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ÖN SÖZ
Uzman, modernitenin yaratmış olduğu bir olgudur. Modern döneme
kadar bilginin üretimini ve akışını sağlayan birçok alanda hezarfen
dediğimiz bilginler mevcuttu. İbn-i Sina’dan Hezarfen Ahmet Çelebi’ye
Leonardo da Vinci’den Galileo’ya kadar Ortaçağ, Rönesans ve
Aydınlanma dönemlerinin birçok bilgini tek bir alanda değil birçok alanda
bilge kişilerdi. Modern çağın ihtiyaçları, tek bir alanda derinlemesine
araştırma yapan uzman yetiştirme ihtiyacını doğurdu. Postmodern dönem
olarak adlandırılan günümüzde ise toplumların uğradığı sosyal, kültürel ve
iktisadi değişimlerin karmaşık yapısını anlamak ancak sosyal alanların
ortak çalışması ile mümkündür. Bu hakikat modernizm öncesi dönemlerin
hazerfen veya birçok bilimle uğraşan bilgelerinin yeniden yaratılması
ihtiyacını ortaya koymuştur. Soğuk Savaş sonrası artan küreselleşmenin
getirdiği hızlı toplumsal değişimin sadece bir tek bilim alanının bakış
açısıyla açıklanması mümkün değildir. Bu hakikat yakın zamanda sosyal
alanlardaki ortak çalışmalara olan ilgiyi artırdı.
Söz konusu çalışmalardan birisi de farklı branşlardan bilim insanlarının
bir araya gelerek ortak kitap yazmalarıdır. Bu kitap da, bahsi geçen
gelişmelerin neticesinde ortaya çıkmıştır. Kitapta, Felsefe, Psikoloji,
Sosyoloji, Sinema, Halkla İlişkiler, İktisat, İktisat Tarihi, Kamu Yönetimi,
Maliye, Pazarlama Siyaset Bilimi, Tarih, Yönetim ve Organizasyon,
Üretim ve Operasyon Yönetimi ile Sosyal Politika alanlarından 29 yazı
bulunmaktadır.
Değerli yazıları ile kitabın ortaya çıkmasına katkıda bulunan yazarlara
ve hakemlik yaparak yazıları kritik eden meslektaşlarımıza teşekkür
ederiz.

