası ve bölgesel örgütlere katılması,
üçüncü ülkelerin ve uluslararası kuruluşların destek ve yardımlarının
sağlanması gibi konularda girişimlerde bulunmuştur. Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Askar Akayev Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini, diğer Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri Devlet Başkanları ile birlikte 1991 yılının
Sonbaharında gerçekleştirmiştir. Türkiye ile Kırgızistan Cumhuriyeti
arasında, bağımsızlığın ardından Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar
düzeyinde karşılıklı ziyaretler yapılmış, çeşitli alanlarda ilişki kurulmasını
ve işbirliği yapılmasını esas alan anlaşma ve protokoller
imzalanmıştır(http://www.mfa.gov.tr/turkiye-kirgizistan-cumhuriyetisiyasi- liskileri.tr.mfa).
Kırgızistan, doğal kaynaklar bakımından diğer Türk Cumhuriyetleri
kadar zengin değildir ve Rusya ile ortak sınırı da bulunmamaktadır. Bu
nedenle de diğer Türk Cumhuriyetleri kadar Rusya’nın ilgi alanına
girmemektedir. Ancak Kırgızistan’ın, bölge ülkeleri tarafından ciddiyetle
takip edilmesine sebep olan Çin Faktörü vardır. Kırgızistan’ın Çin’le
komşu olması, Rusya’nın bıraktığı boşluğu, Çin gibi bir ülkenin
dolduracağı endişesinin doğmasına yol açmıştır (Nezihoğlu, 1999: 47).
Kırgızistan da diğer Türk Cumhuriyetleri gibi merkezi planlamaya
dayalı ekonomiden, pazar ekonomisine geçiş sürecinde uyum ve
deneyimsizlik sorunu yaşamıştır. Bu nedenle de hem uluslararası örgütlerle
hem de komşusu bulunduğu devletlerle sıcak ilişkiler kurmaya gayret
göstermiştir.
Kırgızistan, bağımsızlıktan sonra bünyesindeki sosyal tabaka ve etnik
grupları bir bütün olarak kabul edip, demokratik bir devlet oluşturmak
istemiştir. Kırgızistan da diğer Türk Cumhuriyetleri gibi, ekonomik ve
siyasi durumunu bir birlik içinde düzeltmeyi amaçlamıştır. Bu yüzden
diğer Yeni Türk Cumhuriyetleri ile ilişki kurup geliştirmeye gayret
etmiştir. Bunların dışında Türkiye, Çin, İran, Pakistan, Afganistan ve
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Hindistan ile de ekonomik ilişkileri öncelikli tutmak istemiştir (Kouchuiev,
1996: 25).
2. 4. Türkmenistan ve Türkiye İlişkileri
Türkmenistan, 488 bin kilometrekare yüzölçümü 4,5 milyona yakın
nüfusuyla, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Üst Yurt Platosu, doğuda
Amuderya Nehri ve Güneyde Köpet Dağları ile çevrilidir. Türkmenistan’ın
komşuları kuzeyde Kazakistan ve Özbekistan, güneyde İran ve
Afganistan’dır. Türkiye, Türkmenistan’ı diğer Türk Cumhuriyetleri gibi
hemen tanımış ve her türlü alanda ilişki kurulmasına özen göstermiştir
(Dikbaş, 2001:74).
Türkmenistan’da nüfusun büyük bir çoğunluğunu Türkmenler
oluşturmaktadır (Yapıcı, 2004: 63) ve Türkmen nüfus %81 oranındadır.
Nüfusun geri kalan kısmını ise Özbek, Rus, Kazak, Tatar, Azeri, Ermeni,
Alman ve diğerleri oluşturmaktadır (Erol ve Baycaun, 2001: 8).
Topraklarının büyük bir kısmı çöllerle kaplı olan Türkmenistan’ın
sahip olduğu en büyük kaynak doğalgazdır. Doğalgaz bağımsızlık öncesi
dönemde olduğu gibi, günümüzde de Türkmenistan’ın en önemli gelir
kaynağıdır. Türkmenistan doğalgaz rezervi bakımından Rusya ve İran’dan
sonra dünyada en önemli ülke konumundadır. Üretim ve ihracat kapasitesi
bakımından da Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri içerisinde
Rusya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır (Dikbaş, 2001: 74).
Türkmenistan’da, istikrar ve demokrasinin ekonomik kalkınmadan
sonra geldiği, lider merkezli bir dış politika uygulanmıştır. Bağımsızlığın
ilk yıllarında Türkmenistan bölgesel ya da uluslararası girişimlere karşı
mesafeli davranmıştır. Türkmenistan’ın bu tutumunda küçük bir ülke
olduğu için hakimiyet altına alınma korkusu ve sahip olduğu doğal
kaynakların etkisi olmuştur. Türkmenistan bağımsızlığın devamı ve
güvenliğin sağlanması için Rusya ile birlikte hareket etmesi gerektiğini
düşünmüştür. Türkmenistan’a göre Rusya Bağımsız Devletler
Topluluğunun belkemiğidir. Türkmenistan bu düşüncesine rağmen, BDT
ile ilgili yeniliklere hemen katılmak yerine temkinli yaklaşmayı tercih
etmiştir (Nezihoğlu, 1999: 48). Türkmenistan, kendi doğal kaynaklarını
serbestçe işletip, tüketme ve satabilme fırsatını yakalamış ve kısa sürede
tüm yerleşim birimlerine doğalgaz götürebilmiştir (Dikbaş, 2001: 76).
Türkiye, Yeni Türk Cumhuriyetleri’nin sahip oldukları doğal
kaynakların Rusya’nın kontrolünde olmasının, bu devletlerin siyasi ve
ekonomik olarak yine Rusya’ya bağımlı olmaları anlamına geldiğini
düşünmüş ve piyasa ekonomisine geçmeleri için yardım etmeye
çalışmıştır.
Temel sorunu, doğalgazını dış pazara ihraç edememek olan
Türkmenistan, bağımsızlığının ilk yıllarında doğalgazın İran üzerinden
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Türkiye ve Avrupa’ya taşınmasını planlamıştır. Bunu sağlamak için
Türkiye ve Türkmenistan, Türkiye-İran-Türkmenistan arasında çeşitli
anlaşma ve protokoller imzalanmıştır. Ancak ABD’nin İran’a karşı
tutumu, bu projelerin hayata geçirilmesini zorlaştırmış, İran gazının
alınmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Türkmen gazıyla ilgili
çalışmalar Hazar geçişli proje üzerinde odaklanmıştır. ABD’nin etkisi
üzerine Türkiye ve Türkmenistan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattına
paralel geçecek Hazar geçişli proje üzerinde çalışmaya başlamışlardır
(Dikbaş, 2001: 88).
Rusya tarafından ortaya atılan Mavi Akım Projesi Türkmenistan
tarafından eleştirilmiştir. Eleştirilerin sebebi ise, bu projenin Türkmen
doğalgazını Türkiye’ye getirecek olmasının yanında, Trans-Hazar
Projesini sekteye uğratacak olması, Türkiye ile Yeni Türk
Cumhuriyetlerini güçsüzleştireceği ve bu projenin ekonomik bir karar
olmaktan çok siyasi bir karar olduğunun düşünülmesidir (Dikbaş, 2001:
88).
İlerleyen dönemlerde Türkmen Gazı Projesi siyasi ve ekonomik
sorunlar nedeniyle aksamaya başlamıştır. Hazar Denizi kaynaklarının
paylaşımı konusunda Azerbaycan ve Türkmenistan’ın sorun yaşaması,
Mavi Akım Projesinin etkileri gibi konular projeyi engellemiştir. Ayrıca
bu proje ilerlemezken BTC Boru Hattı Projesine yönelik çalışmalar
hızlanmıştır.
Türkmenistan, Yeni Türk Cumhuriyetleri içerisinde en otoriter ülke
olarak bilinmektedir. Uluslararası örgütlere üye olma konusunda,
bağımsızlıkla beraber açıklamalar yapsa da bu alanda pek ilerleme
kaydettiği söylenemez. Türkmenistan, liberal demokrasi ülkelerinin
Türkmen halkının yaşayış tarzına uymadığını belirterek Türkmen
demokrasi modelini ortaya atmıştır. Bu modele göre devlet kurumlarının
toplum üzerinde önemli bir ağırlığı vardır (Güler, 2001: 108).
Türkmenistan 11 Eylül sonrası yeni bir siyasi sürecin içerisine girmiştir.
Dış politika prensibi olan “Tarafsızlık Statüsü” dış güçlerin etkisiyle
delinmeye başlamıştır. Türkmenistan, rejimine yönelik tehdit algılamasını
önleyebilmek için enerji kaynaklarını kullanarak “doğalgaza dayalı” bir
politika yürütmeye başlamıştır. Tüm bu gelişmeler Türkmenistan’ı
tarafsızlık politikasından arındırarak Orta Asya’da yaşanan rekabete taraf
olmaya itmiştir (Erol, 2005: 13).
2. 5. Özbekistan ve Türkiye İlişkileri
Özbekistan, 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir ve
Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk
ülkedir. Bağımsızlığın kazanılmasını ardından iki ülke arasında, ilişkilerin
hukuki temelini oluşturması bakımından yüzün üzerinde protokol
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imzalanmıştır. Karşılıklı çok sayıda üst düzey yetkililer arasında ziyaretler
gerçekleştirilmiştir.
(http://www.mfa.gov.tr/turkiye-ozbekistancumhuriyeti-siyasiiliskileri.tr.mfa).
Özbekistan da bağımsızlığını kazanmasıyla beraber, bozuk ekonomik
yapısını düzeltmeye ve geliştirmeye çalışmış, ekonomik reformlar
düzenleyerek ülkenin kalkınması için çaba sarf etmiştir. Ekonomik olarak
diğer Türk Cumhuriyetleri kadar zengin değildir ancak nüfus açısından en
kalabalık cumhuriyettir. Özbekistan, bağımsızlıkla beraber siyasi alanda
milli siyaset ve strateji oluşturma yoluna gitmiştir. Özbekistan’ın jeopolitik
konumu ve tarihi Orta Asya’da liderlik iddiasında bulunmasına imkan
tanısa da ekonomik yapısı Özbekistan’ın zayıf noktası olmuştur
(Somuncuoğlu, 2001: 18).
Özbekistan, Yeni Türk Cumhuriyetleri içinde milliyetçiliğin ve milli
duyguların en güçlü olduğu ülkedir. Özbekistan’da, etnik Rusların ayrılıkçı
konumlarının değişmesi ile birlikte Rusya’ya bağımlılığın azaltılması,
milli dil ve kültürün öne çıkarılması gibi talepleri olan güçlü bir tabana
sahip milliyetçi hareketlerin artmasına neden olmuştur. Bu hareketler,
ılımlı milliyetçi politika izleyen İslam Kerimov tarafından bastırılmaya
çalışılmıştır (Nezihoğlu, 1999: 47).
Özbekistan’da 28 Mayıs 1989 tarihinde “Birlik Halk Hareketi”
kurulmuştur. Birlik Hareketinin amacını, Özbekistan’ı bağımsızlığa
kavuşturmak, Özbek dilinin devlet dili olmasını sağlamak, milli değerleri