Rıza KARAGÖZ
Timuçin KODAMAN & Marijan PREMOVIĆ
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PLATON’UN İDEAL DEVLET TORİSİ: DOĞRULUK,
MÜKEMMELLİK VE MAĞARA METAFORU
Plato's Theory of the Ideal Polis: Justice, Excellence and Allegory of the
Cave
Devrim ÖZKAN
Giriş
Sokrates, gelenek ve alışkanlıkların dayattığı zorunluluklardan azade
bir biçimde serbestçe düşündüğünden dolayı ölüme mahkûm edildikten
sonra, o zamanlar bilinen dünyayı on iki yıl boyunca İtalya’dan
Hindistan’a kadar gezen Platon, kırk yaşındayken zihnindeki tüm
problemlerin oluşmasına yol açan ülkesine geri döndü. Bugün dünyanın
her yerinde insanların eğitim aldıkları başlıca merkez olan
üniversitelerden, manastır ve medreselere kadar, tarihteki en önemli eğitim
kurumlarına ilham veren “Akademos”u kuran Platon, şüphesiz ki, tüm
politika felsefesinin temel problemlerini ortaya koyan bir dehadır.
Tasarladığı “ideal devlet”i (iyi kent- Καλλίπολις) kurmak için insanların
politik birliğinin ana unsurlarına dair temel yaklaşımları sunarak politika
felsefesinin ana iskeletini meydana getiren Platon’dur. Bunu yaparken,
insanüstü bir çabayla, ahlaka, adalete, yönetim şekline, yasalara, bilgiye,
sanata, işbölümüne, doğruluğa, eğriliğe ve bilimlere dair temel meseleleri
sırayla ele alan Platon, birlikte yaşayabilmenin anahtarını insanların arzu,
tutku ve ihtiraslarını sınırlandırmalarında görerek, medeniyetin meydana
gelmesini sağladığını düşündüğü “gereklilik kipi”ne atfettiği önemle öne
çıkar. İnsanların birlikte yaşayabilmeleri için belirli “gereklilikleri”
dikkate alarak yaşamlarını yönlendirmeleri gerektiğine dair inanç Platoncu
felsefenin esasını teşkil eder. Bunda, hocası Sokrates’in ölümüne sebebiyet
veren Atinalıların kontrol edilmesi olanaksız hale gelmiş tüm bilgi,
gelenek, alışkanlık ve ihtiraslarına karşı, bir filozofu öldürmeyecek ideal
devleti tesisi etme arzusu fazlasıyla belirleyicidir.
2. İdeal Devlet, İşbölümü ve Toplum
“İnsan hayatını nasıl yaşamalıdır”, Sokrates’in başlıca sorusuydu.
Hocasının kaldığı yerden felsefi düşüncenin gelişimine katkı sunmaya
devam eden Platon, “insanın yaşaması gereken hayatı nasıl bir toplumda
(ya da devlette) gerçekleştirebileceği” sorusunu geliştirerek meselenin,
ahlak, adalet ve erdemle ilgili boyutlarının yanı sıra politik niteliklerini de
öne çıkarır. “Nasıl bir toplumda yaşamalıdır” sorusunun ortaya çıkmasının
nedeni, en doğru bir biçimde yaşamayı gaye edinmiş Sokrates gibi bir
filozofun dahi “eğri” bir toplumda yaşamını sürdüremeyerek ölüme
mahkûm edilmesidir. “Doğru yaşam” için “doğru toplum”un kurulması
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gerekir. Tüm parçaları doğru bir biçimde tesis edilmemiş bir toplumda her
türlü erdemsizliğin kol gezmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla harmoni, huzur
ve doğruluğun gerek kişisel gerekse toplumsal olarak temin edilebilmesi
“ideal devlet”in varlığını gerektirir.
Evrendeki her şeyin varlığını en mükemmel bir biçimde gerçekleştirip
tamamlayabilmesi için sahip olduğu “mükemmellik”i (excellence/ἀρετή)
mümkün olduğunca eğitimle geliştirmesi gerektiğine dair inanç
Plantonculuğun özünde yer alır. Platon için, varlıklardan en önemlisi olan
insanın, varlığını en “mükemmel” bir biçimde gerçekleştirmesini
engelleyen her şey kişilerin ve toplumun yaşamından dışlanmalıdır.
İnsanın kendisini en mükemmel bir biçimde varlığa getirmesini engelleyen
tüm gelenek ve alışkanlıklara karşı “mükemmel” bir yaşamın elde
edilebilmesini olanaklı kılacak bir düzen tesis edilmelidir. Sokrates’in bir
öğrencisi olarak Platon da insanın özü itibariyle “kötü” olmadığına inanır.
O’nun için insan “iyi” olan şeyleri ve eylemleri arzular. İnsan, özü gereği,
kötü olanın yaşamında yer edinmemesi için çabalar. Platon’a göre insanın
temel niteliği neyin iyi olduğunu öğrenebilmesidir. İnsan neyin iyi
olduğunu örendikten sonra onu arzular. İyi olan şey bir “eylem”se onu
uygular. İnsan bilerek kötülüğü arzulamaz. İnsan, “kötü” olanın “iyi”
olduğunu zannettiği için arzular. Benzer şekilde insan, kötü olan
eylemlerini iyi olduklarını düşündüğü için gerçekleştirir. Pekâlâ, insan, her
zaman iyi olan şeyleri arzuluyor ve iyi eylemleri gerçekleştirmek istiyorsa,
neden özel ve kamusal yaşamda kötülük mevcuttur? Platon bu sorunun
cevabını net olarak verir: “Kötülük” insan neyin iyi, neyin kötü olduğunu
bilmediği için mevcuttur. Erdemin, mükemmelliğin ve iyinin ne olduğu
bilmeden yaşamın akışına kendini kaptıran insan, kaçınılmaz bir biçimde,
kötülüğün peşinden koşabilir. Bunun gerçekleşmemesi için insanın eğitim
görmesi gerekir. Doğru bir eğitim insana erdemin, mükemmelliğin ve
iyinin ne olduğuna dair bilgi sağlar. Eğitimin en iyi bir biçimde
gerçekleştirilebilmesi, sadece doğru bir düzende mümkündür. Yerli
yerinde tesis edilmemiş bir düzende, insanın iyinin ve kötünün ne olduğu
konusunda yanlış bilgiler edinmesine neden olacak çok sayıda etken
mevcuttur. Tüm bu olumsuz etkenlerin özel ve kamusal yaşamın dışına
atılmasıyla, insan iyinin ve kötünün ne olduğunu en iyi şekilde öğrenebilir.
İyi eğitim doğru düzende gerçekleştirilebilir. Tüm yurttaşların en
mükemmel eğitimi alarak iyiyi ve kötüyü bilmeleri için devlet doğruluğun
ilkelerine göre tasarlanmalıdır.
İnsanın, “mükemmel” bir yaşama sahip olabilmek için iyinin ne
olduğunu tanımlaması gerekir. İnsan, esasen, iyi olma eğiliminde
olduğundan nelerin iyi olduğunu öğrenmeye gönüllüdür. Platon’un ilk
diyaloglarında görüldüğü gibi, eleştirel düşünceyle nelerin iyi olduğunu
keşfetmekte çoğu insan yetersiz kalabilir. Bu yetersizlik, daha çok,
insanların düşüncelerini daha en baştan ilahi bir doğruluk biçiminde ifade
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etmelerinden kaynaklanır. Platon ise, diyalogla, nelerin gerçekte ne
olduklarına dair kademeli düşünme yöntemiyle iyinin ne olduğunun
keşfedilebileceğine inanır. Bu yöntem nelerin doğru ve eğri olduğunun
keşfedilmesinde ve anlaşılmasında etkin bir biçimde kullanılır. Platon’un
diyalogları, iyi olanın keşfi için tümevarım, düşünme ve muhakemenin
özel bir çeşidini gözler önüne serer. Bu diyaloglarda Homeros’un
eserlerinde geçen Agememnon, Hektor, Akhilleus ve Odisseas gibi
kahramanlarca yansıtılan geleneksel mükemmellik ve erdem
kavrayışlarına karşı, doğrulukla keşfedilmiş alternatifler sunulur. Antik
Yunanda geleneksel bilgeliğin sunduğu değerler, savaşçılık ve vatana
bağlılık gibi unsurları içerirken, Platon yeni bir “mükemmellik” kavrayışı
sunar. Platon’un diyaloglarındaki kahramanı bir filozoftur (Sokrates). Bu
filozof, belirli geleneksel değerleri en mükemmel bir tarzda yaşama
geçirmektense, onları sorgulayarak doğruluğu keşfetmeye çalışır. Antik
Yunanda, kahramanca savaşmak ve toplumuna sarsılmaz bir bağlılık
göstermek önemli birer değer olduğu halde, Platon, ideal devletinin tesisi
için zorunlu olan bir üst seviyeye geçmeyi önerir. Platon’un önerisi, daha
önceden tespit edilmiş değerlere yaslanmaksızın, insana ve topluma dair
düşünerek, sorgulayarak ve akıl yürüterek eğriyi doğrudan ayırıp,
“mükemmel” yaşamın ne olduğuna dair bilgiler edinerek yaşamı yeniden
tesis etmektir. Bunu yaparken verili değer ve düşüncelere mutlak bir
düşmanlık edilmesi amaçlanmaz. Esas olan “doğruluk”tur. Buradaki
eleştirel duruş mutlak bir kuşkuculuk da değildir. Akıl yürüterek ve
sorgulayarak sahip olunan düşünce, bilgi ve değerlerin doğru olup
olmadıklarının öğrenip, alternatifler geliştirmek Platoncu yöntemin
esasıdır. Eğitim yoluyla herkesin bir ölçüde bunu gerçekleştirebileceğine
inanç, ideal devletin tesisine temel teşkil eder.
Platon’un insanın doğruluğun ilkelerine göre kontrol altına aldığı bir
devletti tesis etmek ister. Gorgias'ın öğrencisi Polos gibi sıradan kimseler
“iyi” olanın insanın arzu ettiği şeyleri elde etmesiyle sınırlı bir biçimde
kavradıkları halde, Socrates’in öğrencisi Platon kendisini arzularını
kaptıran kişilerin acı çekeceklerine inanır (Gor. 471a-479d). Zira her ne
kadar Gorgias'ın bir diğer öğrencisi Kallikles güçlü bir kişinin cesaretini
ve düşünebilme becerisini iştahını tatmin etmek için kullanması
gerektiğine inansa da (Gor. 491e-492e), Platon iyi olanı arzu edeceğine
inandığı insanın, doğruluk ve adaletle düşündüğünde ve eylediğinde, en
mükemmel devleti tesisi edebileceğini düşünür. Bu nedenle Platon’un
devletinde insan tamamen belirleyici ve yapıcı bir unsurdur. Burada
“insan”dan kastedilen, bir kısım “insan” değildir. O devlette yaşayan
“insanların” tamamıdır. İnsanlar, tek başlarına mutlak egemen
olduklarında, en mükemmel yönetimin gerçekleşeceğini düşünme
eğilimindedirler. Burada egemenlik diğer insanlar üzerinde tesisi edilir.
İnsanlar, kendileri başkalarının egemenliğinde olduğu halde ise, mağdur
olacaklarına inanırlar. Başka kimselerin idareyi ele geçirdiği koşullarda en
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kötü devletin gerçekleşeceğini düşünürler. Platon ise insanın tamamının
adaletli bir biçimde, doğruluğun ilkelerini gözeterek hep birlikte
yönettiklerinde, bu iki durumun olumsuzluklarının ortadan kalkacağını
ileri sürer. Burada insan politik yaşamın nasıl biçimleneceğini belirleyen
bir konumda bulunur. Bunun için insanlar, kendi davranışlarını ve
toplumdaki konumlarını kontrol altında tutarlarken, yönetim şeklinin her
aşamasında irade sahibi haline gelirler. İnsan yaşamın akışına, tutkularına
ve ihtirasa kapılmadan, devletin idare sürecinde bir işlev edinir. Bu sayede
insanlar diğerleri üzerinde egemenlik tesisi etmektense, hep birlikte
kendilerini denetim altına alarak, devletin ideal bir biçimde meydana
gelmesine olanak sağlarlar.
Platon, “filozofların, … devletlerde kral ya da … kral, önder
dediklerimiz gerçekten filozof olmadıkça, böylece aynı insanda devlet
gücüyle akıl gücü birleşmedikçe” (Dev. 473d) tasarladığı devletin
gerçekleşemeyeceğine inanır. Zira ona göre sadece filozof, hem aklı hem
de iktidarı kullanarak devleti meydana getiren tüm parçaların en ideal
işbölümünü gerçekleştirip birebirleriyle uyumlu davranmalarını
sağlayabilir. Devletin birbiriyle rekabet eden parçalar halindeyken ideal bir
biçimde tesisi edilemeyeceği inanıcı, Platoncu toplum kavrayışının
merkezinde yer alır. Burada toplumdan ayrı bir “yönetim” mevcut değildir.
“Yönetim” toplumun diğer parçaları mevcut olmadığında, var olamaz. O
halde, bir beyin gibi vücudun diğer organları ve parçalarıyla koordineli
hareket etmelidir. Bu anlamda devlet insanlardan oluşmuş yekpare bir
organizma biçiminde kavranmalıdır. İnsan bilinçle davranarak duygularını
kontrol altına alabildiğine göre, devletin de insanlar tarafından kontrol
altında tutulması zaruridir. “Akıl” (reason), “ruh” (spirit) ve “arzu”
(appetite) insan doğasını meydana getiren temel niteliklerdir. O halde
bunlar toplumun da temel nitelikleridirler. Eğer kanunların “hem
gerçekleşmeye elverişli hem de en iyi olmalarını” (Dev. 456c) istiyorsak,
bu üç temel niteliğin en mükemmel bir biçimde gerçekleşmeleri gerekir.
Bunun için, “aklın” “bilgelik” (wisdom), “ruh”un “cesaret” (courage) ve
“arzu”nun da “ölçülülük” (moderation) biçiminde gerçekleşmesini
sağlamak için, erdem ve mükemmellikle kontrol altına alınmaları gerekir.
Bunlar arasında doğruluk ve adaletle bir harmoninin oluşmasıyla
mükemmellik sağlanabilir. Bu sayede toplum dengeli, çatışmasız ve
istikrarlı bir yolla işler.
Devlette işler en mükemmel bir biçimde gerçekleştiğinde mükemmellik
sağlanabilir. Bunun için işler ile kişiler doğrulukla eşleştirilmelidir. Kişiler
kendilerine uygun olmayan işlerle eşleştirildiğinde toplumsal işleyiş hasar
görür. Yapılacak işlere en uygun kişilerin tespit edilmesinden eğitim
mekanizması sorumludur. Kişilerin eğitim sürecinde en doğru işi
edinmeleri sağlanmalıdır. Bu sayede hem işlerin en iyi biçimde yapılması
sağlanır, hem de kişiler kendilerine uygun işlerde çalışarak mesleklerinde
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mükemmelleşerek mutlu olurlar. Herkesin pek çok işle iştigal ettiği
koşullarda, yapılması gerekenler uygun bir biçimde gerçekleştirilemez.
Zira insan bir sahada uzmanlaşarak yaptığı işte mükemmelleşir. İnsan
yeteneklerini mükemmel bir biçimde icra edemediğinde, erdemsizleşir.
Mutluluk sadece insanın işiyle yetenekleri arasında bir uyum tesis
edilebildiğinde elde edilebilir. Aksi halde kişi yeteneksiz olduğu bir sahada
meslek edinmeye çalıştığında, işini en iyi biçimde yapamayacağından,
mutsuz olur. Kişiler yeteneklerine uygun işlerde çalışmadığında, devlet de
zarar görür. Pek çok iş, uygun kimseler tarafından yapılmadığında,
devletin mükemmelleşmesi mümkün olmaz. Zira bu koşullarda işler,
yeterli mükemmellikte icra edilemeyeceğinden, en ideal biçimde
gerçekleştirilmesi gereken toplumsal işleyiş hasar görür. Toplumun
mükemmelleşebilmesi için, herkesin devlette edindiği işi en mükemmel
biçimde yapması gerekir. Kişiler yaptıkları işlerinde mükemmelleştikçe,
devlet de mükemmelleşir.
Antik Yunan kültüründe elitler ve sıradan yurttaşlar arasında yapılan
ayrım devletin kuruluşuna temel teşkil eder (Balot, 2006: 28). Buna karşı
Platon’la birlikte yeni bir kavrayış ortaya çıkar. Platon’un ideal devletinde
toplum üç ayrı gruptan teşekkül eder. Bunlar “yöneticiler”, “muhafızlar”
ve “üreticiler”dir. Devletin işleyişinde adalet, doğruluk ve akılcılığın
sağlanması “yöneticiler”in mükemmelliğine ve erdemine bağlıdır.
Yöneticiler mükemmel biçimde işlerini gerçekleştirdiklerinde devlet
adaletle yoluna devam eder. Yöneticilerin aklı kullanma ve bilgiyi
öğrenme yeteneklerinin gelişmişliği devlettin kendisini kontrol altında
tutabilmesini sağlar. “Muhafızlar” ise “ruh”u en mükemmel hali olan
“cesaret”e dönüştürerek vazifelerini yerine getirmelidirler. “Ruh”
mükemmelliğine ulaşmadığı durumda denetimsizleşerek zarar verici
nitelikler arz eder. Muhafızlar devlette işlev gören diğer parçalara zarar
vermeden düşmanı yenilgiye uğratmak ve korkutmak için “cesaret” ile
vazife görmelidirler. Üreticilerin ise arzularının esiri olmadan “ölçülülük”
ile işlev görmeleri gerekir. Üreticiler “ölçülülük”e dönüşmemiş arzularına
kendilerini kaptırdıklarında tüm işleyişin kontrolden çıkarak kaosun hakim
olması kaçınılmaz hale gelir. Ayrıca bu üç grubun her biri diğer grupların
işlerini gerçekleştirmeye çalışırsa da kontrolsüzlük ve kaos egemen olur.
Üreticiler yöneticilik yeteneklerine sahip olmadıkları halde, yöneticilik
yapmaya
kalkarlarsa,
yöneticiliği
en
mükemmel
biçimde
gerçekleştiremeyeceklerinden adaletli, doğru ve akılcı bir idare meydana
gelmez. Tıpkı bunun gibi, muhafızlar da devleti korumak yerine idare
etmeye çalışırlarsa, ideal bir yönetim gerçekleşmez. Her bir grubun
yeteneksiz olduğu sahalarda faaliyet göstermesi, kalbin midenin, akciğerin
de bağırsakların işlevlerini edinmeye çalışması gibidir. Grupların sadece
kendi çıkarlarını gözetmelerinden kaynaklanan başka grubun işlevini
edinme eğilimi kaosun egemenliğini kaçınılmaz kılacağından insanların
mutlu olmaları olanaksızlaşır.
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3. Filozofun Devletinde Mutluluk ve İyilik
“Yöneticiler”in “bilgelik”le idare edebilmeleri için devletin işleyişinde
rol alan her bir parçaya, vazifesini mükemmelen icra etmesini sağlayacak
eğitimi sunmaları gerekir. Bu sayede yöneticiler, aklı kullanarak,
kendilerinin, muhafızların ve üreticilerin kapılmaya meyilli oldukları arzu
ve ihtirasları kontrol altına alabilirler. Bu “kontrol” mutluluğun elde
edilmesine yol açacak başlıca anahtardır. Zira bu sayede her şey yerli
yerinde konumlanacaktır. Devlette işlev gören her parçanın işlevini en iyi
şekilde yerine getirerek, konumunun dışına çıkmaması düzen sağlar. Bu
sayede parçalar uyumlu niteliklerini muhafaza ederler.
Pekâlâ, arzu ve ihtirasların kontrol altına alınmasıyla elde edilecek
“mutluluk” nedir? Platon’un kavrayışına göre başarı ve mutluluğun kişinin
yaşamının tüm boyutlarının rasyonel birleşiminde varlığa geldiği genel
olarak kabul görür (Russell, 2005: 49). Şüphesiz ki Platon’un bize tasvir
ettiği Filozofun yönettiği devletteki mutlulukla, sıradan Atinalının elde
etmeyi arzuladığı mutluluk birbirlerinden son derece farklıdırlar. Platon’un
ortadan kaldırmak istediği “aile” sıradan bir Atinalının yaşamının
merkezinde yer alır. Demokrasinin egemen olduğu koşullarda yaşayan bir
Atinalı her ne olursa olsun ailesinin refahını mümkün olduğunca arttırmak
için çabalar. Ailesi ve dostlarını koruyup kollamak çoğu Atinalının yegâne
gayesidir. Ancak nasıl ki “gerçekte bütün devletlerin bütün devletlere
karşı, ilan edilmemiş de olsa, doğa gereği bir savaşı vardır” (Yas. 626a)
yurttaşlar da zenginlik edinmek için diğerleriyle amansızca mücadele
ederler. Devlet’teki Kephalos karakterinde temsil edildiği üzere, sadece
bedeninin ihtiyaçlarına odaklanarak mutluluk elde etmeye çalışmak
sıradan Atinalının başlıca uğraşılarındandır. Bunun için hâlihazırdaki
sınırlı zenginlik kaynaklarından daha fazla edinmek için her türlü
mücadeleyi göze almak gerekir. Buna karşı, Atinalılar için zenginliğin yanı
sıra, onurun ve güvenliğin de mutluluk için önemli olduğu düşünülebilir.
Kişi, onurlu ve güvenli bir yaşam için ailesine ve dostlarına sunacağı çeşitli
nimetler elde etmeye çabalarken, düşmanlarının zarar görmesine
çalışılabilir. Bu sayede kişinin kendisi ve çevresindekiler için daha fazla
zenginlik, onur, güvenlik ve mutluluk elde edilebilir. Bu sayede mutluluk
kişinin diğerleri aleyhine elde ettiği avantajlardan biri olarak kavranabilir.
Kişinin ait olduğu gruba, aileye ve dostluklarına bağlılığının ve
sadakatinin mutlu olmasını sağlayan doğruluk biçiminde kavranması
Atina’da olağandı. Gelgelelim, herhangi bir gruba bağlılığa indirgenmiş
bir doğruluğun kendinde erdemli olduğu iddia edilebilir mi? Platon da,
doğruluk, mükemmellik ve mutluluğun birbirlerinden ayrı ve tek başlarına
anlamlı olamayacaklarını düşünür. Bir şey bir yandan eğri ve erdemsizken,
diğer yandan mutluluk sağlayıcı olamaz. Kişinin yakın çevresindekilerin
dost mu düşman mı oldukları konusunda sıklıkla hata yapabildiği dikkate
alınacak olursa, bizden olmayanların düşman ve iyi olmadıklarından tam
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olarak emin olmak mümkün değildir. Öyleyse bize yakın olanları iyi ve
dost, diğerlerini ise kötü ve düşman bilmek doğru ve adaletli değildir.
Yurttaşların sadece kendi yakın çevreleri ve aileleri için birbirleriyle
amansızca rekabet ettikleri bir devlette mutluluktan ziyade huzursuzluk ve
karmaşanın egemen olması da kaçınılmazdır.
O halde, devletlerarasındaki rekabet ile yurttaşlar arasındaki ilişkilerin
birbirlerine benzemedikleri dikkate alınmalıdır. Gerçekten de “İdeal
Devlet”in dahi muhafızlara ihtiyaç duyması kaçınılmaz olduğuna göre,
devletlerarasındaki mücadele ve savaşım kaçınılmazdır. Ancak yurttaşlar
birbirleriyle barış içinde uyumlu hareket etmelidirler. Zira “tek bir insana
benzeyen devlet en iyi yönetilen devlet” (Dev. 462d) olduğuna göre,
parçalarının birbirini alt etmek için amansızca mücadele etmesi devletin
işleyişini zaafa uğratırken, mutluluğun teminini de olanaksız hale getirir.
Ayrıca, Devlet’teki bir diğer karakter olan Thrasymakhos gibi doğruluk
ve adaletin sadece güç ve iktidar sahiplerinin iradesine tabi oldukları
düşünülebilir (Dev. 338c). Tüm politik sistemler yöneten ve
yönetilenlerden teşekkül eder. Doğruluk ve adalet yasa ve kurallarla tayin
edilir. Bu nedenle yasa ve kuralları belirleyen doğru ve adaletli olanın ne
olduğunu da belirleyebilir. Öyleyse doğruluk ve adalet yöneticinin
çıkarlarına hizmet eder. Yöneticilere fayda sağlamadığı sürece bir şeyin
doğru ve adaletli olduğu kabul edilemez. O halde herkes güçlü olup
doğrunun ve adaletlinin ne olduğunu belirleme ayrıcalığı edinerek mutlu
olmaya çalışır. İnsan, güç elde ederek diğerleri üzerinde egemen olmak
için çabalayan bir canlıdır. Dolayısıyla güçlü ve egemen olmadan mutlu
olabilmek mümkün değildir. Güçlü ve egemen olmak birbirlerinden ayrı
düşünülemezler. İnsan sadece birileri üzerinde egemen olarak güçlü
olduğunu hissedebilir. Gücünü egemenlikle uygular. Bu nedenle mutlu
olabilmesi güç ve egemenlik isteğini karşılamasına bağlıdır.
Thrasymakhos’un bu kavrayışına göre, birilerinin egemen ve güçlü
olabilmesi için, başka birilerinin egemenlik altında ve güçsüz olması
gerektiği kabul edilmelidir.
Thrasymakhos’a göre yöneticinin mutlu olabilmek için kendi
faydasının ne olduğunu en iyi biçimde bilmesi gerekir. Aksi halde yönetici
olabilmesi mümkün değildir. O halde kendisi için doğruluk ve adalet
sağlayarak mutluluk elde etmeye çalışan yönetici için sadece güç değil,
ayrıca bilgi de gerekir. Güç tek başına doğruluk ve adaleti sağlamaz.
Bunun için düşünce ve bilgi de gerekir. Yönetici kendisi için faydalı olanın
ne olduğunu bilmelidir ki, diğerlerini yasa ve kurallara uymaya ikna
edebilsin. Yönetici, mutlu olmayı, yönetilenleri kendisi için faydalı olanın
onlar için de faydalı olduğuna ikna ederek başarır. Kendisi için faydalı
olanın yönetilenlere de fayda sağlayacağını kabul ettiremeyen yönetici
adaletsizliğin yol açacağı meselelerle mücadele etmek zorunda kalır. Bu
yüzden, yönetici, eğrilik ve adaletsizliklerin doğru ve adaletli olduğuna
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yönetilenleri ikna etmelidir (Dev. 348d). Pekâlâ, eğrilik ve adaletsizliklerin
neden olacağı meselelerden korkuya kapılarak, yönetilenleri yanlış
yönlendirmeye çalışmak güçsüzlük göstergesi değil midir? İkna etme
gücünün keskinleşmesi güçsüzlükten kaynaklanmamakta mıdır? Bir
yöneticinin dürüst olmaktansa olmamayı seçmek zorunda kalması
güçsüzlüğüne işaret etmemekte midir?
Platon için doğru ve adaletli bir politik sistemde yöneticiler öznel
çıkarlara sahip olmamalıdırlar. Thrasymakhos insanın kendisine fayda
sağlamayan kurallara uymasının aptallık olduğunu düşünürken, Platon
insanlar hep birlikte kurallara uyduklarında ortaya çıkacak düzenin herkes
için fayda ve mutluluk sağlayacağına inanır. Gücün doğruluk ve adalet
olduğunu savunurken, esasında güçsüzlüğü ve gaddarlığı müdafaa ettiğini
idrak eden Thrasymakhos, adaletsiz bir yaşama kapı araladığını da fark
eder. Platon için doğruluk mutluluğu sağlayan başlıca faktördür. “Mutluk
ve mutsuzluk gibi hayatımızın en önemli işini” (Dev. 578c) konuşurken son
derece dikkati olunması gerekir. Mutluluk için gaddarca ve adaletsizce
davranılabileceğini ileri sürmek doğru olmayan bir politik sistemin tesisine
kapı aralar. Platon’un hocası Sokrates, doğruluğun sadece kendisinden
dolayı arzu edilen bir şey olduğuna dair bilinçlidir, fakat ayrıca doğruluğun
mutluluk ve hazzı da içerdiğini düşünür (Rosen, 2005: 334). Bu
kavrayıştan hareketle, insanın asıl yapması gereken mutlu olabilmek için
diğerleriyle uyum ve harmoniyle hareket etmesine engel teşkil eden
eğilimlerini dizginlemektir. Bu nedenle Adeimantos’un düşündüğü gibi
muhafızlar her istediklerini yaptıklarında değil, fakat devletteki
vazifelerini en uygun biçimde gerçekleştirdiklerinde mutlu olabilirler. Zira
bütünselliği bozan her şey gerek toplumun gerekse kişilerin mutluluklarını
ortadan kaldırır. Devletini “bütün topluma mutluluk sağlasın diye” (Dev.
420b) tasarlayan Platon, insanın işlevsiz ve işe yaramaz hale gelmesine
neden olan zenginlik ve yoksulluk gibi aşırılıkların ortaya çıkmalarına
müsaade edilmemesi gerektiği gibi, gücün kullanımının da aşırıya
gitmemesi için doğruluk ve adalete tabi kılınmaları gerektiğine inanır. Bu
sayede insanların bir arada, uyumlu ve barış içinde yaşayarak mutlu
olmaları mümkün hale gelir.
4. Mağaradaki Bilgi ve Yönetim
Yunan felsefesi başlangıç dönemlerinden itibaren “mit” (myth) ile
bağlantılı bir biçimde gelişimini sürdürmüştür (Morgan, 2004: 15). Bu
nedenle Yunan filozoflarının geliştirdikleri kavrayışların, kullandıkları
“mitler” ve “benzetmeler” (metaphor) ile bağlantılarının çözümlenmesi
önem arz eder. Bu anlamda Devlet’in içerdiği on kitaptan yedincisinde yer
alan “Mağara Benzetmesi” son derece önemlidir. Devlet doğruluk ve
adaletin ne olduğu ve nasıl bir devlette tam olarak elde edilebileceğiyle
ilgiliyken, yedinci kitaptaki diyalog bunların yanı sıra bilgi meselesinin
etrafında döner. İlk olarak Sokrates, Glaukon’dan bir yeraltı mağarasında
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bulunan tutsakların, sadece arkalarında yanan ateşin neden olduğu
gölgeleri izleyebilecekleri şekilde bağlandıklarını düşünmesini ister. Bu
tutsaklar, mağaranın sonunda bulunan duvara düşen gölgeleri izlerken
başlarını dahi oynatamayacak haldedirler. Tutsakların arkasında yanan
ateşle aralarında bulunan alçak bir duvarın ardındaki insanlar taş ve tahta
gibi malzemelerden yapılmış insana, hayvana, ağaca ve daha başka şeylere
benzeyen şekillerin gölgelerini duvara yansıtmaktadır. Ömürleri boyunca
çeşitli nesnelerin taklitlerinin gölgelerini izleyen tutsaklar, gölgelere
verdikleri adların aslında gerçek nesneleri ifade etiği inancına
kapılmışlardır. Ayrıca tutsakların, mağarada oluşan yankıların, karşılarına
yansıyan gölgelerin sesleri olduklarını zannetmeleri kaçınılmazdır.
Mağaradaki tutsakların başlıca etkinliği karşılarındaki duvara yansıyan
gölgeleri adlandırmaktır. Birbirleriyle konuşarak gölgelerin ne şekilde
adlandıracaklarına karar verirler. Diğer yandan duydukları sesleri
adlandırdıkları gölgelerle eşleştirirler. İnsan bir şeyi adlandırdığında onu
tanımlar. Onun gerçekte ne olduğunu belirleyerek adlandırdığı diğer
nesleler arasında bir konuma yerleştirir. İnsan etrafındaki tüm nesneleri
adlandırarak dışındaki dünyayı kavranabilir ve anlaşılabilir hale getirmeye
çalışır. Bu anlamda adlandırma faaliyeti aklın bir etkinliğidir. Bu sayede
insan aklı kullanarak etrafındaki dünyayı idrak eder. Böylelikle gelişen
“insani dil”in (human language) yeryüzünde bir eşi daha yoktur. Dil
adlandırabilme yeteneğinin bir sonucu biçiminde meydana gelir. Adlar,
insan etkinliğin neticesinde ortaya çıktıklarından nesnelerin
sınıflandırılmalarında ve birbirleriyle ilişkilendirilmelerinde belirleyicidir.
İnsan dışındaki nesneleri deneyimlerken, nesneleri adlandırarak
etrafındaki dünyayı biçimlendirir.
Mağaradaki tutsakların baktıkları gölgelerin gerçekte birer ağaç
olmamaları başlıca meseledir. Tutsaklar gerçekte var olan nesnelerin
taklitlerinin gölgelerine baktıklarından, her ne kadar onları doğru
adlandırmaya çalışsalar da doğru bilgiye ulaşamazlar. Gördükleri gölgeleri
birbirleriyle ilişkilendirip sınıflandırmaya ne kadar uğraşırlarsa
uğraşsınlar, geçici şeylere baktıklarından öğrenme yetenekleri doğru
çalışmaz. Nesnelere gerçekte edinmeleri gereken “ad”ların yerine,
kopyalarına bakıldığından başka adlar verilir. Pekâlâ, böylesi bir mağarada
yaşamak zorunda kalan bir tutsak serbest bırakılırsa ne olur? Şüphesiz ki
tüm ömrünü mağarada tutsaklıkla geçiren birinin, öncelikle, serbest
kalmaya zorlanması gerekir. Zira bu tutsak dünyanın o zamana kadar
yaşadığı mağaradan ibaret olduğunu zanneder. Gölgelerin yansıdığı
duvardan ateşin yandığı tarafa doğru bakmak tutsak için acı verici
olacaktır. Tutsağın, mağaradan dışarı doğru yürütülüp gözlerini güneş
ışığına doğru kaldırması daha fazla acıya neden olacaktır. Üstelik
kendisine ömrü boyunca gördüklerinin sadece boş gölgelerden ibaret
olduğu söylenip, gün ışığında karşılaştığı nesnelerin asıl oldukları
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bildirildiğinde şaşıracaktır. İlk önce mağarada gördüğü gölgeler, gün
ışığında gördüklerinden daha gerçekmiş gibi gelecektir. Mağaranın
dışındaki dünyada öncelikle gölge ve yansımaları seçebilen tutsak,
zamanla nesnelerin kendilerini görebilir. Daha sonra başını gökyüzüne
kaldırıp ayı, yıldızları ve gökyüzünü seyretmeye başlar. En sonunda
güneşin bizzat kendisini de görebilir. Bu sayede mağarada gördüğü
gölgelerden, dünyadaki her şeye kadar tüm şeylerin asıl kaynağının güneş
olduğunu idrak eder. Giderek, mağarada kalan arkadaşlarının haline acır.
Kurtulmuş olmaktan büyük mutluluk duyar. Bu tutsak, sonrasında,
mağaradaki arkadaşlarının yanına döndüğünde, gördüklerini anlatsa neler
yaşar? Platon mağaradakilerin onun bu haline gülüp geçeceklerini ileri
sürer. Hatta kurtulmuş olan tutsak, diğerlerini de kurtarmaya çalışırsa,
öldürüleceğini iddia eder (Dev. 514a-517c).
Geleneksel kavrayışlara ve adlandırmalara karşı çıkmak kolay değildir.
İnsanlar yıllar boyunca nesne, eylem, tutum ve davranışları adlandırıp,
onları olumlu ve olumsuz niteliklerle tanımlayarak kendi dünyalarını
meydana getirirler. Bu dünya her ne kadar yapay da olsa, insanlar
alışkanlıklarını kolayca değiştirmezler. Bu nedenle insanlara doğruluğu
göstermek meşakkatli bir iştir. Doğruluğun kaynağı olan güneş her ne
kadar güçlü bir ışık saçsa da, İnsanlar başka yöne baktıklarından yanlış
bilgilere sahiptirler. Ateşin ışığını ve nesnelerin çeşitli kopyalarını
kullanarak tutsakların karşısındaki duvara gölgeler yansıtan “kukla
oynatıcıları” tüm yanlış bilgilerin belirleyicisi olduklarından, insanların
bilgi, kanaat ve algılarını yönlendirme gücüne sahiptirler. Adil olmayan
devletlerdeki yöneticiler, mağaradaki “kukla oynatıcılar”ın işlevini
görürler. Bu yöneticiler, yasalar yaparak kimi davranışları teşvik edip,
diğerlerini de yasaklayarak (ya da ayıplayarak), insanların alışkanlıklarını,
tutumlarını, bilgilerini ve davranışlarını yönlendirirler.
5.Sonuç ve Tartışma
Platon, insanların içinde yaşadıkları görünen dünyanın “mağara
zindanı” ile eşleştirilebileceğini düşünür. Ona göre, mağarayı aydınlatan
ateş ise güneş ile eşleştirilmelidir. Gerçeklik, esasında, güneşin de ötesinde
yer alan “düşünceler dünyası”nda (intellectual world) yer alır. Platon,
burada, devletin altıncı kitabının sonunda yer alan “bölünmüş çizgi”
(divided line) metaforuna geri döner. Burada Sokrates, Glaukon’dan ikiye
kesilmiş bir çizgiyi düşünmesini istedikten sonra, bu çizgilerden birinin
“görünen dünya”ya, diğerininse “kavranan dünya”ya tekabül ettiğini
belirtir. Bu iki çizginin yeniden ikişer eşit parçaya kesilmesiyle dört ayrı
çizgi oluşur. Bunlar nesnelerin aydınlık ve karanlık derecelerine göre
sıralanırlar. En karanlık duruma tekabül eden çizgi “görünen dünya”da yer
alır. Burası yansılar, imajlar ve fanteziler dünyasıdır. Burada, mağaradaki
tutsakların duvardaki yansımaları gerçek zannederek adlandırmalarıyla
oluşturdukları alışkanlıklar egemendir. İkinci çizgi de “görünen
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dünya”dadır. Burada da tutsağın yanan ateşe bakmasıyla gölgelerin duvara
yansıtılmasını sağlayan gerçek nesnelerin kopyaları olan taştan ve tahtadan
yapılmış figürler yer alır. Üçüncü çizgi gerçek bilgilerin yer aldığı
“kavranan dünya”dadır. Tutsağın mağaradan dışarı çıktıktan sonra, henüz
nesneleri görmeye alışmadan önce gölge ve yansımaların tanıdık geldiği
döneme tekabül eder. Matematik kavrayışın egemen olduğu üçüncü çizgi,
sadece düşünceyle görülebilecek şekillerin kavranıp anlaşılabilmesi için
taslaklar edinmeyi sağlar. Dördüncü çizgi “kavramlar dünyası”nın ikinci
ve son bölümündedir. Burada sadece aklın diyalektikle kavrayabileceği
şeyler mevcuttur. Diyalektik aklın işlediği bu bölüm, tutsağın güneşe
bakabildiği dönemle eşleştirilebilir. Bu bölümde diyalektik akıl, görünen
ve duyulan hiçbir şeye başvurmadan, bir kavramdan diğerine geçerek bir
diğer kavrama ulaşır (Dev. 509a- 511e).
Platon, tasarladığı devlet için başlıca tehlikenin, en yüksek kavrayışa
ulaşarak, mükemmel bir biçimde “diyalektik aklı” işleten filozofların,
birinci bölümdeki “sanılar dünyası”ndaki insanların işleriyle ilgilenmeye
isteksiz olmalarını görür. Bu filozofların en yüksek yerde kalmaya can
atmalarını anlaşılır bulan Platon, “sanılar dünyası”ndaki insanların da
filozofları gülünç bulabileceklerini düşünür. Ancak, Platon, filozofun, her
şeyden önce iyi bir eğitimci olması gerektiğine inanır. Ona göre eğitim ne
boş bir testiyi doldurmak gibi bir şeydir, ne de kör gözlere görme gücü
bahşetmektir. İnsanda öğrenme yeteneğinin en mükemmel haliyle mevcut
olduğunu düşünen Platon için, gerçekliğin, doğru bilginin ve aydınlığın
görülebilmesi için geçici şeylere sırt çevrilip varlığa bakabilmek gerekir.
Bu anlamda, eğitim ruha görme gücünü bahşetmek değil, fakat ruhta zaten
mevcut olan bu gücü “iyiden yana çevirme ve bunun için en kolay, en
şaşmaz yolu bulma sanatıdır” (Dev. 518d). Filozof kendi faydası için
olduğu kadar, toplumun faydası için de yoğun bir biçimde çalışmakla
mükelleftir. Filozofların devletteki işlevi, herkesin işlevini en iyi biçimde
yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu eğitimle donanmasını
sağlamaktır. Bunun için iyi bir yönetim göstermek isteyen filozoflar,
insanları “iyi”ye yönlendirmelidir. Devletin seçkin filozoflar yetiştirmek
için çabalamasının başlıca nedeni, onların devlet düzenini
sağlamlaştırmaya yardımcı olmalarıdır. Bu sayede, toplumda herkesin hep
birlikte mutlu olabilmeleri için işbölümünde bir yer edinmeleri
sağlanabilir. Bunun için, filozoflar, toplumun bir kesimini diğerlerinden
üstün kılmayı amaçlamayan yasalarla, yurttaşların eşgüdümlü
davranmalarını sağlamalıdır.
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KOZMOPOLİT MODERN DÜNYADA İYİ ÖLÜM İMKÂNI
Sebile BAŞOK DİŞ
Değişe değişe bozulmuş ölüm bile
Nerde ölümün o ak o yeşil
O siyah kırmızı keskin rengi
Artık ölüm ne gri ne kahverengi
Ne gök rengi ne yer rengi
Sezai Karakoç
Giriş
Ölüm insan hayatındaki en önemli ve sarsıcı deneyimlerden biridir.
Ancak ne yeryüzünde ölümün var olmasının nedeni ne de ölümden sonra
neler olduğu insanlar için tam olarak anlaşılır ve bilinir değildir. Bu
gizemli haliyle ölüm, farklı çağlarda farklı kültürler tarafında başka başka
şekillerde yorumlanmıştır. Öte yandan her çağda hakim olan hayat
biçimine bağlı olarak ölme şekilleri de farklılık göstermektedir. Avcıtoplayıcı toplumlarda veya çiftçiliğin ve tarımın esas olduğu kırsal hayatta
görülen ölme biçimleri, günümüzün kozmopolit modern dünyasında
yaşanan ölümlerle bir değildir. Avcı-toplayıcılık döneminde oldukça kısa
olan insan ömrü günümüzde epey uzamıştır. Artık dünyanın pek çok
yerinde insanlar, bir hayvan saldırısı veya kıtlık gibi nedenlerle değil,
yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan hastalıklarla hayatını yitirmektedir.
Günümüz ölüm şekli, hem ölüme bakış, hem de hayat biçimindeki
değişiklikler nedeniyle geçmişteki ölüm şekillerinden, özellikle “iyi
ölüm”den farklı gerçekleşmektedir. Artık ölüm aniden gelmemektedir,
aksine o kadar yavaş gerçekleşmektedir ki geldiği anlaşılamamaktadır.
Yeni hastalık türleri vücudu ve zihni öylesine tahrip etmektedir ki kişi,
önemli saydığı kendi kendini yönetme, muhakeme etme, hatırlama, kontrol
etme gibi becerilerini ölme süreci içerisinde kaybetmektedir. Ölmekte olan
kişiler bu nedenle profesyonellerin bakımına muhtaç kalmakta, evlerinden
ve sevdiklerinden ayrı kalarak kimi zaman acılı tedavi süreçleri eşliğinde,
çoğu zaman ölümün geldiğini bile anlayamadan, dolayısıyla ölüme hazırlık
fırsatı bulamadan, dünyayla ve sevdikleri insanlarla vedalaşamadan can
vermektedir. Bu şekilde gerçekleşen ölümler, insan saygınlığına uygun
görülmediklerinden utanç verici olarak nitelendirilmektedirler. Bu durum,
bazı insanları böylesi ölümlerden kaçmak üzere strateji geliştirmeye
iterken, tıp alanında da palyatif tıp gibi egemen tıp anlayışından farklı
yaklaşımların seslerinin duyulmasına neden olmaktadır.
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1. İyi Ölüm ve Özellikleri
Bir insanın nasıl, ne şekilde öldüğü hem o kişi için hem de o kişinin
yakınları için önemli bir konudur. Hemen herkes kendisinin ve
sevdiklerinin huzurlu bir şekilde hayattan ayrılmasını ve genellikle kendi
evlerinde veya yaşadıkları yerde ölmeyi arzular. Araştırmalar, kişinin ölüm
yerinin ve biçiminin ölen kimsenin yakınlarını, cesedin defin törenlerini ve
hatta yas sürecini etkilediğini göstermektedir (Şenkürek, 2017: 590).
Yüzlerce yıl boyunca insanlar, ölme sanatı adını verdikleri iyi ölümle
hayatlarının sonlanmasını istemişlerdir. İyi ölüm veya ölme sanatı,
ölmekte olan kişinin kendi sonunu hazırlamak için giriştiği bir dizi eylem
sonrasında ölmedir ve bu ölme tarihe egemen olmuş bir ölme şeklidir
(Strange, 2015: 179). İyi ölüm, insanların ölmelerinin farkına
varabildikleri, bu süreçte özne olarak davranabildikleri, kendilerini manevi
ve duygusal bakımdan ölüme hazırlayabildikleri, yarım kalmış işlerini
tamamlayabildikleri bir süreç olarak tasvir edilir (Howarth, 2015: 170).
İnsanların ölümün yaklaştığını fark edebilmesi, ölümün bilincinde olması