ve gelenekleri yeniden canlandırmak ve topluma yaymak, Rusya
tarafından Türk Dünyası ile koparılan bağları yeniden oluşturmak ve
devleti demokratik bir yapıya kavuşturmak olarak açıklamıştır. Birlik
Hareketi istenilen başarıya ulaşamamış, kendi içerisinde bölünmüştür
(Adıgüzel, 2000: 41-43).
Özbekistan’da bağımsızlıkla beraber siyasi ve ekonomik yapı
sağlamlaştırılmaya çalışılırken doğan boşluk ortamının ülkede radikal
oluşumlara sebep olduğu ifade edilmektedir. Özbekistan ve Tacikistan’da
yayılan radikal örgütler bağımsızlığını yeni kazanan cumhuriyetler için
tehlike olarak algılanmıştır. Kazakistan ve Kırgızistan’da ise din faktörü
siyasi hayatta çok fazla önemli olmamıştır (Baycaun, 2001: 88).
İslam Kerimov, Özbekistan’da faaliyet gösteren çeşitli İslami örgütleri
1993 yılında yasaklamış, bu örgütlerin bir araya gelmesiyle 1996 yılında
“Özbekistan İslam Hareketi” kurulmuştur. Örgüt, İslam Kerimov
yönetimini devirmek ve Kabil’den Orenburg’a kadar bir İslam devleti
kurmak amacıyla kurulmuştur. Özbekistan’da oluşan bu ortam, istikrarı
bozmuş, bunun yanı sıra ülkenin dış politikasını ve ilişkilerini de olumsuz
etkilemiştir. İslam Kerimov’un, ülkedeki hareketleri bastırmak için aşırı
baskıcı yöntemlere başvurması halkın tepkisine yol açmış ve
Özbekistan’dan ayrılan muhalifler geri dönmüştür. 5 Temmuz 2000 yılında
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silahlı bir grupla hükümet güçleri arsında bir çatışma çıkmıştır.
Özbekistan’daki bu dini temelli çatışmalar etnik çatışmalara dönüşebilmiş
ve ülkedeki istikrar bozulmuştur (Guliyeva, 2000: 49).
Türkiye için ağabeylik söylemlerinin yaygınlaşması ve bu durumun
Yeni Türk Cumhuriyetleri’ni rahatsız etmesi, sadece liderler düzeyinde
görüşmeler yapılması, Rusya’nın ilişkileri engellemek için tedbirler
alması, Özbekistan ve Türkiye arasında karşılıklı gönderilen öğrencelerin
sıkıntı yaşamaları, kültür alışverişinin belli seviyede tutulması iki ülke
ilişkilerinin o dönemde istenilen düzeye ulaşmasını engellemiştir
(Adıgüzel, 2000: 199).
11 Eylül olayları, Avrasya coğrafyasının özellikle ABD’nin gözünde
daha da önemli hale gelmesine neden olmuştur. Yeni Türk Cumhuriyetleri
içinde özellikle Özbekistan’ın tüm Türkistan ülkelerine sınırının
bulunması, bölgenin merkezinde önemli bir noktada bulunması, ABD
tarafından Afganistan’a müdahale çerçevesinde Özbekistan’ı önemli bir
ülke konumuna getirmiştir. Bu durum güvenlik ve strateji açısından pek
çok ülkeyi Özbekistan ile yakın ilişkiler kurma çabasına itmiştir (Kıraç,
2004: 19). Kerimov yönetimi, ABD’nin Afganistan’a operasyonu
nedeniyle sınırlarını Amerikan askerlerine açmış ve ülkedeki üstlerden iki
tanesini Amerika’ya tahsis etmiştir (Erol, 2004: 17).
Özbekistan, 11 Eylül sonrası oluşan ortam ve ABD’nin Orta Asya
bölgesiyle ilgilenmeye başlamasını, Rusya’nın etki alanından kurtulma ve
ABD’den destek alma yönünde fırsat olarak değerlendirmiştir. Ancak
Rusya, Özbekistan’da yaşanacak olan gelişmelerin tüm bölgeyi
etkileyebileceği düşüncesiyle Özbekistan’ın ABD ile ilişki kurmasından
endişe etmiştir (Cafersoy, 2001: 153). Özbekistan ise ABD ile yakın
ilişkiler içerisine girmiş, İlişkiler “Stratejik İşbirliği” boyutuna ulaşmıştır.
Özbekistan NATO ile olan ilişkilerine bile farklı bir boyut kazandırmıştır.
Ancak geçen zaman içerisinde ABD’den beklediği desteği bulamamış ve
ilişkiler gerginleşmeye başlamıştır. Bunun üzerine Özbekistan Rusya ve
Çin’e yönelmiş, Nisan 2004 tarihinde Rusya Özbekistan tarafından
“Öncelikli Stratejik Ortak” olarak ilan edilmiş, Şanghay İşbirliği Örgütü
çerçevesinde faaliyetlerini artırmış ve Çin’le iki ülke arasında işbirliğini
artırıcı on anlaşma imzalanmıştır (Ekici, 2003: 9).
Bağımsızlığın kazanılmasıyla beraber Yeni Türk Cumhuriyetleri ile
sıkı siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler içerisine giren Türkiye, zamanla bu
ülkelere yönelik durağan bir politika izlemiştir. Türkiye’nin aynı şekilde
Özbekistan ile ilişkileri de duraksamış, ancak dönemin Başbakanı Recep
Tayip Erdoğan’ın 18 Aralık 2003 tarihinde Özbekistan’ı ziyareti ilişkileri
tekrar başlatmıştır. Görüşmelerin ilk gününde tarım, tekstil, turizm ve
ulaşım gibi konularda işbirliği yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır.
Özbekistan’da radikal gruplarla, çeşitli yasa dışı örgütlerin ülkeyi
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istikrarsızlık ortamına sürüklemesi, Özbekistan’ın dış politikasını olumsuz
yönde etkilemiştir. Türkiye’nin Özbekistan’a bu konuda güvenlik
açısından destek vereceğini açıklaması Özbekistan tarafından
memnuniyetle karşılanmıştır. Askeri, siyasi ve ekonomik konularda
işbirliğine gidilmesinin ve Yeni Türk Cumhuriyetleri’nin uluslararası
alanda ortak bir tavır sergilemeye çalışmasının, ilişkileri olumlu yönde
etkilemesi kaçınılmaz bir sonuç olacaktır (Kıraç, 2004: 20).
3. TÜRKİYE’NİN KULLANDIĞI DIŞ POLİTİKA ARAÇLARI
3. 1. Soy-Dil-Kültürel Yakınlık
SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan beş
cumhuriyetle Türkiye’nin kültürel ve tarihsel bağlantılarının olması aktif
adımlar atmasında önemli bir etken olmuştur. Bu nedenle de diğer
devletlerin aksine Türkiye bölgeye sadece jeopolitik ve ekonomik
sebeplerle yaklaşmamıştır.
Türkiye, Yeni Türk Cumhuriyetleri’ni dünyada ilk tanıyan ülke
olmuştur. Ortak tarihi, kültürel ve psikolojik değerler Türkiye ile bu ülkeler
arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkilemiş ve ilişkilerin devamı
konusunda teşvik edici bir rol oynamıştır. Bu ortak unsurlar ilişkilerin
kurulması ve gelişmesi için uygun bir zemin hazırlamış ve süreci
hızlandırmıştır. Yeni Türk Cumhuriyetleri’nin nüfuslarının çoğunluğunu
Türkler oluşturmaktadır. Büyük bir kısmı, Türkiye Türkçesinin de dahil
olduğu aynı dil ailesinden gelen dilleri konuşmaktadırlar.
Türkiye, Yeni Türk Cumhuriyetleri’nden daha deneyimli olduğu
konularda onlara yardım etmekten kaçınmayarak iyi niyetini birçok alanda
göstermiştir. İlişkilerin başlangıç yıllarında bu ülkelerin acil ihtiyaç olan
kadro yetiştirme gereksinimlerinde yardımcı olmaya çalışmıştır. Yeni Türk
Cumhuriyetleri’nin gelecekteki hükümet şekillenmelerinde önemli rol
oynayacak diplomatlarına, idarecilerine ve milli ordularında görev alacak
seçme askeri kadrolarına eğitim verme planlarını gerçekleştirmiştir
(Kırımlı-Temiz, 2004: 449).
Yeni Türk Cumhuriyetleri’nde meslek imkanlarını geliştirmeleri ve
Türkiye’ye daha yakın olmaları için önemli potansiyele sahip gençliğin
Türkiye eğitim kurumlarında okutulmalarına yönelik ciddi adımlar
atılmıştır. On bin öğrencinin Türkiye’de, Türkiye’nin desteğiyle eğitim
görmesine imkan sağlamıştır (Acar, 1993: 72).
Orta Asya’da ‘Türk Dünyası Rektörler Birliği’ gibi üst seviyede
kurumlaşmaya gidilmiş, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı kurulmuş, Türk
Milli Eğitim Bakanlığının, bu vakfın ve sivil gurupların yardımıyla
üniversiteler ve özel okullar açılmıştır. Yeni Türk Cumhuriyetleri ile
Türkiye arasında ‘Yüksek Öğretim Öğrenci Mübadelesi Projesi’
gerçekleştirilmiştir (Kalafat, 2004: 487).
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Dil dahil kültürlerin ortak unsurlarının güçlendirilmesi amacıyla,
Kültür Bakanlıkları ve kurumlar arasındaki işbirliği ve ortak kültürel
etkinlikler konusundaki çabaları destekleme kararı almışlar ve bu
çerçevede Türk lehçelerinin karşılaştırılmalı sözlüğünün hazırlanması ve
ortak kültür mirası eserlerinin korunması, onarılması ve tanıtılması için
işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır (Gönlübol-Sarar, 1996: 700).
Süleyman Demirel’in Yeni Türk Cumhuriyetleri’ni ziyaret ettiği 27
Nisan 1992 tarihinde, Avrasya Kanalı yayına başlamıştır. TRT’nin yaptığı
yayınlar, ilk başlarda Avrupa’daki Türklere yapılan yayınlarla aynıdır
ancak zamanla değişiklikler yapılmıştır (Karpat, 2003: 324). Türkiye,
Avrasya Kanalının bu ülkelerle arasında önemli kültürel bir köprü işlevi
göreceğini düşünmüştür. Cumhuriyetler de yapılan yayınlara, ortak kültürü
yaşatma ve gelişen değerler bakımından ortak bir kültür yaratma faaliyeti
olarak bakmışlardır. Türkiye Türklüğünün tanıtılması, Türkçenin anlaşılır
bir dil haline gelebilmesi bakımından televizyon yayıncılığından önemli
etkiler beklenmiştir (Turan-Turan, 1998: 409).
Türkiye, Yeni Türk Cumhuriyetleri ile eğitim ve televizyon yayınları
dışında vakıflar, kültür merkezleri, haberleşme ağı gibi pek çok alanda
ilişki içerisine girmiş, ancak ilk dönemlerde başarılı gibi görünse de bölge
ülkelerinin beklentilerinin farklı olması ve bu ülkelere yönelik bilgi
eksikliği istenenin tam olarak gerçekleşmesini engellemiştir. Kültürel
alanda yaşanan bu ilişkiler, Rusya, İran ve Batı ülkelerini rahatsız etmiştir.
Türkiye ile tarihi ve kültürel bağlara sahip olunması, Yeni Türk
Cumhuriyetleri’nin ilk etapta Türkiye’ye yönelmelerinin başlıca sebebi