son derece önemlidir. Böylece net kararlar alma, ölüme hazırlanma,
eksikleri, yarım kalmış işleri tamamlama, başkalarına katkıda bulunma,
onlarla vedalaşma ve bir kişi olarak onaylanma imkânına sahip olurlar.
Hediyeler vermek, başkalarına zaman ve para kazandırmak, ailenin
yüklerini azaltmak, geleceği planlamak, işleri yoluna koymak ölüm için
yapılan hazırlıkların birer parçasıdır (Ashby, 2015: 123).
Kişinin yaklaşan ölümünün bilincinde olması, tek başına bilgelik
getirmese bile geçmişe bakmayı ve onu anlamlandırmayı teşvik eder. Sona
eren her tasarı gibi son demlerinde olan bir ömür de gözden geçirilmeyi
hak eder. Pek çok insan için ömrün son kısmı, eylem açısından değilse de
tefekkür bakımından bereketli bir alandır. İnsan ölmeden önce
başrollüğünü yaptığı hayatının nesnel bir eleştirmeni olup eylemlerini,
niyet ve tasarılarını, sözlerini, başkalarıyla ilişkilerini, başarı ve
hezimetlerini değerlendirebilir (Scarre, 2015: 227-228).
Öte yandan kişi, ölmek üzere olduğunun farkına varmadığında
sevenleriyle son bir bütünleşme fırsatı da yakalayamaz. Oysa böyle bir
birliktelik oldukça önemlidir. Çünkü insanın sonu yaklaştıkça ona umut
veren, fiziksel yok oluş korkusunun ötelenmesinden çok, manevi açıdan
kendisine eşlik eden insanlarla yaşadığı bütünleşmedir (Nuland, 2013:
314).
İyi ölüm, Orta Çağ’dan itibaren ilk olarak dinî vecibelerin yerine
getirilmesi, ikinci olarak da dünyevi işlerin yoluna koyulması için hazırlık
yapılabilmesi demekti. İyi ölüm, ölümün gelişini ona hazırlanmaya
yetecek kadar bir süre önceden bilmeyi gerektirir ve ölümün ev ortamında
gerçekleşmesini içerir. Ölmekte olanın ölürken yakınları ve sevenleri ile
birlikte bulunması önemlidir. Çünkü iyi ölümü, son nefesin verilmesinden
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önce ölüme ve selamete hazırlık sonrasında geride kalanların, ölenin
ruhunu Araf’tan cennete olan yolculuğunu hızlandırma çabaları
biçimlendirir. Her ne kadar ölmekte olan kişi, iyi ölümün merkezinde olsa
da ölüme hazırlık yapılmasına ve ölenin ruhu için dua edilmesine
başkalarının da katılması ölmeyi toplu bir iş haline getirmekteydi (Strange,
2015: 188-189).
Geçmişte ölüm saati koşullar elverdiğince sevilen insanlarla son bir
paylaşım imkânı sağlayan ve kurtsallığı olan manevi bir süreç olarak
görülüyordu. Ölüm döşeğindeki kişi, son saatlerini bu şekilde geçirmek
ister ve bu fırsat ondan kolay kolay esirgenmezdi. Ölmekte olan kişinin
sevdikleri ile birlikteliği hem kendisi için hem de geride bıraktıkları için
bir teselli olurdu. Bu paylaşım, çoğu insan için iyi bir ölümün güvencesi
sayılırdı ve Tanrı’nın ve öbür dünyanın varlığına ilişkin bir umut kaynağı
olurdu (Nuland, 2013: 329-330). Akrabaların, arkadaşların ve komşuların
orada bulunması bu nedenle önemliydi, 18. yüzyıla kadar ölmekte olan
kişilerin odalarında birkaç çocuğun olmadığı bir tasvir yoktur (Aries, 2015:
37).
Ölüm, geçmişte bugünkünden farklı olarak bireysel değil, sosyal bir
ilişkiyi temsil etmekteydi. Ölmekte olan kişi, ritüeller ve seremoniler ile
cemaatine bağlıydı. Ölümü yaklaşan kişi, ölüm sürecinde aktif bir şekilde
rol alır ve yapılan törenlere katılırdı. Topluluk ise, üyesini kaybettiği için
kendisini zayıflamış hisseder ve gücünü tekrar toplamak için seremoniler
düzenlerdi (Çabuklu, 2014: 36).
Orta Çağ’da insanlar ölüme giden sürece çok daha aşinadırlar ve bu
yolculuk sırasında ailelerinden, dostlarından, komşularından ve din
adamlarından destek almışlardır. O dönem insanlarının ölüme günümüz
toplumlarından daha aşina olmalarının nedeni, ölmenin sanayi
toplumlarındaki gibi kurumsallaşmış, tıbbileşmiş ve profesyonellerce
yönetilen bir süreç olmamasıdır (Glennys, 2015: 170-171).
İyi bir ölümde ölmekte olan kişi ölümün yakın olduğunu bilir, işlerini
yoluna koyar, son isteklerini belirtir ve mallarını paylaştırırdı (Aries, 2015:
191). Tüm bunların yapılabilmesi ve dolayısıyla bir ölümün iyi bir ölüm
sayılabilmesi öncelikle makul bir sağlığı gerekli kılmaktadır. Makul bir
sağlık, kişiye ölüme hazırlanma fırsatı sağlayacağı için oldukça önemlidir
(Kellehar,, 2012: 251).
Ancak iyi ölüm, sadece dinî ve dünyevi hazırlıkları tamamlayıp huzurla
ölümü beklemek demek değildir. Ars Moriendi, olarak adlandırılan ölme
sanatının kökeni dinî ve ruhani bir çabaya dayanmaktadır (Nuland, 2013:
24). İyi ölüm, bazı ayartmalara karşı koymayı da gerektirmektedir. Kötü
ölüm, sinsi ve kanatlı yaratıkların ayartmaları sonucunda da ortaya
çıkabilmektedir. Bu nedenle ölmekte olan kişi, kendisini gözetenleri
terslemesine yol açacak sabırsızlığı, umutsuzluğun ve iblislerin ölüm
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döşeğine hakim olmasını sağlayan iman ve manevi gurur yokluğunu baştan
çıkarıcı ayartmalar olarak görüp bunlarla mücadele etmelidir (Gittings,
2015: 243-244).
Orta Çağ’da iyi ölüm kavramının yanı sıra kötü ölüm kavramı da ortaya
konmuştur. Kötü sayılan ölümler dinî ritüellere uygun olmayan veya dinsiz
ya da uslanmaz bir günahkârın manevi bir hazırlık yapmasına imkân
bırakmadan gerçekleşen ani ölümlerdir (Strange, 2015: 192). Anlaşıldığı
üzere Orta Çağ’da ölümün niteliğini belirleyen unsur, temelde ruhun
durumudur. Ruhun durumuna ilişkin edinilen izlenime göre kişinin ölümü
iyi ya da kötü olarak nitelenmekteydi.
İyi ölüme ilişkin tasavvur, büyük ölçüde dine ve ölmekte olan kişinin
ölüm ve öbür dünya için yapacağı manevi hazırlığa dayanmaktadır.
(Strange, 2015: 193). Çünkü ölüm, dinî tasavvur eşliğinde
algılanmaktaydı. Vaftiz ve Komünyon gibi dünya tarihinde en çok
uygulanan ayinlerden olan iki Hıristiyanlık ayini de özünde ölüm
kavramını barındırır. Ancak Hıristiyanlıkta ölüm bir son olarak görülmez.
Ölüm, yeniden doğuş ve yeni bir hayatın başlangıcı olarak görülür (Davis,
2015: 329-331). Bir Hıristiyan için ölüm, ne kadar zor olursa olsun,
sevinçten ibaret olan öbür dünyaya uzanan bir geçittir (Sponville,
Delumeau, Farge, 2005: 124). Hıristiyanlık dışındaki dinler de ruhun
ölümsüzlüğüne ilişkin benzer açıklamalarda bulunmuşlardır. Dinler,
yaşayan insanların çözemediği ölüm problemine bu şekilde bir çözüm
sunmuşlardır ve bunu insanlara umut vererek yapmışlardır (Becker, 2013:
54). İnsanlara bir cennet ve ölümsüzlük vaadinde bulunmuş ve bu da ölüm
karşısında insanlara bir nebze sükûnet sağlamıştır.
Dinî açıklamalar ve inanışlar, bin yıldan uzun süre insanlığın hayatının
temel belirleyicisi olmuş ve bu çerçevede hayatın ve ölümün algılanışını
da belirlemiştir. Ancak Aydınlanma rasyonalizmi, ölümün hayatın sonu
olduğunu ileri sürerek kiliseye karşı çıkmıştır. 18. yüzyılda vasiyetlerdeki
dinî hükümler yok olmuş ve vasiyetler, servetin paylaştırıldığı hukuki
belgeler haline gelmiştir (Çabuklu, 2014: 37). Entelektüel azınlıkların 19.
yüzyıldan itibaren dünyevileşmesi ve 20. yüzyılda Batı etkisindeki
toplumların yaygın biçimde sekülerleşmesi toplum ve tıp bilimlerinin
alternatif açıklamalar yaptığı bir dönemde dinî inanış ve açıklamaların
sorgulanmasına yol açmıştır (Davis, 2015: 331).
Günümüzde insanlar dinî açıklamalara ataları gibi bağlı olmadıkları
için ölüm hızla kaba bir olgu haline gelmektedir. Neredeyse insan ölümü
hayvan ölümü ile bir görülmektedir. Geleneksel toplumlarda cenaze
törenleri uzun ve ayrıntılı iken günümüz cenaze törenleri kısalmakta, ölüm
giderek daha zayıf bir toplumsal tepki doğurmakta ve cenazeler bir
oldubittiye getirilmektedir (Mestrovic, 1999: 248-249).
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2. İyi Ölümden İyi Yönetilmiş Ölüme
Orta Çağ tarihine iyi ölüm hakimiyet kurmuştur ancak hayat biçiminde
baş gösteren köklü değişiklikler nedeniyle daha sonraları iyi yönetilmiş
ölüm şekli ortaya çıkmıştır. Bu ölüm şekli ilk olarak şehirlerde, asiller
arasında ortaya çıkmış, sonrasında şehirlerdeki orta sınıflar arasında
yaygınlık kazanarak iyi ölümün hakimiyetine son vermiştir. Kentleşme ve
zenginlik kanser ve kalp hastalıklarını da beraberinde getirmiş ve aynı
zamanda çözülmesi gereken karmaşık ekonomik, adli ve tıbbi problemler
doğurmuştur. Bu karmaşık problemleri çözmek için yardıma başvurma
zorunluluğu baş göstermiştir (Kellehar, 2012: 222-229). Bu çerçevede
ölüm de bir aile ve topluluk konusu olmaktan çıkarak profesyonellerin
yardımını gerektiren bir mesele haline gelmiştir.
İyi yönetilmiş ölüm, ölme sürecinde ölmekte olan kişiye eşlik edecek
doğru imkânlara sahip olunarak iyi hale getirilmiş ölümdür. Doğru imkânla
kast edilen öncelikle doktordur. Ağrı çekilmez hale geldiğinde veya kişinin
berbat bir hale gelmesini önlemek için doktor gerekli görülür. İkinci olarak
kişinin ölürken istediği şeyleri yerine getirmek ve bunun aklıselim
kararlarla yapılmasını sağlamak üzere bir avukat lazımdır. Son olarak ise
ölmekte olan kişiye tavsiyelerde bulunması ve rehberlik etmesi için bir
rahip çağrılır (Kellehar, 2012: 222-223). Görüldüğü üzere artık manevi
olan maddi olanın gerisine düşmüştür. Ruhun selameti ile endişeler geri
plana itilirken veya ortadan kalkarken beden ve acıları öncelik kazanmıştır.
Diğer yandan iyi yönetilmiş ölümde profesyonellerin rolü artarken,
tıbba ilişkin kavramlar ölmekte olan kişinin hayatında daha belirgin bir
şekilde görülmeye başlamıştır. İnsanlar ölürken, “sağlık tüketicileri”,
hastalar, müşteriler ve araştırma nesneleri haline gelmiştir. Kentsel
toplulukların kendi iyi ölümlerini kontrol etme alışkanlıkları azalırken;
ölme sürecini yönetenler tıbbi tahkikat, mal yönetimi ve vasiyetname
hazırlama, psikolojik müdahale ya da bakım ve gözetim hizmetleri
verenler profesyoneller olmuştur (Kellehar, 2012: 223).
Bütün bu değişikliklere rağmen iyi yönetilmiş ölüm, iyi ölümle bazı
benzer özelliklere sahiptir. İyi yönetilmiş ölümde de bir bilinç söz
konusudur. Ancak bu bilinç, çoğunlukla uzmanlar, özellikle tıp uzmanları
tarafından sağlamlaştırılan bir bilinçtir. Ölme bilinci, iyi ölümün en temel
unsurudur ve iyi yönetilmiş ölümde de önemli bir yere sahiptir. Ancak bu
ölüm şeklinde bilinç, ölüm süreciyle ortaya çıkabilecek olası karmaşayı
kontrol etmek için gerekli bedensel, adli, mali ve dinî işleri yönetmesi için
gerekli görülen profesyonel yardımı talep etmeye odaklanmıştır (Kellehar,
2012: 228).
İyi ölümle iyi yönetilmiş ölüm arasındaki farklılıklar benzerliklerden
daha fazla ve daha çarpıcıdır. Bu farklılıkların ilki şudur: İyi ölümde
ölmekte olan kişiler, dinî ve ahlakî nedenlerle işlerini düzenlemek
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zorundayken, iyi yönetilmiş ölümde insanlar aynı şeyi idari ve teknik
nedenlerle yapmak durumundadır. İkinci fark, tıbbi yardım gereksinimi ile
ilgilidir. İnsanlar, yetersiz beslenme, açlık, ağır kan kaybı ya da susuzluk
nedeniyle ölürken ağrı kesici ilaçlara ihtiyaç duymuyordu. Ancak kanser
ve verem gibi hastalıklar, ağrı kesici ilaçlar gerektirmektedir. Bu tür
alışılmadık hastalıklar, insanları topluluğun tıbbi yardım kuruluşlarından
destek almaya zorlamaktadır. Üçüncü fark, din adamlarına müracaatta
görülür. İyi yönetilmiş ölümü arzulayan kişiler, doktor ve avukatlarını
seçtikleri gibi dinî profesyonelleri de seçmeye başlamıştır (Kellehar, 2012:
230). Din adamlarının rolü, geçmişten farklı olarak kişiyi Tanrı’yla
karşılaşmaya hazırlamak değil, ona hizmet sunmaktır. Burada da
belirleyici olan ölen kişinin yaşadıkları ve deneyimleri değil, ona verilen
profesyonel hizmettir. Dördüncü fark, ölümün toplumsallığındadır. İyi
ölümde ölmekte olan kişinin rolü, topluluk ile paylaştırılmaktaydı. İyi
yönetilmiş ölümde ise ölmekte olanın topluluktan aldığı destek fazlasıyla
azalmıştır (Kellehar, 2012: 257).
3. İyi Yönetilmiş Ölümden Utanç Verici Ölüme
Sanayileşmiş dünyamızda insanlar yeterince uzun yaşadıklarından bir
dizi hastalıkla karşılaşmaktadır. Eklem iltihabı, organ yetmezliği, bunama,
felç, kanser, zatürre gibi yaygın şekilde görülen hastalıklar çoğu insanın iyi
ya da iyi yönetilmiş bir ölüme ulaşmasını engellemektedir. Günümüzde
yaşlılık ve bazı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan ölme süreci,
rahatsızlık, güçsüzlük, medikasyon ve diğer insanların dışlayıcı veya
ihmalkâr tavırları ile daha da güçleşmektedir. Bu güçlüklerle karşılaşan
insanlar için ölüm korkunç bir yolculuktur. Utanç verici ve huzursuz edici
bir çıkıştır (Kellehar, 2012: 306-307).
Ölüme hazırlıklar yarım yamalak ve düzensiz bir şekilde yapılmaktadır.
Son uğurlamalar çoğunlukla yapılamamaktadır. Yaklaşan ölüme dair bir
farkındalık olmamakta, ölüm yolculuğu bütün katılımcılar için yıpratıcı ve
bazen de utanç verici bir hal almaktadır. Bu durum özellikle yaşlılıktan
kaynaklanan hastalıklar ve AIDS sonucu yaşanan ölümler için geçerlidir.
Amerika’da ölmekte olan yaşlıların dörtte üçü yatağa bağlıdır ve üçte biri
tuvaletini tutamamaktadır. Bu kişilerin çoğunun sağlığı kötü durumdadır
ve neredeyse yarısı ölümden bir gün öncesinde aile üyelerini tanımakta
zorlanmaktadır. Üçte biri ise ölmekte olduğunun dahi farkında değilmiş
gibi görünmektedir. Yapılan bir diğer araştırma ise, ölmekte olan
yaşlıların çok büyük bir kısmının huzur içinde ölmediğini, yatak
yarasından ve kötü beslenmeden muzdarip olduklarını göstermektedir.
AIDS’li hastalar da yaşlı insanlarla benzer şekilde ölmekte, toplumsal
damgalanma ve dışlanma kaynaklı stresle mücadele etmektedirler
(Kellehar, 2012: 298-302).Kozmopolit modern dünyada insanın ölme
sürecinde kendi otonomisinin, sevdiklerinin, evinin ve dinin rolü azalırken;
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hastanelerin, bakımevlerinin, doktorların ve tıbbın yeri ve önemi buna
karşıt bir şekilde artmaktadır.
Kozmopolit modern dünyada yaygınlık kazanan ölüm, birçok açıdan
geçmişte hakim olan iyi ölümden farklıdır. Bu farklılıkların ilki, ölüm
bilinciyle ilgilidir. Ölümün yaklaşmakta olduğu bilgisi, iyi ölümün
temelidir. Ancak utanç verici ölümde ölümün gelişine ilişkin bir
farkındalık olmamaktadır.
Günümüzde insanların büyük bir kısmı uzun bir kronik hastalık
sürecinden sonra ölmektedir. Araştırmacıların ve uzmanların kronik dediği
bulaşıcı olmayan hastalıklar, başı çeken ölüm nedenleri arasında en
istenmeyen ölüm nedenidir (Spellman,2017: 219). Bedenin çoklu iflası ve
ölme emarelerini ayırt edememe durumu, yaşlılıkta ortaya çıkmakta ve
ölümün yaklaştığını ayırt etmeyi güçleştirmekte, ölümün uzaklığını tespit
etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle yaşlılıktan ölen insanlar, kendilerini
ölüyor olarak değil, hasta veya bedenin yaşlanması sonucu genel
zayıflıklar gösteren biri olarak görmektedir (Glennys, 2015: 171). Ayrıca
ölme süreci yaşlılıkta günler, haftalar ve aylar boyunca devam
edebilmektedir (Kellehar, 2012: 312). Bu nedenle ölmekte olan pek çok
kişi kaderinden habersiz bir haldedir. Ölmekte olanların ölme bilincine
ulaşmasını engelleyen bir diğer etken de ailelerinin bu gerçeği onlara
söyleyecek cesaretlerinin olmamasıdır. Hastayı hoş tutmak adına yakında
ölecek olduğu gerçeği ondan gizlenebilmektedir.
Kişinin öldüğünün farkında olmaması, haklardan mahrum ölme olarak
tanımlanır. Bunun anlamı, ölmekte olan kişiye bir çocuk veya aklını
yitirmiş biri gibi davranılmasıdır. Artık bu kişinin öleceğini bilme hakkı
yoktur (Aries, 2015: 192). Çok yaşlı insanlar artık kendilerine
bakamayacak duruma geldiklerinde huzurevlerine yerleştirilmekte ve son
günlerini buralarda geçirmektedirler. Bu kurumlarda genellikle bedenin
yahut zihnin işlevlerinin bozulup iflas ettiği bir ölme süreci yaşanır.
Buralarda ölme gerçeği ile çok nadir yüzleşilmektedir. Huzurevleri
kendilerine bırakılan yaşlı insanlardan ölümlerinin yaklaşmakta olduğu
gerçeğini gizlemektedir. Ancak haklarından mahrum olarak utanç verici
bir şekilde ölenler yalnızca yaşlı insanlar değildir. İmha kamplarına
gönderilen, çalışma kamplarında mahkum bulunan insanlar ile AIDS gibi
hastalıklardan muzdarip olan milyonlarca insan da utanç verici ve
haklardan mahrum bir şekilde hayatlarını kaybetmektedir (Glennys, 2015:
171-172).
Utanç verici hale gelen ölümün yaygınlık kazanması iyi ölüm anlayışını
tepetaklak etmiştir. Geçmişte ani ölüm nedamet getirmeye izin vermediği
ve insanı kendi ölümünden yoksun bıraktığı için korkulan ve kötü sayılan
bir ölümdü (Aries, 2015: 198). Günümüzde ise insanlar, daha önceki
zamanlarda insanların hayatları ve günahları hakkında kafa yormalarına,
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varoluş öykülerini ve anlamlarını toparlamalarına izin veren can
çekişmeye maruz kalmadan ansızın ölmeyi yeğlenmektedir (Solomon,
2006: 314). Bunun temel nedeni insanların acı çekmeyi istememesidir.
İnsanlar çekilen acı için bir açıklama bulmakta zorlanmakta ve hiçbir
koşulda acı çekmek istememektedir.
Diğer yandan modern dünyada ölümün güçleşmiş olması, insanları
endişelendirmekte ve onları böyle bir ölüme karşı tedbirler almaya
itmektedir. Bazıları, felç, kaza gibi diğer insanlarla iletişim kurmalarını
engelleyecek şekilde zarar görecekleri durumlar için mekanik solunum,
suni beslenme, sıvı yükleme veya antibiyotik ilaç istemediklerine dair bir
dizi talimat vermektedir. Bunların yanı sıra ölümcül hastalığın ve bunun
getirdiği ölüm sürecinin doğal akışına bırakılmasını isteyenler de
olmaktadır. Bunlar, herhangi bir hayata döndürme çalışmasını reddederler.
Kimileri de hastalığın utanç verici bir ölüme yol açmaması için daha
radikal bir yol izleyerek intihar etmektedir. Bütün bunlar, yaşayan bir ölü
haline gelmemek için yapılmaktadır. Yaşayan ölü halinde ölmekte olan
kişi sürekli ölümden kurtarılır, ölümle hayat arasında bir yerde tutulur veya
başarısız tıbbi müdahaleler ölmekte olan kişiyi belirsiz bir süre boyunca
yaşam destek ünitesine bağlı tutar (Kellehar, 2012: 363). Bir insanın
özerkliğine, acı ve kas erimesinin yol açtığı küçük düşürücü durumlardan,
tuvaletini tutamamadan, felçten ve akli sağlığının bozulmasından
kaçınmak arzusuna duyulan saygı, birçok ülkenin kişinin tedaviyi,
yiyeceği ve içeceği reddederek hayatını sonlandırma hakkını yasal olarak
tanımasına yol açmıştır (Spellman, 2017: 235).
3.1. Hastanelerde Ölüm
Günümüzde pek az insan sevdiklerinin ölümüne şahit olmaktadır.
İnsanlar artık evlerinde ölmemektedir. Her alanda dünyayı en çok
etkileyen ülkelerden biri olan Amerika’da insanların yaklaşık yüzde
sekseni hastanelerde ölmektedir ve bu ölümler büyük ölçüde gözden uzak
tutulmaktadır. En azından son dakikalarına ilişkin detaylar hayattayken
onlara en yakın olan kimselerden gizlenmektedir (Nuland, 2013: 35).
Özellikle 1950’li yıllardan sonra ölüm yeri değişmeye başlamıştır.
Artık insanlar kendi evlerinde, yakınları arasında ölmemekte, hastanelerde
yalnız başlarına ölmektedirler. Hastanelerde ölünmesinin temel nedeni,
buralarda
evde
uygulanması
mümkün
olmayan
tedavilerin
yapılabilmesidir. Hastaneler, öncelikle tedavi eden ve ölüme karşı
mücadele eden birer tıbbi merkez haline gelmişlerdir ve artık hastaneler
ölümün özel alanı olarak düşünülmektedirler (Aries, 2015: 81). Ölüm ve
ölme tıbbın alanına sokulmuş, özelleştirilmiş ve gözetim altına alınıp
gizlenmiştir (Kellehear, 2015: 32). Artık hastanelere sadece iyileşmek için
değil, ölmek için de gelinmektedir. Ancak hastanede ölüm, ölmekte olan
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kişinin yakınları arasında başkanlık ettiği bir tören için uygun değildir
(Aries, 2015: 81).
Hastanelerde ölüm için bir tören yapılamamasının birçok nedeni vardır.
Öncelikle yaşlılığa veya hastalığın türüne bağlı olarak ölmekte olan kişiler
sağlam bir zihinsel yapıya sahip olmayabilirler. Ölmekte olan kişi, komada
olabilir, bunamış olabilir veya sakinleştirici ilaçlar nedeniyle derin bir
uykuya dalmış olabilir. İçinde bulunduğu durumun farkında olsa bile
tedavi uygulamaları kendi iç muhasebesine odaklanmasına izin
vermeyebilir (Scarre, 2015: 227). Çoğu vakit ölmekte olan kişinin bilinci
kapanmakta, bu kişi ölüm için bir tören düzenlemek bir yana, kim
olduğunun veya nerede bulunduğunun bile farkında olamamaktadır.
Diğer yandan hastanelerde birtakım kurallara uyulması gerekmektedir.
Örneğin her isteyen arzu ettiği saatte gelip hastayı göremez, hastanın
yanında dilediği veya hastanın arzu ettiği kadar kalamaz. Kimlerin
kendisini ne kadar süre görebileceğine ölmekte olan kişi karar veremez.
Modern dünyada modern ölüm şeklini yaratmıştır. Modern ölüm,
saklandığı modern hastane ortamında gerçekleşir. Günümüzde ölümler,
özellikle gelişmiş ülkelerdeki ölümler, yoğun bakım ünitelerinde, onkoloji
merkezleri ve acil servisler gibi kurumsal saklama mekanlarında
gerçekleşmektedir. Bu mekanlarda ölüm gizlenmekte, sterilize edilmekte
ve özellikle engellenmeye çalışılmaktadır. Bu durum Ars Moriendi’yi güç
bir sanat haline getirmekte ve iyi ölüm gittikçe bir mite dönüşmektedir
(Nuland, 2013: 24-25). Az sayıda insan iyi bir ölüm yaşarken, pek çok
insanın hayatı zor ve küçük düşürücü ölümlerle son bulmaktadır.
3.2. Bireyselleşmiş Ölüm
Utanç verici ölümün bir diğer karakteristik özelliği, ölmekte olan kişiye
verilen desteğin azalmasıdır. Özellikle huzurevlerinde kalanlar bu süreçte
ailelerinden ve sevdiklerinden çok az destek görürler. AIDS’ten ölenlere
yönelik duyulan korku da bu hastaların dışlanmasına ve destekten yoksun
kalmasına yol açmaktadır (Kellehar, 2012: 305).
Hastanelerde ölen insanların kaderi, biyoteknoloji ve profesyonel
standartların onu gerçek dünyadan ayırmasıdır. Bipleyen monitörler,
solunum cihazları, motorlu karyolalar, renkli sinyal ışıkları, bütün bu tam
donanımlı teknoloji, insanları huzurdan mahrum bırakmakta ve onları
yalnız ölmelerine izin vermeyecek birkaç kişiden uzaklaştırmaktadır.
İnsana umut vermesi için üretilen biyoteknoloji, aslında umudu onların
elinden almakta ve değerli son anlardan yoksun bırakmaktadır. Ölüm
döşeğindeki birçok insan için yoğun bakım odaları yabancılar arasında
tecrit edilmek anlamına gelmektedir (Nuland, 2013: 327-328).
Bireyselleşme nedeniyle ölüm yolculuğu eski kültürel yönergelerden
daha az destek almakta ve ölme süreci yok olmaya giden yalnız ve endişe
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verici bir yol olarak algılanmaktadır. Her ölümün farklı ve bireysel olduğu,
her ölümün özel bir deneyip olup yalnız yaşandığı düşünülmektedir. Bu
bireysel ölüm, bireysel bir hayat anlayışının sonucu olarak da düşünülebilir
(Bauman, 2012: 176). Bireysel, içine kapalı, ayrı, paylaşılmayan ve yalnız
sürülen bir hayatın, başkaları ile anlamlı bir bütünleşme imkânı yaratan bir
ölümle sonlanması beklenemez.
Ölme deneyimi giderek daha mahrem bir hale gelirken ölümün teşhisi
ve tanımlanması noktasında profesyonellerin rolü artmaktadır. Önceleri
ölüm tamamen bir topluluk meselesiydi. Yerleşik hayata geçilmesi ile
beraber ölüm, aile ve topluluğun bir kısmının kuşattığı ölüm döşeğinde
gerçekleşir oldu. Bu durum, iyi ölümün koşullarından biri olarak
görülmekteydi. İyi ölümde ölme süreci, kişinin bütün özel ve iş hayatını
geçirdiği kimselerle paylaşılmaktaydı. Kentsel hayat ile beraber ölüm
döşeğinin etrafında daha çok profesyonel ve daha az tanıdık görülmeye
başlandı. Artık ölüm süreci, küçük bir aile, birkaç arkadaş ve bir dizi
profesyonelle paylaşılmaktaydı. Kozmopolit modern döneme gelindiğinde
ise ölme süreci daha da bireyselleşmiş ve ölen kişi daha da yalnızlaşmıştır
(Kellehar, 2012: 369-371). Artık hastanın son anlarına aile üyeleri bile
tanıklık edememekte, ölüm genellikle profesyonellerin nezaretinde
gerçekleşmektedir.
4. Modern Tıp ve Ölüm
Bilim 19. yüzyılın sonlarından itibaren ölümle mücadele etmenin bir
aracı haline gelmiştir ve o tarihten itibaren insanları ölümlülükten
kurtarmak için bilginin gücüne başvurulmaktadır (Gray, 2013: 37). Bu
çerçevede modern tıp, ölümü ileri teknoloji ürünü silahlarıyla alt etmesi
gereken zalim bir düşman olarak görmekte, ölümün nihayete ulaşmasına
izin verme gereğini inkâr etmektedir (Estes, 2017: 17).
Ölmenin tıbbın kontrolünde olduğu veya olabileceği varsayılmaktadır.
Oysa Orta Çağ’da ölüm döşeğinin etrafında tıp adamının bulunması
tartışmalı bir konuydu. Bunun nedeni, hekimlerin yaklaşan ölümü hastadan
saklamaya ve acılarını azaltmaya çalışıyorlardı. Onların bu tutumu, ölüme
hazırlanabilmek için onun ne zaman geleceğini bilmeyi gerekli gören dinî
geleneğe aykırıydı (Strange, 2015: 196).Ancak modern dönemde ölüm,
aklın ve akılla beslenen teknolojinin ilgi alanına ve sorumluluğuna dahil
edilmiştir. En ileri düzeye ulaşmış son derece pahalı modern tıbbın
gelişmişliği insanlar için ölüme karşı güçlü bir psikolojik etkendir
(Bauman, 2012: 177).
Modern dönemde tıpta büyük ilerlemeler olmuş ve birçok hastalığın
tedavisi bulunmuştur. Ancak doğal yaşamın sınırlarını aşma çabası azalan
düşüş yasasına bağlıdır. Her bir sonraki hastalık, her bir sonraki tanımlı
ölüm nedeni, savuşturulmak veya üstesinden gelinmek için daha büyük bir
kaynak ve emek gerektirmektedir (Bauman, 2012: 235).
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Philippe Meyer’in de belirttiği üzere şu anki haliyle modern tıp bir
paradoks içindedir. Bu paradoks, onun ilerlediği ölçüde kendi aleyhine
dönmesidir. Modern tıp zorlama bir ilerlemeyle tamamen bedene
yönelmiştir ve insanî kişiliği ihmal etmektedir. Beden araçsallaştırılmıştır
ve tedavi edilenin tinselliği unutulmuştur. Çağdaş tıp, hastalardan çok
hastalıkla ilgilenmektedir. Oysa hastalar, oksijene ihtiyaç duydukları kadar
bilgiye, anlayışa ve refakate de ihtiyaç duyarlar (De Koninck, 2003:
174:175).
Tıp alanındaki gelişmeler nedeniyle ondan medet ummak cazip olsa da
bu tutum zaman zaman aldatıcı olabilmekte ve faydadan çok zarar
vermektedir. İnsanlar ölümden kaçmak için düşük başarı ihtimali olan
tedavi yöntemlerine bel bağlamakta, bu uğurda son aylarını perişan bir
halde geçirmekte ve bütün bu çabalarına rağmen ölmektedir. Üstelik bu
çabalar, kendileri ve sevdikleri üzerindeki yükü kat kat arttırmaktadır.
Her ne kadar modern tıpta hakim anlayış, insanları ne pahasına olursa
olsun hayatta tutmaya odaklansa da bu anlayışın dışında başka bir yaklaşım
daha mevcuttur: Palyatif tıp. Palyatif tıp, ölümün varoluşsal anlamda doğal
olduğu anlayışını benimser. Ölüm, yaşamın kaçınılmaz bir sonucu, ölme
de yaşam döngüsünün doğal bir parçasıdır. Ölme sürecinin kasıtlı olarak
engellenmeye çalışılması, hayatın en temel gerçeklerinden birinin inkâr
edilmesi anlamına gelir ve bu yöndeki çabaların sonuçları hem birey hem
de toplum için tatsız ve verimsizdir (Ashby, 2015: 119).
Modern bilimin başarıları bizleri ona hayran bıraktığı için günümüzde
yanlış bir nokta vurgulanmaktadır. Önemli olan, ölüyor olmaktır ve bu
nedenle en fazla söz sahibi olması gereken kişi, ölmekte olan kişidir. Onu
ölümden kurtarmaya çalışan profesyoneller, bu durumun farkında
olmalıdır (Nuland, 2013: 329). Tıbbın önemi ve yeri belirlenirken ölümün
ölüm döşeğinde ölmekte olan kişiye ve onu sevenlere ait olduğu
unutulmamalıdır. Ölüm en fazla onu deneyimleyen kişiyi ve o kişiyle
duygusal bağları olan insanları ilgilendirir ve etkiler. Bu nedenle ölme
süreci tıbbın ve tıbbi profesyonellerin tekeline bırakılmamalıdır.
Biyomedikal tıbbın silahları ile donanmış tıbbi profesyoneller ölüme karşı
mücadele ederken kazanç ve kayıpları ölmekte olan kişi açısından görme
imkânından mahrumdurlar. Ne pahasına olursa olsun ölümü ertelemeye
odaklanmış bir bakışın, bu odak dışında kalan acıları ve kayıpları
algılaması oldukça zordur.
Sonuç
Hem hijyen hem de tıp alanındaki gelişmelere bağlı olarak ortalama
yaşam süresi uzamıştır. Ancak buna paralel olarak bazı ender görülen
hastalıkların görülme sıklığı da artmıştır. Bu durum, uzayan ömürle
beraber vücudun deformasyonu, güçsüzlüğü ve rahatsızlıkları ile ilgili bazı
sorunlara ve endişelere yol açmaktadır. Bedende ve zihinde ortaya çıkan
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çöküşler insan saygınlığını tehdit etmektedir. Modern hayata damgasını
vuran uzun süreye yayılmış acılı ölümler, ölmekte olan kişinin kendisini
dahi tanımayacak halde ölmesi, hastanın öz bakım becerilerini yitirerek
hastane personelinin bakımına muhtaç hale gelmesi, hayatı ile ilgili
kararlar verebilecek durumda olmaması veya bu şekilde görülmemesi,
ölüm için hazırlık yapamaması, kendi evinde ölememesi, sevdiklerinden
ayrı, korku ve endişe içinde ölmesi iyi ölüm imkânını ortadan kaldıran
faktörlerdir. Hemen hiç kimse bu şekilde ölmeyi arzulamamaktadır. Bu
nedenle kimileri böyle bir sondan kaçınmak için tedaviyi reddetmekten
intihara kadar değişen bazı stratejilere başvurmaktadır. İnsanların bu tür
stratejiler geliştirmesi tıp alanında yaşanan kimi gelişmelerin insanlar için
her bakımdan arzu edilir olmadığını göstermektedir.
Yaşlı insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ancak bu insanların
durumu daha ziyade emeklilik gibi mali konular açısından ele alınmakta,
nasıl öldükleri, ölürken neler hissettikleri, nasıl bir ortamda hayata veda
ettikleri, ölme biçimlerinin iyi sayılıp sayılmayacağı soruları üzerinde
ciddiyetle durulmamaktadır. Bu durum sadece yaşlı insanlar için geçerli
değildir. Hastanelerde profesyonellere teslim edilen ve akıbetleri
soruşturulmayan hemen herkes aynı ihmale uğramaktadır. Ölüm, çok kötü,
belki en kötü şey olarak görüldüğünden ölümün gelmesini engellemek için
elden gelen her şey yapılmaktadır. Ancak bu çabalar ölümün gelişini
engellemediği gibi kimi zaman ölümü daha acılı ve utanç verici hale
getirmektedir. Sadece insan ömrünün ne kadar uzadığına bakılması, artan
yaşam süresi ile değişen ölüm şekline bakmayı önlemektedir. Ömür
uzarken, bu uzayan ömrün neler içerdiğine, insanların bu süreçte neler
yaşadığına, uzatılmış ömrün insan saygınlığı üzerindeki etkisine de
bakılmalıdır.
İnsan, uzun bir ömür sürmek istese de bu hayatın acı dolu kronik
hastalıklarla geçmesini, maddi ve manevi bakımdan külfet verici olmasını
istemez. Yatağa mahkum bir şekilde, sürekli başkalarının yardımına
muhtaç durumda kalmayı, zihninin bulanıp akli melekelerinin
zayıflamasını, kendisini ve sevdiklerini tanıyamayacak hale gelmeyi arzu
etmez. Uzayan ömrün neyin pahasına uzadığı önemli bir konudur. Bu
nedenle sürekli ilaçlar, bakım ve profesyonellerin yardımı ile, biyomedikal
tıbbın desteği ile sürdürülen bir hayatın değeri sorgulanmalıdır. Bu
sorgulama, daha insanî bir dünyanın inşasına yardım edecektir.
Günümüzde iyi ölme imkânı sürekli azalmaktadır. Unutulmamalıdır ki
insanî ve iyi bir ölüm, iyi hayatın aslî bir unsurudur. Böyle bir ölümün
tecrübe edilemediği bir dünyada iyi bir hayat da mümkün değildir. Öte
yandan ölüm, sadece tıbbın konusu değildir. Ölüm, tıbbi olduğu kadar,
kişisel ve toplumsal bir meseledir. Bu nedenle, birer fail olan bizlerin de
ölmekte olan yakınlarımızın ölümlerinde sorumluluğu vardır. Bu
insanların iyi ölümleri için göstereceğimiz çaba, hem onların ölümlerini
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daha iyi hale getirecek hem de kendi ölümümüzle yüzleşmemize imkân
sağlayarak kendi ölümümüzün iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır.
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HAYATTA KALMA SÜRECİNİN KELİMELERİN DUYGUSAL
YÜKÜ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Examination of Survival Processing With Respect to Emotional Valence
of Words
Filiz SAYAR
Giriş
Bellek sistemleri doğal seçilim yoluyla, uyum temelli kritere (fitnessbased criterion) göre şekillenmiştir (Nairne ve Pandeirada, 2016). Eğer bir
olay ya da bilgi örneğin yırtıcının görüntüsü, gıdanın yeri gibi uyumsal
değeri açısından işleniyorsa, hayatta kalma bağlamı açısından o olay ya da
bilgi daha iyi hatırlanacaktır (Nairne ve Pandeirada, 2008b). Diğer bir
deyişle, insan belleği öncelikli olarak problemi çözen ve uyumu sağlayan
bilgi süreçlerinin evrimiyle şekillenmiştir. Bellek sistemleri seçilim
baskısıyla doğaya uyarlanmışsa, insan belleğinin evrimsel ataların mirasını
taşıması gerekmektedir (Nairne ve Pandeirada, 2008b; Nairne, Thompson
ve Pandeirada, 2007). Bu, uyumu en işlevsel yoldan sağlayan bellek
yetilerinin doğal seçilimle kazanıldığı, bu yetilerin genetik olarak öteki
kuşaklara aktarıldığı anlamına gelmektedir. Yani, araç gereç yapımı, yırtıcı
hayvanlardan korunma, çocuk bakımı, barınma gibi uyumsal sorunları
çözmek için devreye giren bilişsel süreçler, kuşaklar boyunca uyum
sağlayıcı işlevde bulundukları için belleğin evriminde etkili olmuşlardır
(Kazanas ve Altarriba, 2015). Nairne vd. göre, ilkel ataların uyumunu
sağlayan bu süreçler bugün modern insanın uyumu için de geçerlidir
(Nairne, 2014; Nairne, 2015; Nairne ve Pandeirada, 2008b; Nairne vd.,
2008).
Nairne vd.’nin (2007), hayatta kalma paradigmasına göre katılımcılar
bellek süreçleri açısından üç farklı koşulda (hayatta kalma, taşınma,
kelimelerin hoşluk derecesi) test edildiklerinde hayatta kalma koşulundaki
katılımcıların bellek performansının, diğer koşullardaki katılımcılara göre
(anlamlı olarak) daha iyi olduğu görülmüştür. Böylece, insan belleğinin
uyuma yönelik bilgiyi geri getirmedeki bu güçlü eğilimi ilk kez Nairne vd.
(2007) tarafından gösterilerek hayatta kalma süreci etkisi olarak
tanımlanmıştır.
Hayatta kalma sürecinin bellek süreçleri üzerindeki bu güçlendirici
etkisi birçok araştırmada gözlenmiştir. Örneğin, resimlerin uyaran olarak
sunumunda (Otgaar, Smeets ve van Bergen, 2010), aynı kategorideki
sözcüklerin hayatta kalma ve kelimelerin hoşluk derecesi koşullarında
(Nairne ve Pandeirada, 2008a), evrimsel ataların önceliklerinde (Nairne,
Pandeirada, Gregory ve VanArsdall, 2009), soygun senaryosunun hayatta
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kalma senaryosu ile karşılaştırılmasında (Kang, McDermott ve Cohen,
2008), doğal ve şehir hayatı senaryolarında (Weinstein vd., 2008), liste içi
ve listeler arası desenlerin kullanımında (Burns, Hart, Griffith ve Burns,
2013), farklı gelişim aşamalarında, çocuk ve yetişkinlerde (Aslan ve
Bäuml, 2012; Howe ve Otgaar 2013; Otgaar ve Smeets, 2010; Otgaar vd.,
2013) ve farklı geri getirme koşulları olarak hatırlama ve tanıma testlerinde
(Nairne vd., 2007) hayatta kalma süreci etkisi görülmüştür.
Hayatta kalma süreci etkisinin güçlü ve evrensel bir olgu oluşu birçok
araştırmada gösterilmiş olsa da, bazı araştırmalarda sınırlayıcı verilerin
elde edildiği de görülmektedir. Örneğin, açık bellek görevlerinde hayatta
kalma süreci avantajı görülürken, örtük bellekte böyle bir etki
bulunmamıştır (McBride, Thomas ve Zimmerman, 2013; Tse ve Altarriba,
2010). Diğer bir sınırlayıcı sonuç ise, hayatta kalma koşulunda doğru
hatırlama ile birlikte yanlış hatırlamanın da artıyor olmasıdır (Otgaar ve
Smeets, 2010). Çocuk ve yetişkinler hayatta kalma koşulunda daha fazla
kelime hatırlarken, yaşlılarda böyle bir etki görülmemiştir (Otgaar, Jelicic
ve Smeets, 2014). Soyut kelimelerin kullanımında (Bell, Röer ve Buchner,
2013), hikayelerin kullanımında (Seamon vd., 2012) ve ipuçlu hatırlamada
(McBride vd., 2013) hayatta kalma avantajı gözlenmemiştir.
Hayatta kalma süreci ile ilgili bazı kuramsal yaklaşımlar incelendiğinde
hayatta kalma etkisinin yapısal mekanizmasının bazı genel bellek
güçlendirici süreçler açısından ele alındığı görülmektedir (örneğin, Burns,
Burns ve Hwang, 2011; Howe ve Otgaar, 2013; Kroneisen ve Erdfelder,
2011). Bu genel bellek güçlendirici süreçler örneğin, kodlamada zengin
detaylandırma, ayırt edici süreç, kendini referans alma süreci, uyarana
özgü ve ilişkisel süreç gibi adlandırılan süreçlerdir. Bu bölümde bu
görüşlere yer verilerek hayatta kalma etkisinin altında yatan yapısal
mekanizmaya dair literatürde bulunan çeşitli kuramlar yaklaşımlar
açıklanacaktır.
Nairne ve arkadaşları hayatta kalma etkisinin yapısal mekanizmasına
dair açıklamalarında hayatta kalma koşulunun canlanma (arousal), ilgi ya
da duygusallığı arttırabildiği gibi, ilişkisel (relational processing), ayırt
edici ve detaylandırıcı süreçleri (distinctive and elaborative processing)
ortaya çıkarabileceğinden bahsetmektedirler (Nairne ve Pandeirada,
2008a; Nairne ve Pandeirada, 2008b; Nairne, Thompson ve Pandeirada,
2007). Buna göre, hayatta kalma bağlamı, diğer kodlama koşullarına göre
uyaranların olası kullanımıyla ilgili daha fazla çağrışım yaparak ayırt
edilmelerini kolaylaştırmakta, uyaranlar hakkında detaylandırıcı zengin
bilgiler sağlayarak ve uyaranlar arasındaki ilişkilere dayanan bilgileri
organize ederek daha iyi kodlanmalarına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu
tüm bu koşullar hayatta kalma bellek avantajının ortaya çıkmasına katkıda
bulunmaktadır. Benzer olarak, Kroneisen ve Erdfelder (2011) de hayatta
[30]