olmuştur. SSCB hakimiyetinde uzun bir süre yaşanan kopukluğa rağmen
ilişkilerin sıcak bir şekilde başlaması, bunun en temel göstergesidir. Yeni
Türk Cumhuriyetleri, sosyal, iktisadi ve siyasi her alanda Türkiye ile
yakınlık kurmaya gayret göstermişlerdir. Yeni Türk Cumhuriyetleri’nin
milli kimlikle hareket etmeleri ve Türkiye ile kültürel ve tarihi bağlardan
dolayı ilişki kurmaya gayret göstermeleri Türkiye’yi diğer bölge
ülkelerinden daha avantajlı hale getirmiştir. Türkiye ve Yeni Türk
Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilerin hızlı gelişiminin en önemli sebebi
jeopolitik ve ekonomik sebepler değil etnik ve tarihsel bağlar olmuştur. Bu
bağlar, diğer alanlarda ilişki kurulup geliştirilmesine zemin hazırlamıştır.
3. 2. Devlet Modeli
Soğuk Savaşın sona ermesi ile batı ülkeleri tarafından, Türkiye’nin
bölge ve bölge ülkeleri için iyi bir ‘Model Ülke’ olacağı düşünülmüştür.
Özellikle İran modelinin eski komünist sistemin yerini almasından
korkulması, Türkiye’nin bölgede önemli roller üstlenebileceği düşüncesini
doğurmuştur.
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Bağımsızlıklarını sağlamlaştırmak, dünyada saygı görmek ve statü
kazanmak isteyen Yeni Türk Cumhuriyetleri, ilk olarak Türkiye’ye
yönelmişlerdir. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal 1 Eylül 1991’de
TBMM açılış konuşmasında, Türkiye’nin ufkunun genişlediğini ve politik,
ekonomik ve psikolojik avantajlar sağlanabileceğini ve bölge lideri
olabilmesi için 400 yılda ilk defa karşısına çıkan bu tarihi fırsatın
kaçırılmaması gerektiğini (Aydın, 2001: 272).
Yeni Türk Cumhuriyetleri, SSCB hakimiyeti altında geçirdikleri süre
boyunca dış dünyayla bağlantı kuramamışlar, ani olarak kazanılan
bağımsızlığa hazırlıksız yakalanmışlardır. Deneyim sahibi olmadıkları pek
çok alanda kendilerine yol gösterecek bir ülkenin varlığına ihtiyaç
duymuşlardır. Yeni Türk Cumhuriyetleri, Türkiye’yi uygun bir model
olarak görmüşler, bu bağlamda beklentileri kendi kimliklerini korumak
uluslararası sistemle ilişki kurabilmek olmuştur.
Türkiye, Yeni Türk Cumhuriyetleri’ne birçok alanda yardımlar yapmış,
siyasi, kültürel ve ticari konularda işbirliği imkanları oluşturmaya
çalışmıştır. Bu girişimlerin temel amacı, Yeni Türk Cumhuriyetleri’nin
bağımsızlıklarını pekiştirmek ve ekonomik kalkınmalarına yardım etmek
olmuştur. Türkiye yaptığı girişimlerle, Yeni Türk Cumhuriyetleri’nin
Rusya’nın etkisinden kurtulmalarını ve gerçekleşen yakınlaşma sayesinde
Hazar enerji kaynaklarının taşınmasında işbirliğine gidilmesini
arzulamıştır (Efegil, 2004: 360).
İran da kendisi de tarihsel bağlar ve bünyesindeki Azeri Türkleri
nedeniyle, bölgede bir İslam Devleti olarak uygun bir model olacağını
düşünmüştür. Buna karşın Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İran modeline
sıcak bakmadıklarını belirtmişler, Özbek muhalefet partisi ERK’nin lideri
Muhammed Salih, dinin politikayla karışamayacağını, Türklerin hiçbir
zaman fanatik olmadığını bu nedenle de kendileri için en uygun modelin
Türkiye olacağını, İran modelinin kabul edilmeyecek bir model olduğunu
söylemiştir (Sander, 2000: 269).
Türkiye’nin bölge ile olan çok boyutlu bağları, Orta Asya’nın yeni
şekillenen yapısında etkili bir devlet olarak öne çıkmasına yol açmıştır.
Türkiye, geçiş süreçlerinde merkezi ekonomik yapıya alternatif sosyopolitik ve ekonomik model olarak sunulmuştur. Süleyman Demirel de pek
çok yerde, ‘İran İslam Modelini’ tesirsiz bırakan bir alternatif olarak
Türkiye’nin bu bağlamdaki önemini vurgulamaktan kaçınmamıştır. Orta
Asya ile enerji, ulaşım, haberleşme ve eğitim alanlarında kurulan altyapı
bağlantıları aslında uzun vadeli ilişkiler açısından önemli bir temel olarak
algılanmıştır. Bu bağlantılar iyi kullanıldığı takdirde arada köprü vazifesi
göreceği için ilişkilerin ekonomik ve diplomatik boyutundan daha etkili
sonuçlar alınacağı düşünülmüştür (Meshabi, 1995: 105).
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Tüm yaşanan gelişmeler ve karşılıklı ilişkilere rağmen, Türkiye’nin
Orta Asya’yla ilişkilerinin özellikle de ‘Türk Modeli’ boyutu, Türkiye
açısından başarıya ulaşamamış bir projeye dönüşmüştür. Bunun sebepleri
arasında Türkiye’nin, Yeni Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığına
‘heyecanlı tepkiler’ göstermesi ve Batı endeksli politikalar izlemesi
gösterilebilir. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’in de belirttiği gibi
uzun bir aradan sonra bağlantıların kopuk olduğu, ancak tarihsel ve
kültürel bağların olduğu bu cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazandıkları
ilk dönemlerde, Türkiye heyecanlı davranmıştır. SSCB aradaki tüm
köprüleri yıktığı ve bu nedenle de bölge hakkında fazla bilgi sahibi
olunmadığı için hazırlıksız yakalanmıştır.
Türkiye’de SSCB’nin uzak tutma politikaları ve bölgedeki statik yapı
nedeniyle bölge ve bölge ülkeleriyle ilgili diplomatik ve akademik alanda
herhangi bir çalışma da mevcut değildir. Türkiye’nin Batı merkezli dış
politika izlemesi ve Orta Asya’nın da çok uzun bir dönem SSCB
hakimiyeti altında kalması da kopukluğa yol açan sebeplerdendir.
SSCB’nin dağılmasının ardından Türk modeli Batı tarafından ortaya
atılmış ancak bölge hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan Batının,
bölgenin ekonomik, kültürel, politik ve stratejik yapısıyla ilgili bilgisi
artmıştır ve yeni gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Batının Yeni Türk
Cumhuriyetleri ile ilişki kurmak için Türkiye’ye ihtiyacı kalmamıştır. Yeni
Türk Cumhuriyetleri de Türkiye olmadan Batı kurumlarıyla ilişkiye
girebileceklerinin farkına varmışlardır. Batı Türk modeline verdiği desteği
tamamen sona erdirmese de azaltmaya başlamıştır (Bal, 2004: 373).
PKK sorununun açtığı yaralar, ekonomik sıkıntılar ve ortaya çıkan
yolsuzluk iddiaları Türkiye’nin güçlü ülke konumunu sarsmıştır. Yeni
Türk Cumhuriyetleri, uzun bir dönem Sovyet hakimiyeti altında
kaldıklarından bağımsızlığa olan duyarlılıkları başka bir ülkenin yine
kendilerine hakimiyet kurmak isteyeceğini düşündürmüştür ve Türkiye ile
ilgili ‘büyük ağabey’ söylemlerinden endişe duymuşlardır (Aydın, 2001:
285). Ayrıca Yeni Türk Cumhuriyetleri, yabancı şirketlerin bölgeye
girmeleriyle ilişkilerini aracısız olarak yürütmeye başlamışlardır. Tüm bu
sebepler Türk modelinin önemini azaltmıştır.
SONUÇ
Orta Asya ve Kafkasya bölgeleri, jeopolitik konumları ve enerji
kaynakları ile dünyanın en önemli bölgeleri arasında yer almaktadır. Bu
bölgeler konum itibariyle Doğu ve Batı arasında köprü görevi inşa
etmektedir. Enerji kaynakları bakımından ise dünyanın en zengin birkaç
bölgesi arasında sayılmaktadırlar.
Rusya Federasyonu, SSCB döneminde uyguladığı politikalarla Yeni
Türk Cumhuriyetleri’nin hem birbirleriyle hem de dış ülkelerle iletişim
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kurmasını engellemiştir. Yeni Türk Cumhuriyetleri, kapalı ekonomik ve
politik sistem içinde dışarıyla bağlantı kuramamışlardır. Bu süreçte
Türkiye ile Yeni Türk Cumhuriyetleri arasında herhangi bir iletişim
gerçekleşememiştir. Rusya, bu ülkeleri kendi kültürü ve inancı altında
eritmek istemiştir. Özellikle Türkiye’nin, bu cumhuriyetlerle bağlantı
kurmasını engellemeye çalışmıştır.
Bağımsızlığın kazanılmasıyla birlikte, ortaya çıkan cumhuriyetler,
Türkiye için de yeni bir ortam oluşturmuştur. Türkiye’nin bölgesel
konumu değişmiş ve Türkiye, yeni roller üstlenmiştir. Bu gelişmeler
dünyada belki de en fazla Türkiye’yi etkilemiştir. Türkiye, bu ülkelerle
görüşmeden geçirdiği dönemi telafi etmek ve kültürel bütünlüğü sağlamak
için girişimlerde bulunmuştur. Yeni Türk Cumhuriyetleri de Türkiye’ye
aynı duygularla yaklaşmış, Azerbaycan başta olmak üzere Türkiye’yi dış
politikalarında önemli bir noktaya oturtmuşlardır.
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İŞYERİ REKREASYONUNUN ÇALIŞANLARIN İŞ
PERFORMANSI ve ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE
ETKİSİ
The Effect of Workplace Recreatıon on Job Performance and
Organızatıonal Identıfıcatıon
Suzan DAL & Hanife Banu ATAMAN YANCI
Giriş
Rekreasyon
Serbest zaman ve rekreasyon kavramları birbiri içerisinde yer
almaktadır. Zorunlu ihtiyaçlar ve çalışma zamanı dışında kalan zaman
serbest zamandır. İnsanların serbest zamanlarında eğlenmek, dinlenmek ve
kendini geliştirmek için yaptığı aktiviteler rekreasyon adı altında
değerlendirilir. Başka bir ifadeyle rekreasyon insanların serbest zamanları
içinde eğlenmek, dinlenmek ve kendilerini geliştirmek amacı ile yapmış
oldukları aktivitelerdir (Karaküçük, 1997).
Rekreasyonun içinde iş veya para kazanma gibi unsurlar olmamalıdır.
Amaç tamamen kişiye keyif veren, hoşuna giden olayla uğraşmaktır.
Ayrıca diğer önemli bir husus kişinin tamamen gönüllü olarak kendi istek
ve iradesi ile katılımıdır. İnsanlar katıldıkları rekreatif faaliyetler sonunda