kalma mekanizmasını uyaranların kodlama zenginliği ve ayırt ediciliği
(richness and distinctiveness of encoding) süreçleri ile açıklamaktadır.
Nairne ve Pandeirada (2008a), ileri sürdükleri ikili süreç yaklaşımı ile
hayatta kalma süreci etkisini uyarana özgü (item-specific processing) ve
ilişkisel süreç (relational processing) kombinasyonu açısından
değerlendirmektedir. Uyarana özgü süreç, uyaranların bireysel
özelliklerinin kodlanması ve onların sunulan listedeki diğer uyaranlardan
ayırt edilmesini sağlayarak hatırlanma olasılıklarını arttırmaktadır.
İlişkisel süreç ise, uyaranlar arasındaki ilişkilerin kodlanmasıyla
uyaranların organizasyonunu sağlayarak daha kolay hatırlanmalarına
neden olmaktadır. Sonuç olarak bu iki sürecin, hayatta kalma avantajının
yapısal mekanizmasında önemli bir rol oynadığı düşülmektedir.
Bir başka kuramsal yaklaşım ise, Nairne vd. (2007) tarafından ileri
sürülen uygunluk etkisi görüşüdür (congruity). Bu görüşe göre, senaryoya
uygun olan uyaranların hatırlanma olasılığı olmayanlara kıyasla daha
yüksek olacaktır. Schulman’a (1974) göre ise, kodlama bağlamıyla
hatırlanacak hedef kelime bütünleşik bir birim oluşturduğunda bellek
performansı bundan fayda sağlayacak ve daha başarılı bir bellek
performansı ortaya çıkacaktır. Diğer yandan uygunluk etkisi, Craik ve
Lockhart’ın (1972) işleme düzeyleri yaklaşımı (levels-of-processing)
açısından açıklandığında bilginin kodlama ve geri getirme aşamalarındaki
süreçler birbiriyle uyumlu olduğunda bilginin hatırlanma olasılığının
artacağı beklenilmektedir.
Butler, Kang ve Roediger (2009) de hayatta kalma sürecini uygunluk
(congruity) açısından ele alarak uyaranların doğası ile onların işlenme tarzı
arasındaki uygunluğun önemine vurgu yapmıştır. Uyaranların doğası ile
işlenme tarzı arasındaki uyum sağlandığında uyaranların hatırlanma
olasılıklarının artması uygunluk etkisi olarak adlandırılmıştır. Diğer bir
deyişle, herhangi bir senaryoya daha uygun olan uyaranlar daha başarılı bir
şekilde hatırlanacaktır. Bu konuyla bağlantılı olarak Butler vd., (2009) de
uygunluk etkisinin hayatta kalma paradigmasıyla tutarlı olarak ortaya
çıktığını, sonuçların hipotezlerini desteklediğini gözlemlemiştir. Hayatta
kalma ve banka soygunu senaryoları ile hatırlama performansı test
edildiğinde uyaranların senaryoya uygunluğu sağlandığında bu iki koşul
arasında anlamlı bir fark bulunmadığı gözlenmiştir. Araştırmada her iki
senaryoya uygun ve uygun olmayan kelimelerden oluşan karışık bir liste
ile her iki koşula da uymayan kelimelerden oluşan bir liste kullanıldığında
da sonuç olarak hayatta kalma süreci etkisi görülmemiştir.
Hayatta kalma sürecinin yapısal mekanizmasına dair yapılan diğer
açıklama da kendini referans alma sürecine dayanmaktadır. Bilindiği
üzere, hayatta kalma bağlamında katılımcı yiyecek bulma ya da
tehlikelerden korunma gibi durumları sanki kendi yaşıyormuşçasına
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imgelemekte ve verilen kelimeleri işlemden geçirirken sonuçta kendisini
referans almaktadır. Bu nedenle, kendini referans almanın hayatta kalma
süreci etkisi üzerinde önemli bir role sahip olduğunu düşünebiliriz. Diğer
yandan, kendini referans alma koşulu ile karşılaştırıldığında hayatta kalma
koşulunda hatırlama performansının daha yüksek olduğu görülmektedir
(Nairne ve Pandeirada, 2010; Nairne vd., 2008; Nairne vd., 2007). Bu
durumda, hayatta kalma etkisinin ortaya çıkışında kendini referans
sürecinin büyük önemi olsa da, bu etkiyi ortaya çıkaran mekanizmanın
kendini referans alma sürecini aşan bir süreçler bütünü olduğunu
söyleyebiliriz.
Hayatta kalma süreci mekanizmasını kodlamada zengin detaylandırma,
ayırt edici, uyarana özgü, ilişkisel, kendini referans alma gibi bellek
güçlendirici süreçlerin oluşturduğunu açıklayan araştırmalardan daha önce
bahsedilmişti (Burns vd., 2011; Howe ve Otgaar, 2013; Kroneisen ve
Erdfelder, 2011). Bu anlamda, daha önceki araştırma sonuçlarına
dayanarak yukarıda bahsedilen bu süreçlere sahip olma açısından nötr
kelimelerin, sıfat kelimelerine göre daha avantajlı olduğu
düşünüldüğünden hatırlama avantajının sıfat kelimelerinden çok nötr
kelimelerde ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu konuda yapılan
araştırmalara bakıldığında bu beklentiyi destekleyen sonuçların elde
edildiği görülmektedir. Örneğin, hayatta kalma bağlamında görülen bellek
avantajı somut kelimelerde (örneğin, fare, saray, pencere gibi) ortaya
çıkarken, soyut kelimelerde (örneğin, bütçe, erdem, cesaret gibi)
görülmemiştir (Bell vd., 2013). Bellek performansı hayatta kalma ve ölüm
bağlamında karşılaştırıldığında ise, hayatta kalma etkisi sadece somut
kelimelerde gözlenmiştir (Deney 3). Bu sonuçlar Kroneisen ve
Erdfelder’in (2011) kodlama zenginliği kuramıyla değerlendirildiğinde
somut kelimelerin soyut kelimelere kıyasla uyaranların pratikte olası
somut kullanımıyla ilgili daha fazla çağrışım yaratarak kodlama
zenginliğine, dolayısıyla bellek avantajına neden olduğu görülmektedir.
2. Araştırmanın Amacı
Mevcut araştırmanın amacı, hayatta kalma süreci etkisini uyaranların
türü açısından incelemektir. Bu amaçla, duygusal yüke sahip sıfat
kelimeleri ile nötr isim kelimeleri hayatta kalma, taşınma ve kelimelerin
hoşluğu deneysel koşullarında hatırlama başarısı açısından
karşılaştırılmıştır. Hayatta kalma bağlamında duygusal değeri bulunan
kelimeler diğer koşullara göre bellek üstünlüğü yaratır mı? Bellek avantajı
ortaya çıkıyorsa hangi kodlama koşulunda daha fazla ortaya çıkmaktadır?
Bunlar, mevcut araştırmada sorulan sorulardır. Hayatta kalma süreci ile
ilgili şimdiye kadar yapılan araştırmalarda, genellikle nötr ve somut isim
kelimelerinin (örneğin, balina, doktor, ağaç gibi) kullanıldığı ve sonuç
olarak hayatta kalma etkisinin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Mevcut
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çalışmada kullanılan araştırma kelimeleri ise, ‘dürüst’, ‘sorumsuz’ gibi
kişilik özelliklerine atıfta bulunan olumlu ve olumsuz duygusal yüke sahip
sıfat kelimeleri ile ‘pencere’, ‘hayvan’ gibi somut isim kelimeleridir. Bu
bağlamda mevcut araştırmada katılımcıların bellek performansı, eşit
sayıda sıfat ve isim kelimesinden oluşan bir kelime listesi sunularak
karşılaştırılmaktadır. .
Araştırmanın temel hipotezine göre, hayatta kalma bellek avantajının
sıfat kelimelerine kıyasla nötr kelimelerde ortaya çıkacağı beklenmektedir.
Kodlamada zengin detaylandırma kuramına göre, sıfat kelimeleri bağlama
uygun olarak kelimelerin olası kullanımıyla ve anlamıyla ilgili çağrışımları
üretmede nötr isim kelimeleri kadar avantajlı olmadığından onlar kadar
etkili bir kodlama olanağına sahip olamayacaktır ve dolayısıyla hayatta
kalma etkisinin isim kelimelerinde görülme olasılığı yüksektir.
Araştırmanın diğer hipotezine göre ise, en yüksek uygunluk puanlarının
sıfat kelimelerine değil, isim kelimelerine verilecektir. Bahsedildiği gibi,
uygunluk etkisi görüşüne göre senaryoya daha uygun olan kelimeler uygun
olmayanlara göre daha çok hatırlanacaktır. Bu bağlamda, mevcut
araştırmada nötr isim kelimeleri, kişi özelliklerine atıfta bulunan sıfat
kelimelerine kıyasla senaryolara daha uygun bulunulacağından uygunluk
etkisinin nötr kelimelerde görülmesi olası görülmektedir.
3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli
Bu araştırmada Nairne ve arkadaşlarının (2007) Hayatta Kalma
Paradigması kullanılmıştır.
3.2. Çalışma Grubu
Araştırmaya gönüllü olarak 18-28 yaş arası (82 kadın, 72 erkek) toplam
154 lisans öğrencisi katılmıştır. Yaş ortalaması 21,60 (S=2.03)’dır.
Psikiyatrik ya da nörolojik rahatsızlığı olanlar ve/veya ilaç tedavisi
görenler çalışma grubuna dâhil edilmemiştir.
3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Çalışmada 30 duygusal yüke sahip sıfat kelimesi (sabırlı, tembel gibi)
ile 30 nötr isim kelimesinden (gazete, bardak gibi) oluşan 60 kelimelik bir
liste kullanılmıştır (Tablo 1). Duygusal yüke sahip sıfat kelimeleri, Tosun
ve Dağ’ın (2000) kelime listesinden, nötr isim kelimeleri ise Türkçe Kelime
Normları’ndan (Tekcan ve Göz, 2005) seçilmiştir. Sıfat kelime listesi, eşit
sayıda olumlu ve olumsuz kelimelerden (15 olumlu ve 15 olumsuz)
oluşmaktadır. Kelimelerin ortalama harf sayısı 7, harf sayısı ranjı 5 ile 9;
ortalama hece sayısı 3, hece ranjı 2 ile 4’tür. Kullanılan kelimelerin
kullanım sıklığı yüksektir. Kelimelerin sunulma aşamasından sonra
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katılımcılara sürpriz bir serbest hatırlama testi (15 olumlu, 15 olumsuz ve
30 nötr kelime için) uygulanmıştır.
Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Kelimeler
İsim
Kelimeleri
Pencere
Enginar
Gazete
Damar
Makyaj
Balina
Kapak
Atmosfer
Vitrin
Sergi
Pancar
Mazot
Beyaz
Hayvan
Sandalye
Tavla
Lahana
Misafir
Sakal
Gürültü
Portakal
Parmak
Gündüz
Patron
Çengel
Bilgi
Çorap
Saray
Mineral
Yatak