tatmin olma, eğlenme, dinlenme ya da isteyerek kazanmış olduğu bir
beceri elde etme arzusu içinde olmalıdırlar (Sarı, 2007).
İş yeri ile ilgili planlaması yapılan faaliyetlerin en temel amacı, örgütün
ve çalışanların faaliyetlerini üst düzeye çıkarmaktır. Yeni işletme
anlayışında kültür, yetenek, rekabet, motivasyon, sosyal ilişkiler örgüt
performansını güçlendirici faktörler olarak görülmektedir. Bu yeni anlayış,
çalışanlarla sürecin koordinasyonunu kaçınılmaz kılmaktadır. İşte bu
amaçla işletmeler çalışanlarını artan oranlar da, işletme içerisinde bu
süreçlere sokmaya çalışmaktadır. İşletme dışı ve işletme içinde kişinin
ruhsal ve fiziksel refahı önemli kabul edilmektedir. Bu doğrultuda
örgütlerde işyerinde rekreasyon faaliyetlerine önem verilmeye
başlanmıştır.
Gün içerisinde çalışanların psikolojik ve duygusal
rahatlamaları sağlanmaya çalışılmıştır (Mokaya ve Gitari, 2012).
Çalışanın sağlığını, refahını, kişisel ve profesyonel gelişimini
önemseyen modern organizasyonlar, çalışanlara değer verir ve kapsamlı
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bir sağlıklı yaşam programının çalışanların daha sağlıklı bir yaşam
sürmesine yardımcı olacağını düşünür. Çalışmak için zamanlarının üçte
birini harcayan bireylere, halk sağlığı açısından bakıldığında da işyerinde
rekreatif etkinliklere çok fazla önem verilmelidir. Sağlıklı ve formda
çalışanların çalışma oranının düşük olması yapılacak olan rekreatif
faaliyetlerle işlerinde daha üretken olmaları olasılığını artıracaktır
(Gungaphul vd. 2012).
Örgütsel Özdeşleşme Tanımı Ve Kapsamı
Örgütsel özdeşleşme özellikle son yıllarda araştırmacıların dikkatini
çeken konular arasındadır. Örgütsel özdeşleşme örgüt ve çalışanlar
arasında ilişkinin anlaşılması ve incelenmesi aşamasında büyük bir öneme
sahip olup örgüt ve çalışan arasında birleştirici bir yerdedir (Qureshi,
2011).
Örgütsel özdeşleşme, bir örgütle birlik olma ya da bir örgüte ait olma
algısıdır (Ashforth ve Mael, 1989). Meyer ve Allen (1997)’a göre ise
örgütsel bağlılık, “bir kişinin kimliğini örgüt ile bağlantılı hale getiren”
tutum ve yönelim, örgütün hedefleriyle bireyin hedeflerinin birbirine eş
olma süreci olarak tanımlamaktadır. Hatta örgütsel özdeşleşme psikolojik
olarak kişinin kendini örgütün bir parçası olarak görmesi şeklinde
tanımlanabilir (Scott ve Lane2000).
İş Performansı Kavramı
İş performansı örgüt ve endüstri psikolojisinin ana yapısını oluşturan
temel kavramlardandır (Schmidt ve Hunter, 1992). İş performansı ile ilgili
olarak özellikle 1960’lı yıllardan sonra yapılan çalışmalara
rastlanmaktadır. İş performansı optimal işe yerleştirme sürecinde,
personelin güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilme sürecinde, işte en iyi
performansı gösterecek personelin yerleştirilmesinde büyük önem
taşımaktadır (Campbell 1990; Murphy, 1989).İş performansı kavramı,
belirli bir sürede belirli bir işin, belirli bir kaynak kullanımı ile yerine
getirilmesini ifade etmektedir (Eren ve Hayatoğlu, 2011).
Çalışanların örgütün hedeflerine katkıda bulunmasına ilişkin ölçülebilir
davranış çıktısı olarak tanımlanmaktadır (Viswesvaran ve Ones, 2000).
Shelton ve Hogan’a (1998) göre bireyler, bir işi başarma yönünde
motivasyonları sağlandığında iş performansı göstermektedir. Williams’a
(2002) göre iş performansı; işte sergilenen, örgütün amaçlarına uygun
davranışlar olarak tanımlanmaktadır.
Tunçer (2013) performansı, belirlenen şartlar içinde bir işin yerine
getirilme boyutu ya da çalışanın davranış biçimi olarak tanımlarken, Özgen
ve Özgen (2010) çalışanın belirli bir zamanda kendine verilen görevleri
yerine getirmesiyle elde ettikleri olarak tanımlanmaktadır. Ücret açısından
bakıldığında: İş performansı ücret karşılığında çalışanların harcamaları
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gereken emek ve gayret olarak da tanımı yapılmaktadır (Rousseau ve
Mclean, 1993).Kıyaslama yapılarak bakıldığında: iş performansı, çalışanın
diğer çalışanlarla kıyaslanarak iş ile ilgi yapmış olduğu işlerin verimliliği
olarak tanımlanır (Kohli, 1985).
İş analizine göre: çalışanların görev tanımlarında yer alan görev ve
sorumluluklarının ölçülmesi ile olan değerlendirmelerdir (Griffin ve
diğerleri, 2007).
Tanımların hepsi yönetim bilimciler için iş performansının önemini
ortaya koymaktadır. Örgütler istedikleri hedeflere ulaşabilmek için üst
düzey çaba gösteren çalışanlara ihtiyaç duyarlar. Bunu sağlamak için iş
performansı yüksek bireyleri kendi örgütlerine kazandırmak ve
çalışanların iş performansını arttırmaya yönelik gerekli girişimlerde
bulunmak sadece bireysel açıdan değil örgütsel açıdan da önemlidir.
Yöntem
Evren ve Örneklem
İş yeri rekreasyonunun iş performansı ve örgütsel özdeşleşme üzerine
etkisin ölçmek amacı ile yapılan bu çalışmada evren olarak işyeri
rekreasyonu yaptıran kurumlar seçilmiştir. Örneklem grubu olarak
üniversitede çalışan iş yeri rekreasyonuna katılan idari personeller
seçilmiştir. İş yeri rekreasyonuna katılan çalışanlar şeklinde örneklem
grubu ifade edilmektedir. Çalışmada verilerin toplanması için 500 ölçek
dağıtılmış olup 420’sinden geri dönüş alınmıştır. Çalışmamızda
kullanılmak üzere 368 tanesi üzerinde analizler yapılmıştır. Katılımcıların
demografik özelliklerine baktığımızda 186’sı (%50. 5) kadın 182’si
(%49,5) erkektir. Katılımcıların 243’ü (%66) evli 125’i (%34) bekardır.
Çalışnaların eğitim düzeyleri ise 6’sı (%1,6’) ilk öğretim, 47’si (% 12,8)
lise 76’sı (20,7) ön lisasn, 154’ü (41,8) lisasn, 85’i (23,1) yüksek lisasns
doktora olarak dağılmaktadır. Çalışanların iş yerinde çalışma süresi 49’u
(%13,3) 1 yıl ve daha az, 82’si(22,3) 2-4 yıl, 71’i (19,3) 5-7 yıl, 68’i(18,5)
8-10 yıl, 98’i (26,6) 11 yıl ve üzeri olarak dağılmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı 3 bölümden oluşmaktadır. Veri toplama
aracının ilk bölümünde katılımcıların demografik bilgilerini ve yapılan
rekreatif faaliyetleri öğrenmeye yönelik ifadeler yer almaktadır. İkinci
bölümde iş performansı ölçeği üçüncü bölümde örgütsel özdeşleşme
ölçeği kullanılmıştır.
İş Performansı Ölçeği
Çalışanlarda iş performansını ölçmek için ilk Kirkman ve Rosen
(1999), sonra Sigler ve Pearson (2000) tarafından geliştirilmiş olan “İş
Performansı” ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Çöl (2008)
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tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin her bir sorusuna ilişkin cevaplar
“Kesinlikle katılmıyorum” ifadesi ile “Kesinlikle Katılıyorum” ifadesi
arasında olan 5’li Likert ölçeğidir. Ölçek toplam 4 maddeden oluşmakta ve
tek alt boyutludur.
Ölçekte “Görevlerimi tam zamanında
gerçekleştiririm”, “İş ile ilgili hedeflerimi fazlasıyla yerine getiririm”
şeklinde ifadeler yer almaktadır. Ölçeğin Türkçe uyarlamasında katsayısı
0,82 olarak tespit edilmiştir.
Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği
Çalışanlarda örgütsel özdeşleşmeyi ölçmek amacı ile Mael ve
Ashforth’ün (1992) geliştirilmiş olduğu “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçeğin her soru maddesine ilişkin cevaplar “Kesinlikle
katılmıyorum” ifadesi ile “Kesinlikle Katılıyorum” ifadesi ile oluşturulan
5’li Likert ölçeğidir. Ölçek toplam 6 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte “biri
çalıştığım kurumu eleştirirse kendime hakaret edilmiş gibi hissederim”,
çalıştığım kurum hakkında konuşulurken biz ifadesini kullanırım” ve
kurumumun başarısını, kendi başarım gibi hissederim” şeklinde sorular
bulunmaktadır. Mael ve Ashforth (1992) tarafından oluşturulan ölçek tek
faktörlü yapıya sahip olup ölçeğin güvenirlik değeri 0,87 olarak
belirlenmiştir. Örgütsel özdeşleşme ölçeğinin Türkçe uyarlılığı yapılmış ve
geçerliliği sağlanmıtır. Türkçe uyarlamasını Tak ve Aydemir (2004)
yapmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.79 olarak tespit edilmiştir.
Verilerin Çözümlenmesi
Çalışmadan elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan
ölçeklerin yapı geçerliliği Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ile
belirlenmiş, gereken durumlarda Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile
yeni ölçek yapısı test edilmiştir. Çalışmadan elde edilen devamlı ve
kategorik verilerin açıklayıcı bilgileri ile ilgili katılımcıların özellikleri
belirlenmiştir. Çalışmadaki kategorik değişkenlerin birbirleri arasındaki
ilişkiyi belirlemek için ki-kare analizli kullanılmıştır. Gruplar arası
karşılaştırmalarda iki grup için Bağımsız t testi, iki gruptan fazla olan
karşılaştırmalar için Tek Yönlük Varyans Analizi (ANOVA) testi
kullanılmıştır. Çalışmadaki devamlı değişkenlerin birbirleri ile olan
ilişkilerini belirlemek için ise Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
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Bulgular
Katılımcıların Demografik Özellikleri
Tablo 1: Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Cinsiyetleri
Frekans

Yüzde

Geçerli
yüzde

Kadın

186

50,5

50,5

Erkek

182

49,5

49,5

Toplam

368

100,0

100,0

Çalışanların cinsiyet değişkenine göre 186’sı (%50. 5) kadın 182’si
(%49,5) erkek olarak dağılmıştır.
Tablo 2: Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Medeni
Durumları
Frekans

Yüzde

Geçerli
yüzde

Evli

243

66,0

66,0

Bekar

125

34,0

34,0

Toplam

368

100,0

100,0

Çalışanların medeni durum değişkenine göre 243’ü (%66) evli
125’i (%34) bekar olarak dağılmaktadır.
Tablo 3: Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların Eğitim
Durumları
Frekans

Yüzde

Geçerli
yüzde

6

1,6

1,6

Lise

47

12,8

12,8

Ön Lisans

76

20,7

20,7

154

41,8

41,8

İlk Öğretim

Lisans

930

Yüksek
lisans/doktora
Toplam

85

23,1

23,1

368

100,0

100,0

Çalışnaların eğitim düzeyi değişkenine göre 6’sı (%1,6’) ilk öğretim,
47’si (% 12,8) lise 76’sı (20,7) ön lisasn, 154’ü (41,8) lisasn, 85’i (23,1)
yüksek lisasns doktora olarak dağılmaktadır.
Tablo 4: Çalışma Grubunu Oluşturan Katılımcıların İş Yerindeki
Çalışma Süreleri
Frekans

Yüzde

Geçerli
yüzde

1 ve daha az

49

13,3

13,3

2-4 Yıl

82

22,3

22,3

5-7 Yıl

71

19,3

19,3

8-10 Yıl

68

18,5

18,5

11 Yıl ve
üzeri

98

26,6

26,6

Toplam

368

100,0

100,0

Çalışanların iş yerinde çalışma süresine göre 49’u (%13,3) 1 yıl ve daha
az, 82’si(22,3) 2-4 yıl, 71’i (19,3) 5-7 yıl, 68’i(18,5) 8-10 yıl, 98’i (26,6)
11 yıl ve üzeri olarak dağılmaktadır.

Tablo 5: Ölçeklere Ait Puan Ortalamaları

İş
Performa
nsı

N

Minimu
m

Maksimu
m

Ortala
ma

Standa
rt
Sapma

36
8

1.00

5.00

4.1005

.70330
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Örgütsel
Özdeşleşm
e

36
8

1.00

5.00

3.8216

.82407

Araştırmaya katılan çalışanların iş performansı puan ortalaması (4.100±
0,703) olarak saptanmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların örgütsel
özdeşleşme puan ortalamaları (3.821± 0,824) olarak tespit edilmiştir.
Tablo 61: Eğitim Durumuna Göre Ölçek Puanlarının
Karşılaştırılması
Lise
ve
altı

Ön
Lisan
s

N=53

Lisan
s

Lisansü
stü

N=76

N=15
4

N=45

Ort.
(SS)

Ort.
(SS)

Ort.
(SS)

Ort.
(SS)

F

p

İş Performansı

4.03a
(.82)

4.12a
(.69)

4.02a
(.72)

4.26a
(.56)

2.389

.069

Örgütsel
Özdeşleşme

4.07a
(.65)

3.80ab
(.83)

3.69b
(.87)

3.91’a
(.77)

3.386

.018

Not.1. Serbestlik Derecesi (SD): 3, 364, SS: Standart Sapma
Not 2. Tüm satırlarda aynı harfi paylaşmayan ortalamalar birbirinden
anlamlı düzeyde farklıdır.
Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği ve Örgütsel Özdeşleşme
Ölçeğinin eğitim seviyesine göre farklılıklarını belirlemek için tek yönlü
varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır (Tablo 6). Katılımcıların eğitim
durumlarına bakıldığında lise ve altı mezuniyeti olanlar 53 kişi, ön lisans
mezunu olan 76 kişi, lisans mezunu olan 154 kişi ve lisansüstü mezuniyeti
olan 85 kişi bulunmaktadır. Bu dört grup, ölçeklerden alınan puanları
bakımından karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlere göre katılımcıların
Örgütsel Özdeşleşme puanlarının eğitim durumlarına göre farklılık
gösterdiği saptanmıştır [F(364, 3)=3.386, p<.05]. Yapılan Post-Hoc analizi
(LSD) sonrasında ise lisans mezunu olan kişilerin Örgütsel Özdeşleşme
puanlarının (Ortalama=3.69), lise ve altı mezuniyeti olan grubun
puanlarından (Ortalama=4.07) ve lisansüstü mezuniyeti olan grubun
puanlarından (Ortalama=3.91) anlamlı düzeyde daha düşük olduğu
belirlenmiştir.
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Tablo 7: Medeni Duruma Göre Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması
Evli

Bekâr

N=243

N=125

Ortalama
(SS)

Ortalama
(SS)

t

p

İş Performansı
Ölçeği

4.09 (.71)

4.10 (.68)

-.107

.915

Örgütsel
Özdeşleşme Ölçeği

3.88 (.82)

3.70 (.81)

2.016

.045

Not Serbestlik Derecesi (SD): 362, SS: Standart Sapma
Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği ve Örgütsel özdeşleme
ölçeğinin medeni duruma göre farklılıklarını belirlemek için bağımsız t
testi uygulanmıştır (Tablo 7). Katılımcılardan 243 kişi evli ve 125 kişi
bekârdır. Yapılan analizler sonucunda; evli olan katılımcıların grubun
Örgütsel Özdeşleşme puanlarının (Ortalama=3.88), bekâr olanların
puanlarından (Ortalama=3.70) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu
belirlenmiştir [t(362)=2.016, p<.05]. Yapılan diğer karşılaştırmalarda ise
medeni durum bakımından ölçekler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
saptanmıştır (p>.05).
Tablo 82: Cinsiyete Göre Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması
Kadın

Erkek

N=185

N=182

Ortalama
(SS)

Ortalama
(SS)

t

p

İş Performansı
Ölçeği

4.13 (.58)

4.07 (.80)

.848

.397

Örgütsel
Özdeşleşme Ölçeği

3.75 (.86)

3.89 (.78)

-1.604

.110

Serbestlik Derecesi (SD): 362, SS: Standart Sapma
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Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği ve Örgütsel özdeşleme
ölçeğinin cinsiyete göre farklılıklarını belirlemek için bağımsız t testi
uygulanmıştır (Tablo 8). Katılımcıların 185’i kadın, 182’si ise erkektir.
Yapılan analizler sonucunda cinsiyet bakımından ölçekler arasında anlamlı
bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>.05).