Sıfat
Kelimeleri
Güçlü
Şefkatli
Olumlu
Varlıklı
Dürüst
Tembel
Uyumlu
Sabırlı
Özgür
Saygılı
Önemli
Cesur
Kuralcı
Kibar
Etkili
Sevgisiz
Umutlu
Yalancı
Sorumsuz
Çekingen
Kültürsüz
Saldırgan
Kötümser
Alıngan
İştahsız
Kavgacı
Bunalımlı
Bencil
Başarısız
Zararlı

3.4. İşlem
Katılımcılarla sessiz bir ortamda bireysel olarak çalışılmıştır. Üç farklı
deneysel koşula (hayatta kalma, taşınma ve kelimelerin hoşluğu)
seçkisizleştirme yöntemiyle atanan katılımcılar sunulan kelime listesindeki
[34]

her bir kelimeyi sunulan senaryoya uygun olma derecesi açısından
değerlendirmişlerdir. Kelimelerin hoşluğu koşulundaki katılımcılar ise
kelimeleri
hoşluk
derecesi
açısından
değerlendirmişlerdir.
Değerlendirmeler 5’li Likert Tipi bir ölçekle (1= en az uygun, 5= çok
uygun) yapılmış, her koşulda aynı kelime listesi kullanılmıştır.
Katılımcıların kelimeler için verdikleri puanlar araştırmacı tarafından
kaydedilmiştir.
Araştırmada katılımcılara sürpriz bir bellek testi uygulanmadan önce
toplam 2 dakika süren bir ara görev uygulanmıştır. Hayatta kalma
paradigmasına (Nairne vd., 2007) göre, hatırlama testi verilmeden önce
katılımcıların bilinçli farkındalıklarını azaltmak ve verilecek hatırlama
testinin sürpriz olma özelliğini korumak için verilen bu ara görev
katılımcılarda stres yaratmayacak kadar kısa bir sayı-hatırlama görevidir.
Bu görevde, bilgisayar ekranından 0 ile 9 arasındaki on sayının her biri 1
saniye süre ile sunulduktan sonra katılımcılardan sayıları sunulduğu sıra ile
hatırlamaları beklenmektedir. Bu ara görevden sonra son aşama olarak
katılımcılara sürpriz bir bellek testi verilerek daha önce değerlendirdikleri
kelimeleri 10 dakika içinde hatırlamaları ve yazmaları istenmiştir.
3.5. Verilerin Analizi
Araştırmada, 3 (kodlama koşulu: hayatta kalma, taşınma ve kelimelerin
hoşluğu) X 2 (kelimelerin türü: isim ve sıfat ) son faktörde tekrar ölçümlü
faktöriyel Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Bu bağlamda
kodlama koşulu ve kelimelerin türü değişkenleri araştırmanın bağımsız
değişkenleri iken, serbest hatırlama ve kelime değerlendirme puanları
bağımlı değişkenleridir. Serbest hatırlamada doğru hatırlanan kelime
sayısı, kelime değerlendirmede ise 1 ile 5 arası değerlendirme puanları
bağımlı ölçüm olarak alınmıştır. Araştırmada elde edilen uç puanlar
analizlerden çıkarılmıştır.
4.

Bulgular

Serbest hatırlama ANOVA sonuçlarına göre, kodlama koşulu temel
etkisinin anlamlı olmadığı gözlenmiştir, F (2,151)= 1.45, MSE= 11.19,
p=.24, ηp2= .02. Diğer yandan, kelimelerin türü temel etkisinin anlamlı
olduğu, F (1,151)= 115.66, MSE= 778.26, p<.001, ηp2=.43; kodlama
koşulu ile kelimelerin türü arasında da anlamlı bir etkileşim olduğu
gözlenmiştir F(2,151)= 12.78, MSE= 86.02, p<.001, ηp2 =.15. Yani,
kelimelerin isim ya da sıfat kelimesi oluşu bellek performansında fark
yaratırken, her kodlama koşulundan farklı sonuçlar elde edilmiştir. Serbest
hatırlama puanlarına ait Bonferroni post doc analiz sonuçları Tablo 2’de
sunulmaktadır. Hayatta kalma, taşınma ve kelimelerin hoşluğu
koşullarında serbest hatırlama ortalama ve standart sapma puanları ise
Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Serbest Hatırlama Puanlarına Ait Bonferroni Post Doc
Analiz Sonuçları
İ>S, p<.001
İsim
HK>T p<.05
HK>KH p<.01
T=KH p=1.0

Sıfat
KH>HK p<.01
KH>T
p<.05
HK=T
p=1.0

İ=İsim, S=Sıfat, HK= Hayatta Kalma, T=Taşınma, KH= Kelimelerin Hoşluğu

Serbest Hatırlama
12
10
8
6
4
2
0

9,9
8,4

6,71
5,23

4,88

Hayatta Kalma

8,06

Taşınma
isim

Kelimelerin Hoşluğu

sıfat

Şekil 1. Hayatta Kalma, Taşınma ve Kelimelerin Hoşluğu Koşullarında
Serbest Hatırlama Ortalama ve Standart Sapma Puanları
Kelime değerlendirme (rating) ANOVA sonuçlarına bakıldığında,
kodlama koşulu temel etkisinin anlamlı olduğu gözlenmiştir, F(1,151)=
7.79, MSE= 2.52, p <.01, ηp2 =.09. Kelimelerin duygusal değeri temel
etkisi anlamlı bulunurken, F(1,151)= 74.64, MSE= 11.87, p<.001, ηp2
=.33; kelimelerin türü ile kodlama koşulu değişkenleri arasında da anlamlı
bir etkileşim gözlenmiştir F(2,151)= 7.33, MSE= 1.17, p<.01, ηp2 =.09.
Kelime değerlendirme puanlarına ait Bonferroni post doc analiz sonuçları
Tablo 3’te verilmektedir. Hayatta kalma, taşınma ve kelimelerin hoşluğu
koşullarında kelime değerlendirme (rating) ortalama ve standart sapma
puanları ise Şekil 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Kelime Değerlendirme Puanlarına Ait Bonferroni Post Doc
Analiz Sonuçları
S>İ, p<.001
İsim
HK=T=KH

Sıfat
KH>HK p<.001
KH>T p<.001
HK=T p=1.0

İ=İsim, S=Sıfat, HK= Hayatta Kalma, T=Taşınma, KH= Kelimelerin Hoşluğu

Kelime Değerlendirme (Rating)
3,5

2,95

3
2,5

2,38

2,81

2,81

2,96

2,36

2
1,5
1
0,5
0

Hayatta Kalma

Taşınma
isim

Kelimelerin Hoşluğu

sıfat

Şekil 2. Hayatta Kalma, Taşınma ve Kelimelerin Hoşluğu Koşullarında
Kelime Değerlendirme Ortalama ve Standart Sapma Puanları
Araştırmada ayrıca, katılımcılar tarafından senaryoya en yüksek
uygunluk puanı verilen kelimelerin hatırlanma düzeyleri de incelenmiştir.
İsim ve sıfat kelimeleri için 5 (değerlendirme puanları:1, 2, 3, 4 ve 5) X 3
(kodlama koşulu: hayatta kalma, taşınma ve kelimelerin hoşluğu) tekrar
ölçümlü faktöriyel Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analiz
sonuçlarına göre, isim kelimelerinde anlamlı bir linear trend
gözlenmezken, sıfat kelimelerinde anlamlı bir linear trend bulunmuştur,
F(2,151)= 5.01, MSE= 8,29, p <.01, ηp2 =.09. Sıfat kelimelerinde
kelimelerin hoşluğu koşulunda 1 ve 2 puan verilen kelimelerin anlamlı
olarak daha çok hatırlandığı görülmektedir. Yani, tersine bir uygunluk
etkisi bulunmuştur.
5.

Sonuç ve Tartışma

Mevcut araştırmada, beklenildiği gibi, hayatta kalma süreci etkisi nötr
isim kelimelerinde ortaya çıkarken, duygusal yüke sahip sıfat
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kelimelerinde tam tersine en az hatırlama hayatta kalma bağlamında
görülmüştür. Yani, nötr kelimelerde en fazla kelimenin hayatta kalma
koşulunda hatırlandığı gözlenirken, sıfat kelimelerinde ise, en fazla kelime
hoşluk koşulunda hatırlanmıştır. Tüm bu bulgular, duygusal yüke sahip
kelimeler ile nötr kelimelerin farklı kodlama koşullarından (hayatta kalma,
taşınma ve kelimelerin hoşluğu) farklı şekilde etkilendiklerini
göstermektedir.
Daha önce bahsedildiği gibi, birçok araştırmaya göre hayatta kalma
bağlamında görülen bellek avantajı bazı bellek güçlendirici süreçlere
(kodlamada zengin detaylandırma, ayırt edici süreç, uyarana özgü ve
ilişkisel süreç, kendini referans alma süreci gibi) dayanmaktadır (Burns
vd., 2011; Howe ve Otgaar, 2013; Kroneisen ve Erdfelder, 2011). Diğer
kodlama koşulları bu bellek süreçlerinden birine ya da birkaçına sahipken,
hayatta kalma bağlamı tüm bu süreçlerle güçlü bir kodlama sağlayarak
hatırlama üstünlüğüne sahip olmaktadır. Ancak, mevcut araştırmada elde
edilen bulgular farklı bellek içeriğinin farklı sonuçlar yarattığını
göstermiştir.
Mevcut araştırmada bellek avantajı, isim kelimelerinde hayatta kalma
bağlamında ortaya çıkarken, sıfat kelimelerinde ise kelimelerin hoşluğu
koşulunda ortaya çıkmıştır. Daha önce bahsedildiği gibi, Nairne ve
Pandeirada (2008a) hayatta kalma sürecini uyarana özgü ve ilişkisel
süreçler aracılığıyla açıklamaktadır. Uyarana özgü süreç, uyaranların
bireysel özelliklerinin kodlanması ve onların sunulan listedeki diğer
uyaranlardan ayırt edilmesini sağlayarak hatırlanma olasılıklarını
arttırmaktayken, ilişkisel süreç uyaranlar arasındaki ilişkilerin
kodlanmasıyla uyaranların organizasyonunu sağlayarak daha kolay
hatırlanmalarına neden olmaktaydı. Bu bağlamda, hayatta kalma bağlamı
uyarana özgü ve ilişkisel süreçleri ortaya çıkarırken, hoşluk koşulu uyarana
özgü süreci ortaya çıkarmaktadır. Mevcut araştırmada kullanılan ve kişiye
atıfta bulunan sıfat kelimeleri kategorik özellik göstermektedir ve böylece,
duygusal kelimelerin bu kategorik özelliği kelimelerin işlenmesinde
ilişkisel süreci arttırmaktadır.
Bu konudaki araştırma sonuçlarına baktığımızda, farklı sonuçların elde
edildiği görülmektedir. Nairne ve Pandeirada (2008a) katılımcılardan aynı
kategoriden gelen sözcükleri hem hayatta kalma koşulunda hem de hoşluk
koşulunda değerlendirmelerini istediklerinde, hayatta kalma koşulunda
anlamlı olarak daha fazla sözcük hatırlandığını görmüştür. Yani, her iki
koşulda da aynı kategoriden gelen sözcüklerin kullanımıyla ilişkisel
sürecin ortaya çıkması sağlanmıştır. Diğer yandan, hoşluk koşulu aynı
kategoriden gelen sözcüklerin kullanımıyla hem uyarana özgü hem de
ilişkisel sürece sahip olarak en iyi kodlama şartlarına sahip olsa da, söz
konusu bellek üstünlüğü hayatta kalma koşulunda görülmüştür. Yani,
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uyaranların kategorik olarak ilişkili uyaranlar arasından seçilmesiyle
ilişkisel sürecin, uyaranların hoşluğunun değerlendirilmesiyle de uyarana
özgü sürecin birlikte ortaya çıktığı koşul karşısında, hatırlama üstünlüğü
yine hayatta kalma bağlamında görülmüştür.
Diğer yandan, Burns vd. (2011), Nairne ve Pandeirada’nın (2008a)
kendilerinden farklı sonuçlara ulaşmasını kullandıkları deneysel yöntem
açısından eleştirmektedir. Nairne ve Pandeirada’nın (2008a)
çalışmalarından elde ettikleri hayatta kalma avantajının olması gerekenden
daha az olduğunu ve hayatta kalma ile hoşluk koşullarında yaratılan
ilişkisel sürecin birbirine eşit kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Bu
bağlamda, Burns vd. (2011) bu iki sürecin adaptif bellek (adaptive
memory) işlevleri üzerindeki etkisini göstermiş ve böylece ikili süreç
kuramını destekleyici sonuçlar elde etmiştir. Çalışmada, hayatta kalma
süreci, hoşluk ve kategoriye ayırma koşulu ile karşılaştırılarak ilk iki
deneyde kategorik olarak ilişkili kelimeler, diğer iki deneyde ise kategorik
olarak ilişkisiz kelimeler kullanılmıştır. Kategoriye ayırma görevi doğası
gereği uyaranların bilişsel organizasyonunu kolaylaştırarak ilişkisel süreci
ortaya çıkarırken, hoşluk koşulu ise doğası gereği uyaranların bireysel
özelliklerini ön plana çıkararak uyarana özgü süreci ortaya çıkarmaktadır.
Bu anlamda, Burns vd. kategorik ilişkili kelimelerin kullanımıyla ilişkisel
sürecin yaratılmasını amaçlamıştır. İlk iki deneyde, hayatta kalma süreci,
ilişkisel süreci içeren kategoriye ayırma ve kategorik kelimelerin
kullanımıyla hem ilişkisel hem de uyarana özgü süreçleri içeren hoşluk
koşulu ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta, kategoriye ayırma koşulu üzerinde
hayatta kalmanın üstünlüğü görülmüş olsa da, hoşluk ile hayatta kalma
arasında önemli bir fark görülmemiştir. Kategoriye ayırma koşuluna
kıyasla, hayatta kalma ve hoşluk koşullarında uyarana özgü sürecin ortaya
çıkması nedeniyle elde edilen bu sonuçlar şaşırtıcı değildir.
Diğer iki deneyde ise hayatta kalma süreci, uyarana özgü süreci içeren
hoşluk koşulu ve her iki süreci de içeren kategoriye ayırma koşulu ile
karşılaştırılmıştır. Sonuçta, kategoriye ayırma koşulunda hayatta kalma
koşulundaki kadar yüksek bir bellek performansı görülürken, hayatta
kalma koşulunda hoşluk koşulundan daha yüksek bir bellek performansı
elde edilmiştir. Yani, hayatta kalma avantajının ilişkisel ve uyarana özgü
süreçleri birlikte içermeyen koşullar karşısında ortaya çıktığı gözlenmiştir.
Buna göre, hayatta kalma bağlamı doğası gereği bu iki sürece sahipken,
diğer kodlama koşulları (taşınma, banka soygunu, kelimelerin hoşluğu
gibi) bunlardan sadece birini içermektedir. Örneğin, yukarıda da
bahsedildiği gibi hoşluk koşulu doğası gereği sadece uyarana özgü süreci
ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak, hayatta kalma sürecinin yapısal
mekanizmasında uyarana özgü ve ilişkisel süreçlerin önemli rol oynadığı
görülmektedir.
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Öte yandan, Otgaar ve Smeets (2010) bu konuda farklı sonuçlar elde
etmiştir. Doğası gereği uyarana özgü süreci içeren hoşluk koşulunda
kategorik ilişkili kelimeler kullanılarak ilişkisel sürecin ortaya çıkarılması
amaçlanmış ve elde edilen hatırlama performansı bu iki süreci doğal olarak
barındıran hayatta kalma koşulundaki hatırlama performansıyla
karşılaştırılmıştır. Sonuçta bu araştırmada Burns vd.’nin (2011)
sonuçlarından farklı olarak, hayatta kalma koşulunun bellek üstünlüğüne
sahip olduğu bulunmuştur. Burns vd. (2013), Otgaar ve Smeets’i (2010)
kullandıkları deneysel yöntem açısından eleştirerek hayatta kalma
koşulunda ilişkisel sürecin çok fazla ön plana çıkartıldığını, bunun
sonuçları değiştirdiğini iddia etmiştir.
Diğer taraftan, Burns vd. (2013) ikili süreç yaklaşımından ayrılarak
hayatta kalma sürecinin ilişkisel süreçten çok, uyarana özgü süreci daha
fazla ortaya çıkardığını iddia etmiştir. Buna göre, hayatta kalma bağlamı
uyaranlar arasındaki ilişkisel süreci arttırıyor olsa da, katılımcılar hatırlama
sırasında bu süreçten değil, uyarana özgü ipuçlarından daha fazla
yararlanmaktadır. Bir listedeki uyaranlar anlamsal olarak birbirleriyle
ilişkili olsalar da olmasalar da katılımcılar hatırlama sırasında uyarana
özgü bilgiye dayanmaktadır.
Mevcut araştırmada ise, ‘sorumsuz’, ‘dürüst’ gibi hem duygusal değeri
olan hem de kişilik özelliklerine atıfta bulunan sıfat kelimelerinin hoşluk
koşulunda daha fazla hatırlanması kendini referans alma sürecinin güçlü
etkisini
göstermektedir.
Katılımcılar
kelimelerin
hoşluğunu
değerlendirdiklerinde tamamen kendi tercihlerini referans almakta, kendi
beğenilerine dayanmaktadırlar. Bu anlamda, kendini referans alma
sürecinin kelimelerin hoşluğu koşulunda ön plana çıkması sıfat
kelimelerinin neden isim kelimelerinden daha fazla hatırlandığını
açıklamaktadır.
Peki, hayatta kalma bağlamı uyarana özgü, ilişkisel ile kendini referans
alma süreçlerini birlikte ortaya çıkararak nötr kelimelerde hayatta kalma
etkisi yaratıyorsa, mevcut araştırmada aynı süreçleri ortaya çıkardığı
düşünülen duygusal sıfat kelimeleri neden hayatta kalma bağlamında değil
de hoşluk koşulunda bellek avantajı yaratmıştır? Kroneisen ve Erdfelder’e
(2011) göre, hayatta kalma bağlamı, diğer kodlama koşullarına göre
detaylandırıcı ve ayırt edici zengin bilgiler sağlayarak bellek
performansının artmasına neden olmaktadır. Bu görüşün temelleri, Craik
ve Tulving’in (1975) kodlama zenginliği yaklaşımına uzanmaktadır. Buna
göre, daha karmaşık kodlama yapısına sahip olan görevler daha detaylı
bellek temsili oluşumuna ve daha iyi bellek organizasyonuna neden
olduğundan bu temsiller, hatırlama sırasında diğer uyaranlardan daha iyi
ayırt edilebilmektedir.
[40]

Bu bağlamda, isim kelimelerinin hayatta kalma bağlamında daha fazla
ayırt ediciliğe ve kodlama zenginliğine sahip olduklarından dolayı sıfat
kelimelerinden daha çok hatırlandıkları söylenebilir. Bilindiği üzere, sıfat
kelimeleri hayatta kalma bağlamında nötr kelimeler kadar detaylandırıcı
özelliğe sahip değildir. Sonuç olarak, sıfat kelimelerinin kendini referans
alma sürecini, kategorik özelliğinden dolayı ilişkisel süreci ve hoşluk
koşulunun uyarana özgü süreci ortaya çıkarmasından dolayı hoşluk
koşulunda daha çok hatırlandığı söylenebilir.
Howe ve Otgaar’a (2013) göre, bellek sistemleri evrimsel baskılar
sonucu şekillenmekte, hayatta kalmaya ve uyuma yönelik bilgiler bellekte
ayırt edilebilir ve oldukça detaylandırılmış olarak bulunmaktadır. Hayatta
kalma avantajının yapısal mekanizması temelde detaylandırıcı sürece
dayanmaktadır. Bu anlamda, ayırt edici olma, uyarana özgü ve ilişkisel
süreçler ile kendini referans alma süreci bellek izlerinin detaylandırma
sürecine katkıda bulunarak hayatta kalma bellek avantajının altında yatan
mekanizmayı oluşturmaktadır. Nairne ve Pandeirada (2016) da
detaylandırmanın uyuma yönelik uyarlanmayı (tuning) sağlayarak, hayatta
kalma sürecinin altında yatan yapısal mekanizmayı açıklayabileceğini
belirtmektedir. Hayatta kalma bağlamında nötr kelimeler, duygusal yüke
sahip kelimelerden daha çok detaylandırmaya katkıda bulunduğu için
hatırlanma olasılıkları artmaktadır.
Bu bağlamda mevcut araştırma sonuçlarının Bell vd.’nin (2013)
bulgularıyla ve Kroneisen ve Erdfelder’in (2011) kodlama zenginliği
görüşü ile tutarlı olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre, mevcut araştırmada
somut kelimelerden oluşan nötr kelimeler, soyut kelimelerden oluşan sıfat
kelimelerine kıyasla uyaranların pratikte olası somut kullanımıyla ilgili
daha fazla çağrışım yaratarak kelimelerin ayırt ediciliklerini ve
detaylandırılmalarını
arttırmakta,
böylece
kodlama
zenginliği
yaratmaktadır. Bell vd.’nin (2013) elde ettiği sonuçlara göre de, hayatta
kalma süreci etkisi duygusal ve soyut kelimelerde değil, nötr ve somut
kelimelerde ortaya çıkmaktadır.
Nairne vd. (2007), hayatta kalma bağlamına uygun olarak
değerlendirilen kelimelerin uygun olarak değerlendirilmeyenlere göre
daha iyi hatırlandığını göstermiştir. Kelime değerlendirmenin yarı
deneysel bir değişken olması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini ve bu
sonuçların uygunluk etkisi olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Çünkü, hayatta
kalma paradigması sunulan uyaranlar uygun olsa da olmasa da kişileri
uyaranların uyuma yönelik özellikleri açısından düşünmeye zorlamaktadır.
Uygunluk etkisi görüşüne göre nötr kelimelerin hayatta kalma bağlamında
daha avantajlı olduğu ileri sürülebilir. Ancak, mevcut araştırmada böyle
bir uygunluk etkisi gözlenmemiştir.
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Daha önce bahsedildiği gibi, Butler vd.’ye (2009) göre, herhangi bir
senaryoya daha uygun olan uyaranlar daha başarılı bir şekilde
hatırlanacaktır. Butler vd., yaptıkları çalışmada Nairne vd.’nin (2007)
sonuçlarını destekleyerek hayatta kalma paradigması açısından güçlü bir
uygunluk etkisi bulmuştur (Deney 1). Hayatta kalma ve soygun
senaryolarının kullanıldığı Deney 2 ve Deney 3’te, hedef uyaranlar ile
onların işlenme tarzı arasındaki uygunluğu kontrol etmeye çalışarak
koşulları karşılaştırmışlardır. Deney 2’de hayatta kalma, soygun ve ilgisiz
koşullarında ayrı kelime listeleri kullanılırken, Deney 3’te bu üç koşula
uygunluk gösteren kelimeler aynı listede karışık olarak sunulmuştur.
Örneğin, uygun sözcükler olarak hayatta kalma koşulunda ateş, yırtıcı,
ağaç gibi sözcükler, soygun senaryosunda ise maske, çuval gibi sözcükler
kullanılmıştır. İlgisiz koşulda ise, hayatta kalma ve soygun senaryolarına
uymayan, ilgisiz sözcükler sunulmuştur. Beklenenin aksine, uyaranların
senaryoya uygunluğu sağlandığında da, bunun sağlanamadığı ilgisiz
koşulda da hayatta kalma süreci etkisi gözlenmemiştir. Yani, uyaranlar ile
uyaranların sunulduğu bağlam arasında yüksek uygunluk sağlanmış
olduğu halde hayatta kalma bağlamında daha yüksek bir bellek
performansı elde edilememiştir. Uygun ve uygun olmayan kelimelerin
oluşturduğu karışık listede de hayatta kalma etkisi ortadan kalkmıştır. Bu
konuyla bağlantılı olarak Palmore vd. (2012) de uyaranların liste içinde
dengelendiğinde (yarısı senaryoya uygun, yarısı uygun değil) hayatta
kalma süreci etkisinin görülmediğini ya da azaldığını göstermiştir. Yani,
listedeki sözcüklerin yarısı sunulan senaryolara uygun, diğer yarısı uygun
olmadığında hayatta kalma etkisi ortadan kalkmaktadır. Bu sonuçlar,
hayatta kalma süreci etkisinin sınırlılığını göstermektedir.
Diğer yandan, Nairne ve Pandeirada (2011) hayatta kalma ve soygun
senaryolarına uygun kelimelerin kullanıldığı koşulda da uygun olmayan
koşulda da hayatta kalma avantajının ortaya çıktığını gözlemlemiştir.
Uygunluk gösteren ve göstermeyen kelimelerin karışık olarak verildiği
listeler için de hayatta kalma etkisi görülmüştür. Bu bağlamda, Nairne ve
Pandeirada (2011), Butler vd.’nin (2009) elde ettiği çelişkili sonuçları
araştırmada kullandıkları yönteme dayandırmaktadır. Buna göre, Nairne ve
Padeirada 30 kelimelik listeler kullanırken, Butler vd. 45 kelimelik liste
kullanmış ve uygun & uygun olmayan kelimeleri aynı listede dengeli
sayıda (yarı yarıya) sunmamıştır. Mevcut araştırmada ise, uygun ve uygun
olmayan kelimelerin dengeli olarak sunulmadığı, karışık 60 kelimelik bir
liste kullanılmıştır. Kelimeler seçkisiz ve ilişkisiz olmalarına dikkat
edilerek seçilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak, Kang vd. (2008) da hayatta
kalma ve soygun senaryoları karşılaştırıldığında uyaranlar seçkisiz
seçildiklerinde de ilişkisiz olarak seçildiklerinde de hayatta kalma etkisinin
ortaya çıktığını bildirmektedir. Hayatta kalma avantajı kelimeler başka bir
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kişinin hayatta kalma senaryosu açısından değerlendirildiğinde de
görülmüştür.
Mevcut araştırmada, nötr kelimelerde uygunluk etkisi açısından anlamlı
bir fark görülmemiş olsa da hayatta kalma koşulunda 1=en az uygun puanı
verilen kelimelerin diğer koşullara kıyasla daha çok hatırlandığı
görülmektedir. Aynı zamanda, sıfat kelimelerinde anlamlı bir linear trend
bulunmuş olsa da kelimelerin hoşluğu koşulunda 1=en az uygun ve
2=biraz uygun puanı verilen kelimeler anlamlı olarak daha çok
hatırlanmaktadır. Yani, bu bulgular uygunluk etkisi görüşüne karşıt olarak,
katılımcıların hem nötr hem de sıfat kelimelerinde uygun olmayan
kelimeleri daha çok hatırlama eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu
nedenle, daha önceki araştırmalardan ve mevcut araştırmadan elde edilen
sonuçlar, uygunluk etkisiyle ilgili başka araştırmalara ihtiyaç olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, bu farklı bulgular kültürel farklılıklar açısından da
ele alınmalıdır.
Mevcut araştırmada, kelime değerlendirme (rating) sonuçlarının isim
ve sıfat kelimelerinde farklılaştığı görülmektedir. İsim kelimelerinde
hoşluk koşulu ile hayatta kalma ve taşınma koşulları arasında anlamlı
farklılık görülürken, sıfat kelimelerinde koşullar arasında anlamlı bir
farklılık bulunmamıştır. İsim kelimelerinden elde edilen bu bulgular,
Nairne vd.’nin (2007) elde etmiş olduğu bulgularla tutarlı görünmektedir.
Yani, mevcut araştırmada kelimelerin hoşluğu koşulunda daha yüksek
uygunluk puanları elde edilmiştir. Fakat yüksek uygunluk puanlarının daha
başarılı hatırlama performansı anlamına gelmediğini belirtmek
gerekmektedir. Nötr kelimelerde yüksek uygunluk puanları kelimelerin
hoşluğu koşulunda elde edilmiş olsa da, en fazla hatırlama puanı hayatta
kalma koşulunda elde edilmiştir. Bu sonuçlar, başarılı bir bellek
performansı için uyaranla uyaranın sunulduğu koşul arasında uyumun
gerekli olup olmadığını düşündürmektedir. Bell vd. (2013) bu konuyla
ilgili olarak, hayatta kalma koşulu için daha yüksek uygunluk puanlarının
elde edilmesine rağmen hayatta kalma avantajının bu değerlendirmelerden
bağımsız olduğunu, uygunluk puanlarının hatırlama üzerinde güçlü ve
doğrudan bir etkisi olduğuna dair yeterince kanıtın bulunmadığını ileri
sürmektedir.
Daha önce bahsedildiği gibi, uygunluk etkisi Craik ve Lockhart’ın
(1972) işleme düzeyleri yaklaşımına (levels-of-processing) göre
açıklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, uyaranların kodlama koşuluna
uygunluğu artıkça hatırlanma olasılığı da artacaktır. Fakat bu görüşün
hayatta kalma süreci için geçerli olduğu düşünülmemektedir. Kelimelerin
kodlama koşuluna uygun olması, kodlama ve geri getirme süreçlerinin
örtüştüğü anlamına gelmemektedir. Ayrıca, katılımcıların kelimelerin
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uygunluğu hakkındaki kişisel değerlendirmeleri söz konusu uygunluğa
işaret edip etmediğini de garantileyemez.
Diğer bir konu da duygusal yüke sahip kelimelerin nötr olanlardan daha
fazla hatırlandığını gösteren araştırma sonuçları olmasına rağmen
(Buchanan, 2007; Hamann, 2001; Leigland vd., 2004; Kensinger ve
Corkin, 2003; Ochsner, 2000; Ramponi vd., 2010; Talmi ve Moscovitz,
2004), mevcut araştırmada hayatta kalma bağlamında nötr kelimelerin
daha fazla hatırlanmasıdır. Talmi ve Moscovitz (2004) duygusal
materyalin nötr olanlardan daha fazla hatırlanmasının duygunun materyali
organize etme işlevi görmesinden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Nötr
kelimelerin anlamsal ilişkiselliği (semantic relatedness) arttırıldığında
hatırlanma olasılıkları da artacaktır. Bu açıdan bakıldığında ve bu görüşle
tutarlı olarak, hayatta kalma bağlamının nötr kelimeler için güçlü bir
anlamsal ilişkisellik sağladığını söyleyebiliriz. Duygusal kelimeler için bu
ilişkisellik hoşluk koşulunda daha fazla ortaya çıktığından hoşluk
koşulunda daha fazla sıfat kelimesi hatırlandığını ileri sürebiliriz. Tüm bu
sonuçlar, bellek performansı açısından duygusal ve nötr kelimelerde elde
edilecek bellek üstünlüğünün bağlama göre değişebileceğini
göstermektedir.
Sonuç olarak, Kroneisen ve Erdfelder (2011) hayatta kalma sürecinin
çoklu, ayrıntılı ve zengin kodlama imkanı sağladığını ve hayatta kalma
etkisiyle ilgili sınırlayıcı araştırma sonuçlarının detaylandırma sürecini
engelleyen koşullardan kaynaklandığını ileri sürmektedir. Nairne ve
Pandeirada (2016) da bu görüşü destekleyerek, kodlama koşulundaki
sürecin detaylandırmayı etkisiz hale getirdiği durumlarda hayatta kalma
sürecinin ortadan kalkacağını belirtmektedir. Bu açıklamalarla uyumlu
olarak daha önce bahsedildiği gibi, somut kelimelerin soyut kelimelere
kıyasla uyaranların somut kullanımıyla ilgili daha fazla çağrışım yaratarak
kodlama sırasındaki detaylandırmaya katkı sağladığı, dolayısıyla bellek
avantajına neden olduğu gözlenmiştir. Mevcut araştırmada da bu yönde
sonuçlar edilerek sıfat kelimelerinin, nötr ve somut kelimeler kadar somut,
anlamlı ve ayrıntılı çağrışımlar yaratamadıklarından daha az
hatırlandıklarını, hayatta kalma etkisinin bu avantaja sahip nötr
kelimelerde ortaya çıktığını göstermiştir.
Mevcut araştırmanın bazı sınırlılıklarından bahsetmek gerekmektedir.
Bunlardan biri, araştırma kelimelerinin sadece nötr isim kelimeleri ile
duygusal sıfat kelimelerinden oluşuyor olmasıdır. Diğeri ise, kullanılan
kelimelerin sıfat oluşu ile duygusal oluşu arasındaki ayrımın tam olarak
yapılmamış olmasıdır. Örneğin tembel, zayıf, güçsüz gibi sıfat kelimeleri
ile mutlu, üzgün, korkmuş gibi duygu ifade eden kelimeler birbirinden
farklı kelimelerdir. Bu nedenle, gelecek çalışmalarda nötr sıfat kelimeleri
(yerel, bitişik gibi) ile duygu ifade eden isim kelimelerinin (mutluluk,
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hüzün gibi) araştırmaya dahil edilmesi daha güvenilir sonuçlar elde
edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, araştırma farklı örneklem gruplarında
uygulanarak (örneğin, çocuklar, yaşlılar gibi) farklı gelişim düzeylerinden
elde edilen sonuçlar karşılaştırılmalıdır.
Son söz olarak, bu araştırmanın literatüre olan katkılarından
bahsedecek olursak bunlardan biri, bu sonuçların uyaran özelliklerinin
bellek süreçleri üzerindeki etkisi hakkında bilgiler sağlaması ve ortaya
çıkan bellek süreçlerinin mekanizmasıyla ilgili fikirler vermesidir. Bu
araştırma sonuçlarının her ne kadar çeşitli sınırlılıkları olsa da, belleğin
işleyişi, biliş ve duygu etkileşimi ve farklı uyaranların bellek performansı
üzerindeki etkisi ile konularda bilgi sağlayıcı olduğu söylenebilir. Zihinsel
süreçlerin
anlaşılmasında,
bellek
geliştirme
yöntemlerinin
geliştirilmesinde ve birçok uygulama alanında bu bilgilerin faydalı olacağı
düşünülmektedir.
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YÜKSEK EĞİTİMDEKİ Y KUŞAĞININ MİZAH ALGISI
Humor Perception of Generation Y in High Education
Öznur YAŞAR
Giriş
Kuşak kavramının tarihi Eski Mısır Uygarlığına kadar uzanmaktadır.
Bu kavram anne–baba ve çocukların doğumları arasındaki ortalama zaman
dilimi olarak açıklanabilmektedir. Yapılan biyolojik tanıma göre 20-25
yıllık bir süreç kuşak olarak ifade edilmektedir. Ancak önceleri yeterli
görülen bu tanım günümüz küresel koşullarında tatmin edici değildir.
Değişen dünya koşulları, hayatımıza teknolojinin girmesi ile toplumdaki
değişme hızlanmaktadır (Öz 2015: 3). Sonuç olarak kuşak kavramının
ortak tanımı; aynı dönem doğmuş, aynı dönemin şartlarını paylaşan
bireyler topluluğu olarak yapılabilir. Çünkü aynı zaman diliminde yaşayan
bireyler sosyo-kültürel, ekonomik vb. olayları birlikte yaşayarak
kuşakların oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bu değişimlerin sonucu
olarak, sosyolojik açıdan da kuşakların daha ayrıntılı açıklanması
gerekmektedir.
Kuşak kavramı sosyoloji de önemli bir yere sahiptir. 1830-1840 yılları
arası kuşaklar ile ilgili çalışan kişilerden biri toplum bilimi için oldukça
önemli olan Auguste Comte’tur. Comte 1974’ te kuşaksal değişikliklerin
tarihsel süreç içerisinde, dinamik bir yapıda olduğunu ortaya koyarak,
sosyal bir ilerlemenin ancak bir kuşağın bir sonraki kuşağa aşılayacağı
birikimler ile mümkün olduğunu söylemektedir (Demirkaya 2015:188;
Latif ve Serbest 2014:136; Comte1974: 635-641; Yüksekbilgili ve
Akduman 2015:424).
Kuşak gruplamaları kuramı veya kuşaklar kuramı ise; Alman Sosyolog
Karl Mannheim tarafından 1928 yılında ele alınmıştır. Karl Mannheim
“Kuşaklar Problemi” makalesinde, bir toplumda kuşaktan bahsedebilmek
için 5 unsurun olması gerektiğini belirtmiştir. Bunlar:
 Kültürel süreçte yeni katılımcıların ortaya çıkması,
 Bu süreçte eski katılımcıların sürekli olarak gözden kaybolması,
 Herhangi bir kuşağın üyelerinin, yalnızca tarihsel sürecin geçici
olarak sınırlı bir bölümünde katılabilmesi,

Kültürel mirasın doğru aktarılması için devamlı nedenlerin
gerekmesi,


Bu çalışma Ege Üniversitesinin organize ettiği “Somut Olmayan Kültürel Miras ve
Mizah” Uluslararası Genç Akademisyenler Kültür Kongresinde sözlü bildiri olarak
sunulmuştur.
 (Dr.) İstanbul, Türkiye, E-mail: oznrysr@gmail.com.

 Kuşaktan kuşağa geçişin devamlı bir süreç olması şeklinde
sıralamaktadır (Mannheim1952: 292; Mücevher 2015: 3).
Günümüz kuşaklarını içine alan sınıflandırma ve tartışmalar ilk kez
Inglehart tarafından incelenmiştir. Daha sonraları da William Strauss ve
Neil Howe (1991) tarafından çalışılmıştır. Kimi araştırmacılar kuşaklar ile
ilgili kuramı “Strauss-Howe Kuşak Kuramı” olarak adlandırmıştır (Arslan
vd. 2015: 5; Moss 2010: 2).
Bu çalışmada mizah anlayışı incelenecek olan Y Kuşağından önce diğer
kuşakları kısaca açıklamak yerinde olacaktır. Kuşaklar yeni yaşam tarzları
ile farklı isimler almaktadır. Adrienne Fox’ a göre kuşakların yıl ve yaş
ayrımı tablo 1’de görüldüğü gibidir (Mücevher 2015: 6; Fox 2011; 24).
Tablo:1
Doğum Tarihi
Kuşak Adı
2015 yaşı
1925 – 1945
Sessiz Kuşak(gelenekselciler)
70-90
1946 – 1964
BabyBoomers
51-69
1965 – 1980
X Kuşağı
35-50
1981 – 1995
Y Kuşağı
20-34
1996
Z Kuşağı ya da Dijital Nesil
<20
Sessiz kuşak ya da gelenekçiler olarak adlandırılan kuşak; savaş kuşağı
olarak ifade edilmektedir. 1925-1945 yılında doğan bireylerden
oluşmaktadır. Bu dönemin önemli olayları II. Dünya Savaşı ve 1929
ekonomik krizi olarak gösterilmektedir. Kuşaktaki bireyler savaşa
katılmayacak kadar küçük fakat savaşın etkilerini yaşayan bireylerdir
(Akdemir vd.2013: 14; Mücevher 2015: 8).
Bebek patlaması kuşağı olarak adlandırılan ikinci kuşak ise 1946-1964
yılları arasında doğan bireyleri kapsamaktadır. Bu kuşakta doğan
bireylerin sayısının fazla olması sebebiyle toplum yeniden şekillenmiştir.
Bu kuşaktaki bireyler 1960’ların karakteristik kültürel gelişiminin bir
parçası olmuştur. Dönemin en çarpıcı özelliği kadın-erkek eşitliği, ırk
ayrımına karşı mücadeleler ve çevreye duyarlılıktır (Akdemir 2013: 15).
X kuşağı 1965-1980 yılları arasında doğan bireylerden oluşmaktadır. X
kuşağı “kayıp kuşak” olarak da bilinmektedir. Bunun sebebi ise bu kuşağa,
krizlerin ve sosyal çalkantıların damgasını vurmasıdır. Bu dönem boyunca
Türkiye de sağ-sol çatışmaları yaşanmıştır. Bu çatışmalar bireyci ve
pragmatik genç nüfusun çıkmasına sebep olmuştur (Aydın 2013: 33).
Z kuşağı ise 1996 sonrasında ki kuşak olarak tanımlanır. Bu kuşağın
bireyleri teknoloji ile çok ilgilidir (Demirkaya, 2015, s. 189). Bu kuşağın
çocukları “Kuşak I”, “İnternet Kuşağı”, “NextGeneration”, ya da
“iGen”olarak isimlendirilmektedir. Bir diğer ismi ise “instantonline”
daima online olan bireyler olarak ifade edilmektedir. Strauss ve Howe ise
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bu kuşağı yalnızlık ve aşırı bireyselleşmeden dolayı “Yeni Sessiz Kuşak”
olarak da ifade etmektedir (Akdemir 2013: 15).
Bu çalışmanın sınırlılığını oluşturan Y kuşağı ise; BB ve X kuşağının
çocuklarıdır. Y kuşağı günümüz toplumunda çalışma hayatındaki en aktif
kuşaktır. Ayrıca üniversitede eğitim gören gençliğinin büyük bölümünü
oluşturmaktadır (Aydın 2013: 30). Bu yönü ile bu araştırmanın konusu ve
sınırlılığını oluşturmaktadır.
Y kuşağı ‘Ben Kuşağı’ olarak da tanımlanmaktadır. Y kuşağı teknoloji
ile büyüyen bir kuşak olduğu için iletişimi sosyal ağlar ile
gerçekleştirmektedir. Kendinden önceki kuşaklara nazaran daha iyi eğitim
alan bu kuşağın yaşamdan beklentileri de fazladır ayrıca Y kuşağı iş-özel
hayat dengesi aramaktadır. Bu kuşağın yetişme şekli, kuşaktaki bireylere
sorgulama imkânı sağlamaktadır (Özer 2014: 57). Her şeyi sorgulayan bu
kuşak ‘WHY’ kuşağı adının kısaltmasından dolayı Y kuşağı adını
almaktadır. Y kuşağı üyeleri Körfez Savaşını, Irak Savaşını, dünya çapında
terör saldırılarını ve doğal afetleri görmüştür (Mücevher 2015: 13). Bu
kuşak Milenyum Kuşağı, Gelecek Kuşağı, www Kuşağı, Dijital Kuşak,
Patlama Kopyası, Net kuşağı ve İndigolar gibi isimlerle de anılmaktadır
(Demirkaya 2015: 189).
Y kuşağındaki insanların teknolojiyi özellikle sosyal medyayı etkin
kullanmaları, onların çeşitli konulardaki düşüncelerini yine sosyal
medyada dile getirmesine sebep olmuştur. Özellikle bazı toplumsal
konular hakkındaki düşüncelerini mizahi bir bakış açısıyla yaklaşmaları,
bu kuşağın (y kuşağı) mizah anlayışını araştırmayı gerekli kılmıştır.
Günümüzde insanları gülmeye yönelten bütün davranış ve söylemler
mizah olarak değerlendirilmektedir. Şaka yapmak, nükte yapmak, komik
bir kişisel deneyimi paylaşmak, yorumlara espri katmak, politik bir hicivde
bulunmak vb. eğlenme araçlarının her biri bir mizah ürünü olarak
görülmektedir. Gençler özellikle bu araştırmanın sınırlılığındaki Y
kuşağındaki gençler yaşamlarının her anında mizah ile karşı karşıya
kalabilmektedir. Çünkü sosyal medyada, televizyon, radyo, gazete, dergi
gibi kitle iletişim araçlarında ve duvar yazılarında sıklıkla mizahi öğelere
yer verilmektedir. Ayrıca mizah konu bakımından da sınır tanımadığı için;
evlilik, cinsellik, eğitim, iş, spor vb. her alanda kendini göstermektedir
(Başak ve Can 2014: 366).
Araştırmanın Bulguları
Mizahta gözlenen bireysel farklılıkların dışında toplumsal farklılıklar
da bulunmaktadır. Örneğin bir İngiliz’in güldüğüne bir Fransız
gülmeyebilir. Farklı toplum ve topluluklarının yanında, aynı toplumdaki
farklı kuşaklardaki kişilerin de mizahi farklılıkları dikkat çekmektedir. Bu
konu tekrar örneklendirilecek olursa; farklı kuşaklardaki dede, baba ve
[51]