Tablo 9: İş Yerinde Çalışma Süresine Göre Ölçek Puanlarının
Karşılaştırılması
1
yıldan
az

2-4
yıl

5-7
yıl

8-10
yıl

11 yıl
üzeri

N=82

N=71

N=68

N=98

Ort.
(SS)

Ort.
(SS)

Ort.
(SS)

Ort.
(SS)

Ort.
(SS)

F

p

İş
Performansı

4.26a
(.61)

4.08a
(.66)

3.95a
(.62)

4.18a
(.82)

4.08a
(.72)

1.738

.141

Örgütsel
Özdeşleşme

3.83ac
(.74)

3.68ab
(.80)

3.52b
(.93)

3.99c
(.78)

4.01c
(.74)

5.202

.000

N=49

Not 1. Serbestlik derecesi (SD): Standart Sapma,
Not 2. Tüm satırlarda aynı harfi paylaşmayan ortalamalar birbirinden
anlamlı düzeyde farklıdır.
Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği ve Örgütsel özdeşleme
ölçeğinin iş yerinde çalışma sürelerine göre farklılıklarını belirlemek için
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır (Tablo 9).
Katılımcılardan iş yerinde 1 yıldan az sürede bulunan 49 kişi, 2-4 yıl arası
bulunan 82 kişi, 5-7 yıl arası bulunan 71 kişi, 8-10 yıl arası bulunan 68 kişi
ve 11 yıl ve üzeri iş yerinde çalışan 98 kişi bulunmaktadır. Bu beş grup,
ölçeklerden alınan puanları bakımından karşılaştırılmıştır. Yapılan
analizlere göre katılımcıların Örgütsel Özdeşleşme puanlarının iş yerinde
çalışılan süreye göre farklılık gösterdiği saptanmıştır [F(363, 4)=5.202,
p<.01]. Yapılan Post-Hoc analizi (LSD) sonrasında ise; 11 yıl ve üzeri iş
yerinde
çalışan
kişilerin
Örgütsel
Özdeşleşme
puanlarının
(Ortalama=4.01) ve 8-10 yıl arası iş yerinde çalışan kişilerin Örgütsel
Özdeşleşme puanlarının (Ortalama=3.99), 2-4 yıl arası iş yerinde çalışan
kişilerin puanlarından (Ortalama=3.68) ve 5-7 yıl arası iş yerinde çalışan
kişilerin puanlarından (Ortalama=3.52) anlamlı düzeyde daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 1 yıldan daha az süreyle iş yerinde çalışan
kişilerin Örgütsel Özdeşleşme puanlarının (Ortalama=3.83), 5-7 yıl arası
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iş yerinde çalışan kişilerin puanlarından (Ortalama=3.52) anlamlı düzeyde
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan diğer karşılaştırmalarda ise iş
yerinde çalışma süresi bakımından ölçekler arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı saptanmıştır (p>.05).
Tablo 10: Katılımcıların Rekreasyon Amaçları ve Katılım Sıklığının
Karşılaştırması
Katılım Sıklığı

Turiz
m

Rekre
asyon
amacı

Dinle
nme

Sport
if

Diğer

Toplam

Gün
lük

Haft
alık

Dah
a
Seyr
ek

Frek
ans

80a

61a

17a

158

%

50,6
%

38,6
%

10,8
%

100,
0%

Frek
ans

58a

45a

27a

130

%

44,6
%

34,6
%

20,8
%

100,
0%

Frek
ans

18a

14a

6a

38

%

47,4
%

36,8
%

15,8
%

100,
0%

Frek
ans

17a

18a

7a

42

%

40,5
%

42,9
%

16,7
%

100,
0%

Frek
ans

173

138

57

368

%

47,0
%

37,5
%

15,5
%

100,
0%

Topl
am

X2

p

6.3
10

.3
89

Not 1. Serbetlik derecesi (SD): 6, X2: Ki-Kare skoru *Diğer: Kültürel,
Sanatsal ve Diğer Rekreasyon
NOT 2. Tüm satırlarda aynı harfi paylaşmayan ortalamalar birbirinden
anlamlı düzeyde farklıdır.
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Çalışmayan katılan ve ilk sırada işaretledikleri rekreasyon amaçlarına
göre turizm rekreasyonunu seçen 158 kişiden 80’i günlük sıklıkta, 61’i
haftalık sıklıkta ve 17’si ise daha seyrek olarak rekreasyon aktivitelerine
katılım gerçekleştirdiğini ifade etmişlerdir. İlk sırada işaretledikleri
rekreasyon amaçlarına göre dinlenme rekreasyonunu seçen 130 kişiden
58’i günlük sıklıkta, 45’i haftalık sıklıkta ve 27’si ise daha seyrek olarak
rekreasyon aktivitelerine katılım gerçekleştirdiğini ifade etmişlerdir. İlk
sırada işaretledikleri rekreasyon amaçlarına göre sportif rekreasyonu seçen
38 kişiden 18’i günlük sıklıkta, 14’ü haftalık sıklıkta ve 6’sı ise daha seyrek
olarak rekreasyon aktivitelerine katılım gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir.
İlk sırada işaretledikleri rekreasyon amaçlarına göre kültürel-sanatsaltoplumsal rekreasyonu seçen 42 kişiden 17’si günlük sıklıkta, 18’i haftalık
sıklıkta ve 7’si ise daha seyrek olarak rekreasyon aktivitelerine katılım
gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir. Yapılan bu karşılaştırmalardan elde
edilen frekans dağılımlarının anlamlı düzeyde farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek adına ki kare analizi ve Bonferroni düzeltmesi
kullanılmış, elde edilen bu frekans farklılıklarının anlamlı düzeyde
olmadığı saptanmıştır (X2=6.310, p>.05).
Tablo 11 : Rekreasyon Sıklığına Göre Ölçek Puanlarının
Karşılaştırılması
Daha
Seyrek
N=57
Ort.
Ort.
Ort. (SS)
F
(SS)
(SS)
4.16a
4.19a
3.69b
12.102
İş Performansı
(.67)
(.61)
(.85)
3.79a
4.03b
3.39c
Örgütsel
13.144
(.85)
(.69)
(.84)
Özdeşleşme
Not 1. Serbestlik Derecesi (SD): 2, 365, SS: Standart Sapma,
Günlük
N=173

Haftalık
N=138

p
.000
.000

Not 2. Tüm satırlarda aynı harfi paylaşmayan ortalamalar birbirinden
anlamlı düzeyde farklıdır.

Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği ve Örgütsel özdeşleme
ölçeğinin rekreasyon aktivitelerine katılma sıklığına göre farklılıklarını
belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır (Tablo
11). Katılımcıların tercih edilen rekreasyon sıklığına verdikleri ilk sıra
yanıtlarında günlük sıklığını (mesai öncesi, mesai sonrası, öğle arası)
işaretleyen 173 kişi, haftalık sıklığını (haftada iki, hafta sonu) işaretleyen
138 kişi ve daha seyrek katılım gösterdiğini (ayda bir, haftada bir gibi)
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işaretleyen 57 kişi bulunmaktadır. Bu üç grup, ölçeklerden alınan puanları
bakımından karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlere göre katılımcıların İş
Performansı puanlarının ilk sırada tercih ettikleri rekreasyon aktivitelerine
katılma sıklığına göre farklılık gösterdiği saptanmıştır [F(365, 2)=12.102,
p<.01]. Yapılan Post-Hoc analizi (LSD) sonrasında ise daha seyrek olarak
rekreasyon aktivitelerine katılan grubun İş Performansı puanlarının
(Ortalama=3.69), günlük olarak rekreasyon aktivitelerine katılan grubun
puanlarından (Ortalama=4.16) ve haftalık olarak rekreasyon aktivitelerine
katılan grubun puanlarından (Ortalama=4.19) anlamlı düzeyde daha
düşük olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların Örgütsel Özdeşleşme puanlarının da ilk sırada tercih
ettikleri rekreasyon aktivitelerine katılma sıklığına göre farklılık gösterdiği
saptanmıştır [F(365, 2)=13.144, p<.01]. Yapılan Post-Hoc analizi (LSD)
sonrasında ise daha seyrek olarak rekreasyon aktivitelerine katılan grubun
Örgütsel Özdeşleşme puanlarının (Ortalama=3.39), günlük olarak
rekreasyon aktivitelerine katılan grubun puanlarından (Ortalama=3.79) ve
haftalık olarak rekreasyon aktivitelerine katılan grubun puanlarından
(Ortalama=4.03) anlamlı düzeyde daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca; günlük olarak rekreasyon aktivitelerine katılan grubun Örgütsel
Özdeşleşme puanlarının da (Ortalama=3.79), haftalık olarak rekreasyon
aktivitelerine katılan grubun puanlarından (Ortalama=4.03) anlamlı
düzeyde daha düşük olduğu belirlenmiştir.
Tablo 12: Rekreasyon Çeşidine Göre Ölçek Puanlarının
Karşılaştırılması
Turiz
m
N=15
8
Ort.
(SS)

Dinle
nme
N=13
0
Ort.
(SS)

İş Performansı

4.02a
(.72)

Örgütsel
Özdeşleşme

3.81a
(.83)

Sport
if
N=38

Diğer
*
N=42

Ort.
(SS)

Ort.
(SS)

F

p

4.16a
(.62)

4.02a
(.97)

4.23a
(.43)

1.606

.188

3.90a
(.72)

3.80a
(.97)

3.60a
(.90)