çocuk aynı şeylere gülmemektedir. Özellikle zamanının çoğunu sosyal
medyada geçiren, özellikleri bakımından diğer kuşaklardan farklı olan Y
kuşağı mizahi algılayışı incelemeye değerdir. Araştırmada Y kuşağının
seçilmesinin bir nedeni ise üniversite içerisinde en çok Y kuşağının
bulunmasıdır.
Bu Araştırmada Dumlupınar Üniversitesi’ndeki Y kuşağının üyelerinin
mizah anlayışı incelenmiştir. Toplamda 15 kişi ile derinlemesine
görüşülmüştür. Görüşülen kişilerin 7’si akademisyen 8’i öğrencidir.
Araştırmaya katılanlar ile derinlemesine görüşmeler yapılmış ve
görüşmelerin kayıtları deşifre edilerek yazıya geçirilmiştir. Yazıya
geçirilen görüşme metinleri nitel araştırmalarda kullanılan MAXQDA
nitel veri analizi programı ile analiz edilmiştir. Aşağıdaki tabloda görüşme
yapılan kişilerin konumu, doğum tarihi, cinsiyeti ve yaşları gibi
demografik bilgileri belirtilmiştir.
Tablo:2
görüşmeciler

KONUMU

DOĞUM YILI

YAŞ

CİNSİYET

1.görüşmeci

ögrenci

1993

23

Kadın

2.görüşmeci

öğrenci

1994

22

Kadın

3. görüşmeci

öğrenci

1992

24

4. görüşmeci

akademi s yen

1981

35

Erkek

5.görüşmeci

akademi s yen

1986

30

Kadın

6. görüşmeci

akademi s yen

1981

36

Erkek

7.görüşmeci

akademi s yen

1987

29

Kadın

8.görüşmeci

öğrenci

1991

25

Kadın

9. görüşmeci

akademi s yen

1990

26

Kadın

10. görüşmeci

akademi s yen

1981

36

Erkek

11.görüşmeci

öğrenci

1993

23

Kadın

12.görüşmeci

akademi s yen

1990

26

Erkek

13. görüşmeci

öğrenci

1991

25

Kadın

14. görüşmeci

öğrenci

1995

21

Kadın

15. görüşmeci

öğrenci

1995

21

Kadın

Kadın

Görüşmeler Tablo 2’de belirtildiği ve tanımda yer verildiği gibi Y
kuşağını kapsayan 1980 ile 1996 yılları arasında doğanlar ile yapılmıştır.
Görüşmecilerin hepsi Dumlupınar Üniversitesi’nde öğrenci ya da
akademisyen konumunda bulunan kişilerdir. Görüşmecilerin genelini
kadınlar oluşturmaktadır.
Görüşmeye katılan Y kuşağı bireylerine, mizah anlayışlarını ölçmeye
yönelik yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Cevaplar toplum ve
mizah temel teması altında çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Bu kategoriler
harita 1’de görüldüğü gibidir.
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Harita:1 Temel Kategoriler

Kategoriler yöneltilen sorulara verilen cevaplardan oluşturulmuştur ve
Y kuşağının mizah algılayışını toplumsal olarak ortaya koymaya
çalışmıştır. Bu bağlamda topluma en çok ulaşan mizah türü, mizahın
eleştirel ve hoşgörülü olması yönü, toplumsal farkındalığa katkısı,
eğlendirme dışındaki işlevi, hayat için gerekliliği, geçmişten farklılığı gibi
kategoriler oluşturulmuştur.
Alınan cevaplardan MAXQDA nitel araştırmalar programı
aracılığı ile kategoriler oluşturulmuştur. Bu kategoriler de kodlara
ayrılmıştır. Kodlar görüşmecilerin verdiği cevaplardan, aslına müdahale
edilmeyerek ve maddeleştirilerek, haritalar halinde gösterilmiştir. Harita 2
görüşmecilerin günümüzde takip ettikleri mizah organları ile ilgilidir.
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Harita:2 Takip Edilen Mizah Programı

Sözlü hafızaya dayanan mizah, dergiler, gazete, televizyon, sinema,
sosyal medya gibi alanlarda yeni anlamlar kazanarak varlığını devam
ettirmektedir. Bu alanlar mizahın farklı biçimlerde yeniden üretildiği
yerlerdir (Çetinkaya 2006: 53).
Görüşmecilerin takip ettikleri mizah programları harita 2’de
gösterilmiştir. Yapılan analizler neticesinde Y kuşağının mizahı genellikle
sosyal medyadan (caps ve karikatür) ve televizyon programlarından takip
ettikleri görülmüştür. Özellikle son dönemde mizah yayınından
algıladıkları genellikle “Güldür Güldür Show”, “Çok Güzel Hareketler
Bunlar”, “Buyur Bir De Burdan Bak” ,“Beyaz Show”, “3 Adam”, “Müdür
Naptın?” gibi televizyon programları olduğu görülmüştür. Yöneltilen
sorulara Cem Yılmaz’ı ve Recep İvedik filmini izlediklerini belirtenler
olmuştur. Mizah dergisi olarak ise; Penguen, Leman, Uykusuz, Gırgır adlı
dergileri okuduklarını belirtmişlerdir. Sonuç olarak Y kuşağındaki
bireylerin mizahı daha çok televizyondan, sonrasında ise sosyal medyadan,
en son olarak da mizah dergilerinden takip ettikleri tespit edilmiştir.
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Harita:3 Mizah Yayınlarının Geçmişten Farklılığı

Martin (2007)’e göre mizahın sosyal yüzü bulunmaktadır. Çünkü birey
kendi gereksinimlerini göz önünde bulundurarak diğer kişiler üzerine de
odaklanmaktadır. Böylece ilişkilerini kolaylaştırarak, kişiler arası gerilimi
azaltmaktadır. Ancak sosyal bir yönü bulunan mizah anlayışı dönem
dönem değişmektedir. Örneğin dedenin, babanın ve çocuğun güldüğü
şeyler değişebilmektedir. Nitekim mizah programları da kuşaktan kuşağa
farklılık göstermektedir.
Mizahın geçmişten farklılığı görüşmecilere göre değişmektedir. Genel
konsensüs ise; şu an ki mizah anlayışının geçmişe göre basitleştiği
doğrultusundadır. Bazı görüşmeciler günümüzde mizahın daha siyasi
olduğunu iddia ederken bazıları geçmişteki mizah programlarının daha
siyasi olduğunu düşünmektedir. Örneğin geçmiş yıllardaki “Olacak O
Kadar” mizah programı genelde siyasi konuları ele alırken aynı formatta
olduğu düşünülen günümüz televizyon programları daha çok gündelik
yaşamı konu edinmektedir. Bununla beraber bazı görüşmeciler geçmişteki
komedi filmlerinin, örneğin Kemal Sunal filmlerinin, güldürürken
düşündürdüğünü söylemişlerdir. Bazı görüşmeciler ise geçmişten bir farkı
bulunmadığını sadece günümüzde konuların değiştiğini belirtmiştir.
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Harita: 4 Mizahın Günlük Yaşam İçin Gerekliliği

Görüşmecilerden günlük yaşamdaki mizahın gerekliliği konusunda
alınan cevapların geneli “gerekli” olduğu yönündedir. Toplumsal
gerekliliğinin yanında, bireysel gerekliliğinin üzerinde de durmuşlardır.
Çünkü görüşmeciler mizahın bireysel bir ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.
Bununla beraber görüşmeciler günümüzde insanların daha gergin
olduğunu bu sebeple mizahın daha da gerekli olduğunu söylemişlerdir.
Ayrıca mizahın stres oranını düşürdüğünü söylemişlerdir. Ancak
görüşmeciler mizahın dozajının karşıdaki insana göre ayarlanmasının
önemli bir konu olduğunu belirtmiştir. Bazı görüşmeciler ise günümüz
mizahının seviye probleminden dolayı gereksiz olduğunu söylemiştir.
Mizahın günlük hayattaki etkinliği onun yazılı hale getirilmesi ile
artmıştır. Özellikle son dönemde sosyal medya kullanımının artması
günlük yaşamda mizahın kullanımını yaygınlaştırmıştır. Yazılı mizah
okuyucuyu günlük tasa ve dertlerinden arındırmak gibi bir görevin yükü
altına girmiştir (Öngören 1998: 20-23). Bu durum mizah teorilerinden
rahatlama teorisine göre açıklanabilir. Çünkü mizah ürettiği gülme ile haz
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alma, memnuniyet gibi duygu halleri oluşturmaktadır. Bu da günlük
yaşamda kişilerde rahatlama sağlamaktadır.
Harita:5 Mizahın Toplumsal İşlevi

Mizah toplumsal yaşamda gelişmektedir. Bu anlamda mizahın toplum
içinde canlı bir görevi bulunmaktadır (Nesin 1973: 21). Görüşmeciler ise
mizahın en büyük toplumsal görevinin toplumu düşünmeye sevk etmesi
olduğunu söylemiştir. Bu nedenle sadece eğlence aracı olarak
düşünülemeyeceğini belirtmişlerdir. Özellikle mizahın ironi yönünün
eğitici bir tarafı olduğunu düşünmektedirler. Bu konu da bir televizyon
dizisi olan “Leyla ile Mecnun” dizisinin güzel bir örnek olduğunu çünkü
orada verilmek istenen toplumsal mesajın kırıcı olmadan mizah aracılığı
ile verildiğini söylemişlerdir. Ancak bazı görüşmeciler mizahın
günümüzde bu işlevlerini pek de yerine getiremediğini düşünmektedir.
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Harita:6 Mizahın Farkındalık Oluşturma İşlevi

Görüşmecilerin düşüncelerine göre mizahın diğer bir işlevi de
toplumsal farkındalık oluşturmasıdır. Bu konu da bir görüşmeci yayınlanan
bir karikatürün neredeyse iç savaşa sebep olacağını, bu sebeple toplumu
çok etkilediğini söylemiştir. Dolaylısı ile mizah yayınlarında işlenen
konular farkındalık oluşturmaktadır. Mizah sayesinde topluma meseleler
daha hızlı yayılabilmektedir. Normalde dikkat çekmeyen bir olay komedi
yolu ile dikkatleri çekebilmektedir. Bu konuda kişilerin mizah yayınlarını
neden okudukları bir ölçüt olarak değerlendirildiğinde, mizah yayınlarını
eğlenmek amaçlı tercih edenlerin farkındalık düzeyini değiştirmeyeceği,
ancak düşünme fonksiyonlu tercih edenlerin farkındalığını etkiyeceği
düşünülmektedir. Bazen medya organlarının da kendi düşüncelerini
aktarmak amaçlı mizahı kullandıkları belirtilmektedirler.
Morreall (1997) Gülmeyi Ciddiye Almak eserinde mizahın farkındalık
oluşturma işlevinin üzerinde durmuştur. Ona göre mizah çeşitli konulara
eleştiri ile birlikte kişilerin olayların iç yüzünü görmelerini sağlamaktadır.
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Harita:7 Mizahın Hoşgörü İşlevi

Mizahın kökeninde eğlence ve hoşgörü bulunmaktadır. Eğlence
mizahın gövdesindeki ana kaynağıdır. Hoşgörü ise mizahın kültür
boyutuna işaret etmektedir. Çünkü mizahın ortaya çıkabilmesi için belirli
bir hoşgörü ortamının kurulması gereklidir. Ancak mizahın hoşgörü
işlevinin ana problemi “Niçin hoşgörü gerektirdiğidir?” bu soru mizah
yaparken hoş görülmesi gereken bir durum olduğunun göstergesidir.
Nitekim mizah topluluk durumundaki insanların yaşantıya koydukları
sosyal, politik, ekonomik ve cinsiyet baskılarına dokunmakla ve onları
ırgalamakla, hoşgörüyü harekete geçirmektedir (Öngören 1998: 15-16).
Hoşgörülü olmak ve mizah arasındaki ilişkiyi açıklayan görüşmecilerin
geneli mizahın toplumun hoşgörü düzeyini yükselttiğini söylemişlerdir.
Çünkü mizahın kullandığı dil yargılayıcı değildir. Bu anlamda mizah ile
hoşgörü arasında ilişki olduğunu düşünülmektedirler. Bunun yanında
mizah ile hoşgörünün ilintili olmadığını düşünen görüşmeciler de
bulunmaktadır. Onlara göre; hoşgörü kişisel bir olgudur. Dolayısıyla
mizah ile hoşgörünün azalması ya da artması gibi bir durum söz konusu
olamaz.
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Harita:8 Mizahın Eleştiri İşlevi

Y kuşağı mizahı hoşgörü kadar eleştiri ile özdeşleştirmektedir. Nitekim
insanların bazı görüş ve isteklerini dışa vurmak için mizahi anlatım yoluna
her zaman ihtiyaç vardır (Öngören 1998: 29). Görüşmecilere göre mizah
eleştirinin keskin ve net olanıdır. Çünkü mizah doğrudan hedefe yönelir ve
bu nedenle objektif eleştiriler mizah aracılığı ile yapılmaktadır. Bunu en
çok kullanan kurum ise siyaset kurumudur. Ayrıca eleştiriler mizah
aracılığı ile yapıldığında daha az kırıcı olduğunu düşünmektedirler.
Özellikle her şakanın altında bir gerçek vardır düşüncesi eleştirilerde
mizahı kullanmaya yöneltmektedir.
Mizah ile objektif eleştiriler görüşmeciler tarafından bazen mümkün
olmayacağı şeklinde de yorumlanmıştır. Onlara göre ise; kurum ve kişiler
kendi düşüncelerini empoze etmeye çalıştıkları için karşıt düşünceleri taraf
tutarak eleştirmektedir.