1.490

.217

Not 1. Serbestlik Derecesi (SD): 3, 364, SS: Standart Sapma, *Diğer:
Kültürel, Sanatsal ve Toplumsal Rekreasyon
Not 2. Tüm satırlarda aynı harfi paylaşmayan ortalamalar birbirinden
anlamlı düzeyde farklıdır.
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Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği ve Örgütsel özdeşleme
ölçeğinin yapılan rekreasyon çeşidine göre farklılıklarını belirlemek için
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır (Tablo 12).
Katılımcıların tercih edilen rekreasyon çeşidine verdikleri ilk sıra
yanıtlarında turizm rekreasyon aktivitelerini işaretleyen 158 kişi, dinlenme
rekreasyon aktivitelerini işaretleyen 130 kişi, sportif rekreasyon
aktivitelerini işaretleyen 38 kişi ve kültürel-sanatsal-toplumsal rekreasyon
aktivitelerini işaretleyen 42 kişi bulunmaktadır. Bu dört grup, ölçeklerden
alınan puanları bakımından karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalarda
rekreasyon çeşidi bakımından ölçekler arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı saptanmıştır (p>.05).
Tablo 133: Kentsel-Kırsal Rekreasyon Sınıflamasına Göre Ölçek
Puanlarının Karşılaştırılması
Kentsel
Rekreasyon

Kırsal
Rekreasyon

N=234

N=130

Ortalama
(SS)

Ortalama
(SS)

t

p

İş Performansı
Ölçeği

4.06 (.74)

4.16 (.62)

-1.256

.210

Örgütsel
Özdeşleşme
Ölçeği

3.78 (.86)

3.90 (.72)

-1.406

.161

Not. Serbestlik Derecesi (SD): 362, SS: Standart Sapma

Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği ve Örgütsel özdeşleme
ölçeğinin yapılan rekreasyon çeşidine göre farklılıklarını belirlemek için
bağımsız t testi uygulanmıştır (Tablo 13). Katılımcıların tercih edilen
rekreasyon çeşidine verdikleri ilk sıra yanıtlarında kentsel rekreasyon
aktivitelerini işaretleyen 234 kişi, kırsal rekreasyon aktivitelerini
işaretleyen 130 kişi olarak belirlenen iki grup ölçeklerden alınan puanları
bakımından karşılaştırılmıştır. Yapılan diğer karşılaştırmalarda ise kentselkırsal rekreasyon aktiviteleri bakımından ölçekler arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı saptanmıştır (p>.05).
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Tablo 14: Açık-Kapalı Alan Rekreasyon Sınıflamasına Göre Ölçek
Puanlarının Karşılaştırılması
Açık Alan
N=288
Ortalama
(SS)

Kapalı
Alan
N=76
Ortalama
(SS)

t

p

İş Performansı
4.09 (.68)
4.15 (.78)
-.670
Ölçeği
Örgütsel
3.85 (.78)
3.72 (.93)
1.269
Özdeşleşme Ölçeği
Not. Serbestlik Derecesi (SD): 362, SS: Standart Sapma

.504
.205

Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği ve Örgütsel özdeşleme
ölçeğinin yapılan rekreasyon çeşidine göre farklılıklarını belirlemek için
bağımsız t testi uygulanmıştır (Tablo 14). Katılımcıların tercih edilen
rekreasyon çeşidine verdikleri ilk sıra yanıtlarında kentsel rekreasyon
aktivitelerini işaretleyen 234 kişi, kırsal rekreasyon aktivitelerini
işaretleyen 130 kişi olarak belirlenen iki grup ölçeklerden alınan puanları
bakımından karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalarda açık alan kapalı
alan rekreasyon aktiviteleri bakımından ölçekler arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı saptanmıştır (p>.05).
Tablo 15: Aktif-Pasif Rekreasyon Sınıflamasına Göre Ölçek
Puanlarının Karşılaştırılması
Aktif
Rekreasyon

Pasif
Rekreasyon

N=193

N=171

Ortalama
(SS)

Ortalama
(SS)

t

p

İş Performansı
Ölçeği

4.14 (.70)

4.05 (.70)

1.245

.214

Örgütsel
Özdeşleşme
Ölçeği

3.83 (.82)

3.81 (.82)

.220

.826

Not. Serbestlik Derecesi (SD): 362, SS: Standart Sapma
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Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği ve Örgütsel özdeşleme
ölçeğinin yapılan rekreasyon çeşidine göre farklılıklarını belirlemek için
bağımsız t testi uygulanmıştır (Tablo 15). Katılımcıların tercih edilen
rekreasyon çeşidine verdikleri ilk sıra yanıtlarında aktif olan rekreasyon
aktivitelerini işaretleyen 193 kişi, pasif olan rekreasyon aktivitelerini
işaretleyen 171 kişi olarak belirlenen iki grup ölçeklerden alınan puanları
bakımından karşılaştırılmıştır. [t(362)=2.093, p<.05]. Yapılan
karşılaştırmalarda aktif-pasif rekreasyon aktiviteleri bakımından ölçekler
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır (p>.05).
Tablo16: Katılımcıların Ölçeklerden Aldığı Puanların Birbirleri ile
Olan İlişkisi
İş
Örgütsel
Performans Özdeşleşm
ı
e
İş Performansı Ölçeği

-

Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği

.419**

-

Not. ** p < .01, n =368; r= Pearson Korelasyon Katsayısı

Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği ve Örgütsel özdeşleme
ölçeğinin birbirleri ile olan ilişkisini belirlemek için Pearson korelasyon
analizi uygulanmıştır (Tablo 16). Yapılan analizler sonucunda
katılımcıların İş Performansı puanlarının; Örgütsel Özdeşleşme puanları
ile (r=.419, p<.01), pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişkili olduğu
belirlenmiştir.
Sonuç ce Tartışma
Araştırmaya katılan çalışanların 186’sı kadın ve 182’si erkektir.
Katılımcıların yaş ortalaması 33,8 (±9,07) dir. Katılımcıların 243’ü evli,
125’i ise bekardır. Çalışma örneklemi belirlenirken, çalıştıkları kurum
tarafından planlı bir şekilde iş yeri rekreasyonu yapılan ve bu rekreasyon
faaliyetlerine aktif şekilde katılan çalışanlar hedeflenmiştir.
Çalışmada kullanılan ölçeklerle ilgili yapılan analizler sonucunda İş
Performansı ve Örgütsel Özdeşleşme ölçekleri tek faktörlü yapılarını
korumuş ve orjinal ölçek faktör yapıları ile benzerdir.
Çalışmanın korelasyon analizi sonuçlarına göre İş Performansı ile
Örgütsel Özdeşleşme arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde ilişki
olduğu belirlenmiştir.
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Çalışmada uygulanan Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği puanlarının iş
yerinde çalışılan süreye göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. 11 yıl ve
üzeri iş yerinde çalışan kişilerin Örgütsel Özdeşleşme puanlarının ve 8-10
yıl arası iş yerinde çalışan kişilerin Örgütsel Özdeşleşme puanlarının 2-4
yıl arası iş yerinde çalışan kişilerin puanlarından ve 5-7 yıl arası iş yerinde
çalışan kişilerin puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Ayrıca, 1 yıldan daha az süreyle iş yerinde çalışan kişilerin Örgütsel
Özdeşleşme puanlarının 5-7 yıl arası iş yerinde çalışan kişilerin
puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Çalışma süresi bakımından 5-7 yıl arası çalışan kişilerin Örgütsel
Özdeşleşme puanları kurumda geçirilen sürenin niteliği ve niceliği
belirtilmediği için dikkatle yorumlanması gereklidir. Çalışmada yer
almayan ancak literatürde yer alan tükenmişlik, örgüt iklimi, iş tatmini gibi
kavramların 5-7 yıl gibi sürelerde hem özdeşleşmeye hem de diğer
kavramlara etki ettiği söylenebilir. Bu bağlamda kurumda görece yeni olan
kişilerin örgütsel özdeşleşmeleri, özdeşleşmeyi veya performansı olumsuz
etkileyecek faktörleri henüz deneyimlememiş olmaları nedeniyle bu
farklılığın oluşabildiği düşünülebilir.
Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği ve Örgütsel Özdeşleşme
rekreasyon aktivitelerine katılma sıklığına göre farklılıklarını belirlemek
için ilk sırada vermiş oldukları yanıtlara bakılmıştır.
Katılımcıların tercih edilen rekreasyon sıklığına verdikleri ilk sıra
yanıtlarında günlük sıklığını (mesai öncesi, mesai sonrası, öğle arası)
işaretleyen 173 kişi, haftalık sıklığını (haftada iki, hafta sonu) işaretleyen
138 kişi ve daha seyrek katılım gösterdiğini (ayda bir, haftada bir gibi)
işaretleyen 57 kişi bulunmaktadır. Bu üç grup, ölçeklerden alınan puanları
bakımından karşılaştırılmıştır. Yapılan analizlere göre katılımcıların İş
Performansı puanlarının ilk sırada tercih ettikleri rekreasyon aktivitelerine
katılma sıklığına göre farklılık gösterdiği saptanmıştır. Yapılan analizler
sonrasında daha seyrek olarak rekreasyon aktivitelerine katılan grubun İş
Performansı puanlarının, günlük olarak rekreasyon aktivitelerine katılan
grubun puanlarından ve haftalık olarak rekreasyon aktivitelerine katılan
grubun puanlarından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu belirlenmiştir. İş
yeri rekreasyonuna daha sık katılan bireylerin iş performanslarının daha
yüksek olması literatürdeki çalışmalarla benzerlik göstermektedir
(Buitendach ve White, 2005, Tezcan, 2007, Mokaya ve Gitari, 2012,
Mbaabu 2013, Küçük, 2015,). Bu sonuçlar iş yeri rekreasyonu çalışanların
iş performansını pozitif yönde yordamaktadır.
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Özçelik’in (2017) yapmış olduğu çalışmada mesai içi ve mesai dışı
zamanlarda yapılan serbet zaman aktivitelerinin iş performansını olumlu
yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Özçelik’in çalışmasında
rekreasyon yapma sıklığı ile ilgili benzerlik olmasa da sonuç çalışmamızla
benzerlik göstermektedir. Fritz ve Sonnentag (2007) yaptıkları
araştırmalarda haftada bir yapılan rekreatif faaliyetlerin iş performansını
olumlu yönde etkilediğini belirmişlerdir. Fritz ve Sonnentag’ın (2007)
çalışması sıklık bakımından çalışmamızla aynı olmasa da sonuç olarak
çalışmamızla benzerlik göstermektedir. Düzenli olarak yapılan iş yeri
rekreasyonunun çalışnaların iş performansını olumu yönde etkilemektedir.
Allison ve Loise (2013) araştırmasında, işyerinde yapılan rekreasyon
aktivitelerinin iş performansını ve verimliliği arttırırken, işte aktif olmayı
engelleyen şeyleri azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Allison ve Loise (2013)
çalışmasında çıkan sonuç mevcut çalışmadaki iş yeri rekreasyonunun
performansı olumlu yönde etkilemesi sonucu ile benzerlik göstermektedir.
Katılımcıların Örgütsel Özdeşleşme puanlarının ilk sırada tercih
ettikleri rekreasyon aktivitelerine katılma sıklığına göre farklılık gösterdiği
saptanmıştır. Daha seyrek olarak rekreasyon aktivitelerine katılan grubun
Örgütsel Özdeşleşme puanlarının, günlük olarak rekreasyon aktivitelerine
katılan grubun puanlarından ve haftalık olarak rekreasyon aktivitelerine
katılan grubun puanlarından anlamlı düzeyde daha düşük olduğu
belirlenmiştir. Çalışma verilerinden elde edilen sonuçlara göre rekreasyon
aktivitelerine katılmak örgütsel özdeşleşmeyi pozitif yönde
yordamaktadır. Lacanienta’nın (2016) iş yerinde rekreasyon yapan grup
üzerinde yapmış olduğu çalışma sonucunda bu kişilerin örgütsel
özdeşleşmelerinin rekreasyon aktiviteleri ile pozitif yönde ilişkili olduğuna
ulaşılmıştır. Mael ve Ashforth’un (1992) yapmış olduğu çalışmada kişiler
arası yüz yüze kurulan ilişkilerde, örgütsel özdeşleşme düzeyini arttırdığı
sonucuna ulaşmışlarıdır. Titizoğlu’nun (2011) yapmış olduğu çalışma
sonucunda örgüt içinde çalışanlar arası sosyal etkileşimin örgütle güçlü
özdeşleşme sağladığı, örgütlerdeki sosyal katılım yüksekse özdeşleşmenin
o derece artacağı sonucuna ulaşılmıştır. İş yeri rekreasyonunun sağladığı
koşullardan birisi aktivite grup halinde yapılıyorsa ilişki ve etkileşim
ortamı sağlamaktadır. Çalışanlar için rekreasyon vasıtası ile sosyal
etkileşim ve iletişim ortamı sağlanması örgütte daha güçlü özdeşleşme
sağlayacaktır.
Kişinin örgütüne ait hissettiği üyelik örgütsel
özdeşleşmenin meydana geldiğini gösterir.
Katılımcıların tercih edilen rekreasyon çeşidine verdikleri ilk sıra
yanıtlarında açık alan rekreasyon aktivitelerini işaretleyen 288 kişi, kapalı
alan rekreasyon aktivitelerini işaretleyen 76 kişi olarak belirlenen iki grup
ölçeklerden alınan puanları bakımından karşılaştırılmıştır. Yapılan
analizler sonucunda açık-kapalı alan rekreasyon aktiviteleri bakımından
ölçekler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlara
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bakıldığında yapılan iş yeri rekreasyon faaliyetinin açık ya da kapalı alan
rekreasyon faaliyeti olması çalışanalar için önemli olmadığı düşünülebilir.
Çalışmada uygulanan İş Performansı Ölçeği, Örgütsel Özdeşleşme
Ölçeği ile yapılan rekreasyon etkinliklerine katılma şekline göre
farklılıklara bakılmıştır. Katılımcıların tercih edilen rekreasyon çeşidine
verdikleri ilk sıra yanıtlarında aktif olan rekreasyon aktivitelerini
işaretleyen 193 kişi, pasif olan rekreasyon aktivitelerini işaretleyen 171
kişi olarak belirlenen iki grup ölçeklerden alınan puanları bakımından
karşılaştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda aktif-pasif rekreasyon
aktiviteleri bakımından ölçekler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı
saptanmıştır.
Not: Bu çalışma 2019 yılında yayımlanan doktora tezinden
faydalanılarak hazırlanmıştır.

Kaynakça
Allison, W., W., Louise, C., M., (2013, ) “Is Access to Workplace
Amenities Associated With Leisuretime”, Canadian Journal of Publıc
Health,
Akova, O., & Bayhan, İ. (2015). Örgütsel Bağlılık Ve Rekreasyonel
İmkanlar Arasındaki İlişki: Antalya'da Konaklama İşletmelerinde
Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma. Journal Of International Social
Research, 8(38).
Ashforth, B. E., & Mael, F. (1989). Social identity theory and the
organization. Academy of management review, 14(1), 20-39
Azizollah, A., Hajipour, R., & Mahdi, S. S. (2014). The correlation
between justice and organizational citizenship behavior and
organizational identity among nurses. Global journal of health science,
6(6), 252.
Campbell, J. P., McHenry, J. J., & Wise, L. L. (1990). Modeling job
performance in a population of jobs. Personnel psychology, 43(2), 313575.
De Witte, H., & Buitendach, J. H. (2005). Job insecurity, extrinsic and
intrinsic job satisfaction and affective organisational commitment of
maintenance workers in a parastatal. South African Journal of Business
Management, 36(2), 27-37.

943

Edward B. H., Ruddell, J. Bullis, C., (2018), Direct and Indirect Park and
Recreation Resource Management Decision Making: A Conceptual
Approach, the journal of park and recreation Administration.
Eren, S. S., & Hayatoğlu, Ö. (2012). Etik iklimin satış elemanlarının iş
tutumlarına ve iş performanslarına etkisi: İlaç sektöründe bir uygulama.
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7(14), 109-128.
Farmer, S., & Seers, A. (2004). Time enough to work: Employee
motivation and entrainment in the workplace. Time & Society, 13(2-3),
265-284.
Fritz C., Sonnentag, S., “The Recovery Experience Questionnaire:
Development And Validation of A Measure For Assessing
Recuperation And Unwinding From Work”, Journal of Occupational
Health Psychology, Vol. 12, 2007, pp. 204–221
Griffin, M. A., Neal, A., & Parker, S. K. (2007). A new model of work role
performance: Positive behavior in uncertain and interdependent
contexts. Academy of management journal, 50(2), 327-347.
Gungaphul, M., Kassean, H., & Ramnarain, T. (2012). Promoting
recreation and leisure in the workplace. African Journal for Physical
Health Education, Recreation and Dance, 18(Supplement 4), 86-94.
Karaküçük, S. (1997). Rekreasyon boş zamanları değerlendirme kavram
kapsam ve bir araştırma. Seren Ofset, Ankara.
Karaküçük, S. (2015). İşgörenlerin rekreasyonel etkinliklere katılım
düzeyleri ile çalışma performansları arasındaki ilişkiyi belirlemeye
yönelik bir araştırma.gazi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü.
Kohli, A. K. (1985). Some unexplored supervisory behaviors and their
influence on salespeople's role clarity, specific self-esteem, job
satisfaction, and motivation. Journal of Marketing Research, 424-433.
Lacanienta, A.,(2016) Recreation at Work: More than Fun and Games, A
thesis submitted to the faculty of Brigham Young University in partial
fulfillment of the requirements for the degree of, Department of
Recreation Management Brigham Young University.
Mbaabu, C. M. (2013). Effect of Workplace Recreation on Employee
Wellbeing And Performance: A Case of The Commission For
University Education (Cue). Kenyatta University: Project Submitted to

944

The School of Business In Partial Fulfillment of The Requirement For
The Degree of Master of Business Administration.
Mokaya, S., & Gitari, J. W. (2012). Effects of workplace recreation on
employee performance: The case of Kenya Utalii College. International
journal of humanities and social science, 2(3), 176-183.
Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1997). Advanced topics in organization
behavior series. Commitment in the workplace: Theory, research, and
application. Thousand Oaks, CA, US.
Özgen, H. M., & Özgen, H. (2010). Psikolojik Sözleşme Ve Boyutlarının
İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Tibbi
Satış Temsilcileri Üzerinde Bir Araştırma. Journal of the Cukurova
University Institute of Social Sciences, 19(1).
Özçelik, Z., (2017), çalşanların mesi içi ve dışı boş zaman davranışlarının
iş performansı ve ruhsal sağlıkları üzerindeki etkisi, doktora tezi,
erciyes üniversitesi, sosyal bilimler enstitüsü, işletme anabilim dalı.
Propat, A., (2000). An Examination Of The Relationship Between
Contextual And Technical Performance In An Academic Setting.
ESRC Teaching and Learning Research Programme,Leicester:
University of Leicester, 1-7.
Rousseau, D. M., & McLean Parks, J. (1993). The contracts of individuals
and organizations. Research in organizational behavior, 15, 1-43.
Sarı, E. (2007). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların,
annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve
becerilerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi
Üniversitesi. Ankara.
Scott, S. G., & Lane, V. R. (2000). A stakeholder approach to
organizational identity. Academy of Management. Academy of
Management review, 25(1), 43-62.review, 25(1), 43-62.
Schmidt, F. L., & Hunter, J. E. (1992). Development of a causal model of
processes determining job performance. Current directions in
psychological science, 1(3), 89-92.
Shelton, D. & Hogan, R., (1998). A socioanalytic perspective on job
performance. Human performance, 11(2-3), 129-144.

945

Sonnentag, S. ve Frese, M. (2002). Psychological Management of
Individual Performance. S. Sonnentag içinde, Performance Concepts
And Performance Theory. (s. 4- 25). Germany: John Wiley & Sons.
Sonnentag, S. ve Frese, M. (2002). Psychological Management of
Individual Performance. S. Sonnentag içinde, Performance Concepts
And Performance Theory. (s. 4- 25). Germany: John Wiley & Sons.
Tunçer, P. (2013). Örgütlerde performans değerlendirme ve motivasyon.
Sayıştay Dergisi, 88(1), 87-108.
Titizoğlu, ö.ç. (2011) Etkileşimci ve dönüşümcü liderlik tarzlarının
örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini üzerine etkisi: Bir saha araştırması,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme
Anabilim Dalı.
Viswesvaran, C., & Ones, D. S. (2000). Perspectives on models of job
performance. International Journal of Selection and Assessment, 8(4),
Williams, R. S. (2002). Managing employee performance: Design and
implementation in organizations. Cengage Learning EMEA.

946