Sonuç
Kuşak kavramı aynı yıl doğmuş, aynı dönemin özelliklerini paylaşan
bireyler topluluğu olarak tanımlanmaktadır. Yaşadığı dönemin kültürünün,
siyasi yapısının, ekonomik özelliklerinin, önemli olaylarının ve
tutumlarının benzer olması kuşakların var olmasını sağlamıştır. Bir kuşak
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bir sonraki kuşağı etkilemektedir ancak tamamen benzer değildir. Çünkü
geçmişten günümüze toplumsal ve kültürel yapılar zaman içerisinde
değişiklik göstermektedir. Bu değişim insanların davranış, tutum ve değer
yargılarını da şekillendirmektedir. Kuşaklar, BabyBoomer Kuşağı, X
Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı olarak adlandırılmaktadır.
Bu Çalışmada Türkiye’de yüksek eğitim ve öğretimde var olan Y
kuşağı üzerinde durulmuştur. Y kuşağı 1980-1996 yılları arasında doğmuş
olanların kuşağıdır. Esasında her kuşak içinde bulunduğu sosyal bağlamın
ürünüdür. Günümüz gençliğinin bir kısmını temsil eden Y kuşağı bilişim
toplumu ve postmodern kültürün ilk kuşaklarıdır. Y kuşağı bireyleri
postmodern çoğul kimlik örüntülerine sahiptir. Postmodern kültür hem
geleneksel hem de modern kültürün bileşimidir. Bu bağlamda Y kuşağı
hem bireyci ve özgürlüğüne düşkün hem de aile bağları kuvvetlidir. Hem
küresel hem de yerel kültürü hayatında bulundurmaktadır. Ayrıca Y kuşağı
sosyal medyayı etkin kullanmaktadır (Bayhan 2014: 23). Y kuşağında
bireylerin teknoloji ile bağlantısının yüksek olması onların her konuda
farkındalığını artırmaktadır. Bu nedenle bu kuşak Dünya’ya kapılarını açan
kuşak olarak ifade edilmektedir. Bu araştırma Dumlupınar
Üniversite’sindeki Y kuşağı akademisyen ve öğrenciler ile derinlemesine
görüşmeler yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın analizi için, nitel
araştırmalarda kullanılan MAXQDA nitel araştırma tekniğinden
faydalanılmıştır.
Y kuşağının mizahı nasıl algıladığı araştırıldığı bu çalışmada yapılan
derinlemesine görüşmeler neticesinde toplum ve mizah temalı altı temel
kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler görüşmecilerin yanıtlarına göre
kodlanmıştır. Oluşturulan kategoriler; takip edilen mizah programı, yayını
vb., mizah programların, yayınların vb. geçmişten farklılığı, mizahın
günlük yaşam için gerekliliği, mizahın toplumsal işlevi, mizahın hoşgörü
ve eleştirel işlevleridir.
Y kuşağından olan 15 kişi ile yapılan görüşmeler neticesinde birçok
duyu organına hitap etmesinden dolayı en çok televizyondaki mizah
programlarının takip edilmekte olduğu görülmüştür. Bunun dışındaki caps
ve karikatürlerin daha çok sosyal medyadan (internet) takip edildiği
sonucuna ulaşılmıştır. Görüşmecilere göre; mizah programların
geçmiştekilerden en önemli farklılığı düşündürücülüğünün daha az
olmasıdır. Mizahın günlük yaşam için gerekliliğini ve toplumsal işlevini
görüşmeciler genel olarak, sosyal kriz anlarında daha yumuşatıcı olması
özelliği ile özdeşleştirmişlerdir. Son olarak görüşmecilere göre mizah,
hoşgörüyü beraberinde getirmektedir. Ancak yapılan mizahi eleştirinin
belli bir düzeyde olması gerektiği genel kanısına ulaşılmıştır.
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GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SANATÇI
KİMLİĞİNİN İNŞASI VE SANATSAL KARİYER PLANLAMASI
SÜRECİNDE GELİŞTİRDİKLERİ YAKLAŞIMLAR VE
STRATEJİLER
Construction of Artistic Identity of Fine Arts High School Students and
Their Approaches And Strategies in Developing Artistic Career
Hasan SANKIR
Giriş
Sanat sosyolojisi alanında Becker (1982) ve Bourdieu (1999) sanatı
toplumsal bir süreç olarak görmüştür. Bourdieu sanat ve sanatçılara
yönelik olarak sanat yapıtı üzerine bir sosyolojik çalışmanın sanat yapıtının
değerini üretmeye ve sürdürmeye katkıda bulunan etken kişi ve kurumlarla
birlikte kavranması gerektiğini belirtmektedir. Bu bağlamda Bourdieu
sanat sosyolojisinin konusunun sadece sanatçıları, yapıtın üretimine
katılan kişi/ kurumları, siyasal ve yönetimsel mercileri kapsamadığını,
öğretmen ve ebeveynlerden başlayarak sanat alanının kurumlarından biri
olan güzel sanatlar okullarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini şöyle
ifade etmektedir:
Sanat bilimi, … Üreticileri üretimiyle ve sanatsal yatkınlıkların daha
baştan yerleşmesinden sorumlu olan öğretmenlerle ebeveynlerden
başlayarak, sanat yapıtını bu niteliğiyle, yani bir değer olarak
tanıyabilen tüketicilerin üretimine katkıda bulunan kurumların
(güzel sanatlar okulları, vd.) üyelerini de göz ardı etmez (Bourdieu,
1999: 352).
Peki sanat lisesinde okuyan öğrenciler sanatçı kimliklerini ve gelecek
beklentilerini nasıl şekillendirmektedir? Bourdieu sanat alanını
ekonominin olumsuzlandığı, ‘sanatın ereği sanattır, sanatın sanattan başka
ereği yoktur’ temel yasası üzerine kurmaktadır. Sanat için sanat ekolünün
ortaya koymuş olduğu bu yasa sanatçının üretiminin dış taleplere
bağımlılığını (ticari erekleri) reddetmektedir (Bourdieu, 2006:147).
Üretenler için üretenlerin olduğu bu en özerk kutupta pazarın talebi
karşısında azami bağımsızlık değerleri yüceltilirken, heterenom kutupta
ödülü anında gelen ticari başarı olan, popüler talebe doğru bağımlılığın
olduğu değerler bulunmaktadır. Bu noktada, ‘sanat için sanat’ ya da
‘toplum için sanat’ kutupları bize ‘salt’ ve ‘ticari’ alana bağlı sanatçılar
arasında geçen mücadeleyi vermektedir. (Bourdieu, 2006: 68). Çalışmalar
sanatsal kariyerlerin iki uçlu bir yapı sergilediğini belirtmektedir. Bu ucun
bir tarafında çok az kişinin büyük parasal kazançlar sağladığı ‘kazananlar’
(winners) bulunurken, diğer tarafta sanatsal faaliyetlerinden çok az ya da
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hemen hemen hiçbir gelir elde edemeyen büyük bir çoğunluk
bulunmaktadır. Bu bağlamda sanat alanı birbirinden farklı iki çıktısı olan,
güvencesiz, esnek ve sabit olmayan gelecekler sunan riskli bir alan olarak
tanımlamaktadır (Menger, 1999, 2006; Flisbäck, 2014; Gerber &
Childress, 2017). Peki sanat alanının bu iki uçlu yapısını düşündüğümüzde
sanat lisesininde belli bir uzmanlık alanında okuma kararı alan öğrenciler
sanatçı kimliklerini nasıl inşa etmektedirler? Sanat liselerini seçen binlerce
mezunun durumunu nasıl algılamamız gerekmektedir?
Sanat lisesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin sanatçı algıları ve
böylesi bir alanı nasıl müzakere ettiklerine yönelik çok az çalışma
bulunmaktadır. Bu çalışma Türkiye özelinde ihmal edilmiş bir alanı
doldurma çabasına yönelik atılmış bir adımdır. Bu bağlamda çalışmada
sanat lisesi öğrencilerinin ‘sanatçı kimdir’ algısı ve sanatsal alanının
yapısının öğrencilerin gelecek beklentilerini nasıl şekillendirdiği
incelenmiştir. Bu şekilde Türkiye’de sanat alanını yapılandıran
dinamiklerden biri olarak son dönemlerde sayısı hızlıca artan sanat
liselerinin etkisini de göz önüne alarak hem öğrencilerin sanatsal değerleri
hem de nasıl kimlikler inşa ettikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu
çalışma aynı zamanda konunun tarafı olan görüşülenlerin deneyimleri
üzerinden sanat eğitimine yönelik tespit ettikleri problemler ve sanatsal
kariyerlerin gelişimi için adayları sanat alanına entegre edecek muhtemel
çözüm önerileri üzerinedir. Bu anlamda öğrencilerin sanatçı algısı ve
geleceklerinden nasıl beklentileri olduğunu anlamak için 18 sanat lisesi
öğrencisi ve biri rehberlik ve danışmanlık alanında diğeri resim alanında
olmak üzere toplam iki öğretmen ile görüşme yapılmıştır.
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde sırası ile Türkiye’deki güzel
sanat liselerine yönelik bilgi verilmiş ve sonrasında sanat alanının yapısı
ele alınmıştır. Sanat alanının kuralları; alana giren, mücadele eden ve
böylesi bir alanda var olmaya çalışan üyelerin nasıl kimlikler geliştirdiği
yapılan çalışmalar ışığında anlaşılmaya çalışılmıştır.
Sanatsal Kariyerler ve Türkiye’de Güzel Sanatlar Liseleri
Sanatçıların mücadele etmek zorunda oldukları büyük belirsizliklere
rağmen son 30 yılda sanatın bütün alanlarındaki sanatçı sayısında bir artış
olduğu ve sanatçıların sanatsal kariyerlerinden beklendiği gibi geri
çekilmedikleri belirtilmektedir (Menger, 2006: 12). Çalışmalar sanat
alanının, bireylerine oldukça belirsiz ve esnek gelecekler sunduğunu
göstermektedir. Bu özellikleri dolayısı ile sanat alanına başlamak riskli bir
çaba olarak tanımlanmaktadır. Sanat alanın kendine has yapısı bireyleri
sanatı asıl iş olarak yapmanın yanında başka işlerle de uğraşmak
durumunda bırakan ikili bir konuma atmaktadır (Silva, 1999;
Hesmondhalgh & Baker 2010; Menger 1999, 2006; Flisbäck 2014: 55;
Lena & Lindemann, 2014). Ayrıca sanat alanı, sanat kurum ve dernekler
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üzerinde neo-liberal örgüt modellerinin uygulanması, değişen sanatçı rolü,
toplumsal değişme, internet ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler gibi
son 25 yılda dramatik değişikliklere sahne olmuştur (Alexander & Bowler,
2014).
Dünyadaki gelişmeler ile paralel olarak son yirmi yılda Türkiye’de
güzel sanatlar alanında eğitim veren lise ve yükseköğrenim düzeyindeki
okullaşma oranında yüksek bir artış meydana gelmiştir. Türkiye’de 1989
yılında ilk güzel sanatlar liselerinin açılması sanat eğitimi alanındaki
önemli gelişmelerden biri olarak kabul edilmektedir (San, 1999: 30). 2018
yılına gelindiğinde Türkiye genelinde yetmişbir ilde seksenbir tane güzel
sanatlar lisesine ulaşılmıştır. Güzel sanatlar lisesinde 2017-2018 yılı itibari
ile Türkiye genelinde müzik branşında 2700 öğrenci, halk müziği
branşında 150, sanat müziği branşında 90 ve görsel sanatlar branşında 2850
sanatçı adayı öğrenim görmektedir (MEB, 2018).
Yetenek sınavlarına göre öğrenci alan bu okullarda yetenek sınavından
50 ve üstü alan öğrenci başarılı kabul edilerek değerlendirmeye
alınmaktadır. (MEB, 2016). Bu okullardan mezun olan öğrenciler
genellikle üniversitelerin yetenek ile öğrenci alan fakültelerini,
konservatuarları ya da eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerini tercih
etmektedirler.
Bireylerin erken yaşlarda (ortaokul öğreniminin hemen sonrasında) ilgi
ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar alanında eğitim ve öğretim
görmeleri güzel sanatlar liselerinin kuruluş amaçlarının başında yer
almaktadır. Bu okullar ayrıca öğrencilerin, özel yetenek ile öğrenci alan
üniversitelerin ilgili programlarına hazırlanmalarının sağlanmasını
amaçlamaktadır. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yaratıcı ve
üretken kişileri olarak yetişmeleri, ulusal ve uluslararası sanat eserlerini
tanıması ve yorumlaması da bu okulların diğer kuruluş amaçları arasında
yer alsa da (MEB, 1999) bu liselerdeki eğitim seviyesinin uluslararası
standartlarda olmadığı yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (İKSV, 2014).
Bu çalışma öncelikli olarak literatürde Türkiye’de sanat liseleri üzerine
sosyolojik olarak yapılmış çok az sayıdaki çalışmaya katkıda bulunmayı
değil aynı zamanda sanat alanının bir parçası olarak tanımlanan sanat
okullarının hedeflediği amaçlara ulaşmasına da katkı sağlamayı
hedeflemektedir. Bunun başarılması öğrencilerin sanatsal kariyerlerine
katkı sağlayacağı gibi toplumsal eşitsizliklerin sanat eğitimi üzerinden
daha da derinleşmesi karşısında (Çolak, 2015) daha eşitlikçi bir yapıyı
destekleyen politikalar ile öğrencilerin toplumsal entegrasyon ve
motivasyonlarına katkı yapacaktır. Ayrıca Van Zanten’in belirttiği gibi lise
eğitimi öğrencilerin eğitim deneyimlerini, kararlarını ve seçimlerini
anlamak için önemli kurumsal ayarları temsil etmektedir. (Tarabini ve
diğerleri’nden alınmıştır, 2012: 1174).
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Alan Teorisi ve Kimlik
Kültürel üretim alanında para kazanmak asıl amaç olarak
tanımlanmamaktadır. Bourdieu, sanat alanını sembolik malların
niteliklerini temel alan ekonomik dünyanın tersine çevrildiği bir alan
olarak tanımlamaktadır. Ona göre, görece özerk olan sanat alanı kendi
özgül mantığı içinde iki yanlı gerçeklikleri olan, tersine bir ekonomik
işleyiş bulunmaktadır. İki uçlu bu alanın bir ucunda çıkar gütmeme ve
değerlerinin benimsendiği ‘ekonomi’ anlayışı bulunurken, diğer ucunda
sanatsal endüstrilerin ‘ekonomik’ mantığı bulunmaktadır (Bourdieu, 1999:
228-229). Bourdieu’ya göre alanın işleyişinin temel koşulu karşıt
konumlarda bulunan ikilli sanatçı kimliği oluşturmaktadır. Yani
eyleyicilerin stratejileri yani tavır almaları onları bu dağılımın yapısını ya
korumaya ya da dönüştürmeye yani oyunun kurallarını sürdürmeye ya da
değiştirmeye iten konuma bağlıdır. Her üretici (sanatçı) kendi yaratıcı
tasarısını habitusunun algı ve değerlendirme kategorilerinin (örneğin,
katıksız sanat/ticari sanat, bohem/kentsoylu gibi.) kendisine sağladığı
uygun olabilirliklerin algılanmasına bağlı yapmaktadır. Ama aynı zamanda
kendisinin oyunun içindeki konumuyla bağlantılı olan çıkarların
esinlendirdiği olabilirliklerden birini ya da diğerini yakalama ya da
reddetme eğilimine göre yapmaktadır (Bourdieu, 2006: 65-66).
İlkeleri bakımından iki kültürel üretim biçim olarak ‘katıksız’ sanat ve
‘ticari’ sanat birbirine tümüyle karşıt uçlarda bulunmaktadır. ‘Sanat için
sanat’ anlayışı kentsoylu ve toplumsal sanat anlayışına karşı çıkmaktadır.
‘Toplumsal sanat’, ‘sanat için sanat’ anlayışını bencil olmakla suçlamakta
ve sanatın toplumsal veya siyasal işlev taşıması gerektiğini savunmaktadır.
Sanat için sanat baştan oluşturulması gereken bir konumdur. Bu konumda
bulunanların; ‘tam zaman çalışacak profesyonel sanatçı olan, tümüyle işi
ile uğraşan, siyasetin gerekliliklerine ve törelerin buyruklarına ilgi
duymayan, sanatın özgül kuralları dışında hiçbir yargı gücünü kabul
etmeyen toplumsal bir kişilik olarak tanımlamaktadır’ (Bourdieu, 1999:
132). ‘Sanat için sanat’ yanlıları ‘yararlı sanat’ ve kentsoylu sanat’a karşı
etik özgürlüğü savunurlar. Piyasaya, akademilere, salon gibi devlet
bürokrasisine ve gazetecilik gibi tüm kurumlara mesefeli olmayı
amaçlarlar. Sıradan seçeneklerin dizisi üstünden yer almak uğraşında
olarak bilerek üstlenilen bir disiplin anlayışını savunmaktadırlar
(Bourdieu, 1999: 133; 359). Halkın beklentilerine göre ayarlama, bu
beklentilerin peşinden ya da önünden gitme düşüncesini yadsımaktadırlar.
Özerklik anlayışları, yasaları koşulsuz kabul etmeye dayanmaktadır. Fakat
bu özgürleşme düşüncesinin gerçekleşip sürebilmesi hazır gelire sahip
olma, kısa vadeli kazanca ilgi duymama, riskli yatırımlara eğilime sahip
olmaya bağlanmaktadır (Bourdieu, 1999: 391). Bu durum Bourdie’nun
anlatımı ile temel yasası ekonomik çıkarın reddi anlamında, çıkar
güdülmeyen bir evren olarak açıklanmaktadır.
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‘Sanat için sanat’ ya da ‘toplum için sanat’ kutupları bize ‘salt’ ve
‘ticari’ alana bağlı sanatçılar arasında geçen mücadeleyi vermektedir. Bu
mücadele sanatçı tanımı, sanatın ve sanatçının statüsü konusunu
içermektedir (Bourdieu, 2006: 68). Ayrıca sanat alanında ‘sanat için sanat’
konumuna yönelme eğilimi ve bu konumda kalarak kısa vadeli ekonomik
çıkarın dışında kalmayı başarmak büyük oranda ekonomik, kültürel ve
toplumsal sermayeye sahip olmayı gerektirmektedir (Bourdieu, 1999:
394).
Alan teorisi sanat alanında birçok ampirik çalışmaya konu olmuştur
(Scarborough, 2017; Geber & Alison 2017; Flisbäck, 2014; Kleppe,
2017; Bain, 2005; Oakley, 2009; Lingo & Tepper, 2013). Bu çalışmalar
sanat alanında var olmaya çalışan sanatçıların nasıl kimliklikler
geliştirdiklerine ve bu riski dengeleme stratejilerine bakmaktadır. Bu
anlamda Bourdieu’nun (1999, 2006) sanat üretiminde tanımladığı bağımlı
ve özerk kutuplar arasındaki bölünme akademisyenler tarafından sürekli
tartışılmış ve sanat yapmanın arkasında yatan motivasyonların nasıl
şekillendiği ortaya konmaya çalışılmıştır.
Yöntem
Araştırma soruları
Çalışmada sanatçı adayı öğrencilerin sanatçıların hangi kriterleri
taşıması gerektiğine yönelik düşünceleri ile gelecek beklentileri ve sanat
alanına yönelik algıları üzerinden sanatçı kimliklerini nasıl inşa ettikleri
analiz edilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarıyapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda
görüşme, insanların gerçekliğe ilişkin algılarına, anlamlarına,
tanımlamalarına ve hayatı nasıl inşa ettiklerini anlamanın iyi bir yolu
olarak tanımlanlanmaktadır (Punch, 2005: 165-166).
Katılımcılar
Çalışma kapsamında Karadeniz bölgesinde bulunan A sanat lisesinde
okuyan ondokuz sanatçı adayı ile bire bir görüşülmüştür. Bunun yanında
sanat okulunda görev yapmakta olan bir sanat öğretmeni ve bir psikolojik
rehberlik ve danışmanlık öğretmeni ile de görüşülmüştür. Görüşme yapılan
öğrenciler; geleceklerinde sanat alanında var olmayı isteme, sanatsal
idealleri olma, alanlarında başarıları olma ve öğretmenleri tarafından da
başarılı kabul edilme kriterleri çerçevesinde seçilmiştir.
A sanat lisesi, ilgili il sınırları içerisinde bulunan tek sanat lisesi olması,
yirmi yıla yaklaşan geçmişi, farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip
öğrencileri barındırmasından dolayı seçilmiştir. Ayrıca okul ekonomik
olarak gelişmiş bir bölgede bulunmakta ve öğrenciler seçimlerini çok geniş
ve farklı türdeki okullar arasında yapabilmektedir. Çalışmanın bundan
sonraki bölümünde bire bir yarı-yapılandırılmış görüşme analizlerine yer
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verilmiştir. Görüşme yapılan öğrencilere ait demografik bilgiler Tablo 1’de
sunulmuştur.
Veri toplama ve analizi
Görüşmecilere ailelerinin sosyo-ekonomik, sosyo-demografik, sosyosanatsal ve kültürel özellikleri, ailenin yaygın kültürel örüntüleri, sanatçı
tanımlamaları, sanatsal alanı ve gelecek planlarına yönelik sorular
sorulmuştur. Sanatçı adayı öğrenciler ile yapılan görüşmeler ortalama
kırkbeş dakika sürmüştür. Öğretmenler ile yapılan görüşmeler öğrenciler
ile yapılan görüşmelerin iki katı sürmüştür. Görüşmelerden önce alınan
izin ile ses kaydı alınmıştır. Sonrasında her bir görüşme yazılı hale
getirilmiş ve görüşmeler Maxqda 12+ programına yüklenmiştir (VERBI
Software, 2016). Program sayesinde görüşmeler otomatik olarak
kodlanmış. İlk kodlama sonrasında kategoriler sanatçı algısı, gelecek
planlamaları ve sanat eğitminin problemleri olmak üzere üç tema altında
analiz edilmiştir. Sanat eğitimine yönelik çözüm önerileri problemler ile
birlikte verilmiştir.
Bulgular
Sanatçı Kimdir? Sanatsal Kimlikler ve Sanatçı Adaylarının Sanat
Alanının Özelliklerine Yönelik Düşünceleri
Sanatçı kimdir? Sanatçı kime denir? Sanatçı olmak için hangi kriterlerin
taşınması gerekir gibi sorular uzun zamandan beri tartışılan ve tartışılmaya
devam eden konulardan biri olmaya devam etmektedir (Lena &
Lindemann, 2014). Sanatsal kariyerler için bir diploma zorunluluğunun
bulunmaması, sanat alanında mühendislik, doktorluk, öğretmenlik gibi
belli kriterlerinin olmayışı, meslek birlikleri ve sınırları çizilmiş ‘davranış
kurallarının’ (code of conduct) olmayışı sanatsal alanın özellikleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yani keskin hatlarla çizilmiş sınırların olmaması,
bu alanı oluşturan tarafların sanatçı niteliğinde tanımladığı farklı kriterler
sanatçı kimdir tartışmasının devam etmesinin sebepleri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Görüşmelerde öğrenciler bir sanatçının taşıması gerekeken kriterlerin
neler olduğu konusunda geniş bir tanım yapmakla birlikte çoğunun
tanımları birbirine yakın standartları ve beklentileri içermiştir.
Öğrencilerin çoğu sanatçı kimliğininin kazanılmasının uzun bir süreç
aldığını belirtmektedir. Bu bağlamda sanatçı adayı olarak öğrenciler
sanatçı kimliğini oluşturan boyutlardan birinin uzun yılları alan meşakatli
bir çabanın oluşturduğunu belirtmişlerdir.
Sanatçı olmak için çok yol kat etmek lazım, biz şimdi bile dört
yıl okulunu okuyup dört yıl daha okuyacağız. Mesela sekiz sene
müzik okuyor olacağız ama biz kendimize sanatçı diyemeyiz. Bir
tane resim çizip de bir iki tane şarkı söyledikten sonra sanatçı
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olamazsın. Kimse olamaz ve çok emek ister. Bu işe gönül
vermeyi ister (Sanat 16).
Sosyoloji, sanatsal alanın toplumsal üretim koşullarını tanımlarken
sanat yapıtının, değerinin ve anlamının üretimini daha az oranda yalnızca
sanatçının çalışmasına bağlı bırakmaktadır. Mesela Bourdieu’nün sanatsal
alanı, özgül kuruluşların bütününün iş birliğini gerektirmektedir
(Bourdieu, 1999: 443-444). Bundan dolayı sanat tarihi yazılarının pek
çoğunun özünü oluşturan sanatsal başarının görünürde ne kadar mucizevi,
rastlantısal ve toplum dışı olduğu söylemleri, yaratılan büyük sanatçı miti
sanatsal alanda başarı elde etmenin iş birliği gerektiren kollektif doğasını
sadece perdelemeye yaramıştır (Nochlin, 1973; Bourdieu, 1999: 443).
Görüşmecilerin de tamamına yakını sanatçı kimliğini alıcı kitlesi,
eleştirenleri, yorum mercileri, aracıların da içinde olduğu bütün taraflar ile
birlikte inşa etmektedirler. Mesela sanatçı 5 düşüncelerini şöyle ifade
etmiştir:
Alıcısına ulaşmayan sanat değildir ve sanatçı onu sevenlerin
sayesinde olur. Doğru faktörler ve üstün bir çabayla büyük
sanatçı olunabilir... eleştirilmeye ve yorum yapılmasına da
bağlı. …birazda duygu yükleyerek topluma hitap edendir
Öğrencilerin çoğu sanatçının alanında iyi olması gerektiği konusunda
uzlaşmaktadır. Ayrıca sanatçı adayları farklı alanlarda da bilgi sahibi
olmayı ve çalışmalarda bulunmayı alan hakimiyetinin tamamlayıcı bir
parçası olarak görmektedirler. Bu bağlamda öğrenciler için alanında iyi
olmak; sanatı derinlemesine yaşamaktan, işin ilmini bilmekten, kendini
sürekli geliştirmekten ve çok yönlü olmaktan geçmektedir. Bu bağlamda
sanatçı kimliğinin bir diğer boyutunu alanında iyi olması oluşturmaktadır:
‘Ben öğrenciyim ve aynı zamanda bir sanatçı adayıyım. Benim
sanatçı olabilmem için sanatın ilmini de bilimini de bilmem gerek.
Sanatçı olmak için sanatla ilgili her şeyi bilmem gerek (Sanat 16).
Sanatçı olmak sadece bir şeyle uğraşmak değildir. Sanatçı olmak
geniş kapsamlı çalışmalar yapmak demektir (Sanat 2).
Daha da önemlisi öğrencilerin tamamına yakını yüksek karakter sahibi
olmayı sanatçı kimliğini tamamlayan en olmazsa olmaz boyutlarından biri
olarak görmektedirler. Bu bağlamda kibarlık, yanlışlar karşısında yol
gösterici davranışlarda bulunmak, güzel ahlak sahibi olmak, saygılı olmak
ve alçak gönüllülük yüksek karakterli olma ana temasında belirtilen
değerler olmuştur.
Sanatçı kibar olmalı. Diğer sanatçılara kötü söz söyleyene sanatçı
diyemiyorum. Onu beğenmemişsin olabilirsin, amatör bulabilirsin
ama düzeltmeye yönelik karakterin olmalı. Bunlara baktıktan sonra
sanatına bakarım (sanat 13).
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Sanatçı çok saygılı olmalıdır. Mesela bir sergi de bir sanatçının,
gerçek bir sanatçının, hiçbirine bir saygısızlık yaptığını gördünüz
mü? Ya da bir sanatçının sahnedeyken insanlara küfür ettiğini
duydunuz mu? Gerçek bir sanatçının, mesela Neşet Ertaş’ın (sanat
16).
Öğrencilerin çoğu kendi kültürünü bilmeyi sanatçı kimliğinin bir diğer
boyutu olarak görmektedir. Mesela sanat 13 şöyle ifade etmiştir: ‘Sanatçı
önce kendi yaşadığı kültürünü bilmeli, eskilerini bilmeli, geleceğini tahmin
edebilmeli, ileri görüşlü olabilmeli. Tabi müzikle uğraştığım için
söylüyorum. Batı müziğinde de olsan Türk müziğini bilmen gerekiyor
çünkü sen bir sanatçısın, ilk önce Türk müziğini bilmen gerekiyor.’ Bunun
yanında öğrenciler insanlara, çevreye ve yaşadığı toplumun sorunlarına
duyarlı olmayı ve bunları sanatında özgürce ifade etmeyi sanatçı kimliğini
oluşturan diğer boyutlardan biri olarak tanımlamaktadır.
Sanatçı toplumun bir derdini eserinde yansıtmaya çalışmalı yoksa
zaten her eser zaten kendine göre anlamlıdır ama benim gözümde
eser olabilmesi için toplumun eksik yanlarını ve dertlerini yansıtmalı
(sanat 1).
Sanatçı, yapıtı ile toplumun duygusunu, düşüncesini, yaşanılanları
eleştirebilendir. Sanatçı topluma karşı duyarlı kişidir. Toplumun
acısını, hayvanlara veya tüm canlılara yapılan adaletsizliği ve
acımasızlığı ruhunda hisseden ve bunu etkili bir şekilde yaptıkları
eserlerde yansıtan kişidir (sanat 9).
Sanat eserlerinde özgün olanı yapmak sanatçı kimliğini oluşturan diğer
bir boyut olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrenciler sanat yapıtında özgün
olanı ortaya koymayı sanatçı kimliğinin boyutlarından biri olarak
vurgulamaktadır. Mesela sanat 10 konu ile ilgili düşüncelerini şöyle ifade
etmiştir: ‘Sanatçı eserlerine kendinden bir parça katan ve yapılmamış bir
şeyi kendi yapandır.’ Sanat 4 ve sanat 19’da benzer düşüncelerini sırası ile
şöyle belirtmiştir: ‘Sanata bir olaya çok farklı yerlerden bakabilen fikri ve
düşünceleri kendine has kişidir.’ ‘Hiç kimsenin yapamadığı bir tekniği
kendi havasıyla yapınca bu sefer sanatçı oluyor.’
Sanat alanındaki kuramlar sanat yapıtını ve sanatçının biricikliğini
toplumsal olarak inşa etmekte ve alanın bütün taraflarının içinde yer aldığı
bir işbirliğinin sonucu olarak görmektedir. Bunun yanında sanatçı olmak
için taşınması gereken kritelerin neler olduğuna yönelik belirli evrensel
standartlar bulunmamaktadır. Bunun yanında sanatçının bütün çabası
Bourdieu’nun deyimi ile simgesel sermaye yaratmaya yöneliktir. Bu
gerçeklik bizi elde edilmesi zaman alan, alan hakimiyeti gerektiren ve
bireylerin toplumsal konumları ile de ilişkili bir yapıya götürmektedir.
Yeterli ekonomik, kültürel ve toplumsal semayeye sahip olmak için verilen
çaba aynı zamanda alanın kurallarını iyi bilmeyi ve bu kuralları alt üst
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etmeyi barındırmaktadır. Bununla birlikte zamanını sanata ayırmayı ve
kısa dönemde çok satabilecek ve büyük paralar kazandırabilecek talebi
yadsımak da sanatçı kimliğinin bir gereğini oluşturmaktadır.
Görüşmelerde sanatçı adayı öğrenciler sanatçı kimliğinin yıllar içinde,
zahmetli bir sürecin ardından kazanılacağını belirtmişlerdir. Sanatçının
sanat alanına hakim olması gerektiğini düşünen sanatçı adayı öğrenciler
alan haklimiyetini diplomalı yetkinlik, çok yönlülük ve kişinin kendisini
sürekli olarak geliştirmesi anlamlarında kullanmaktadırlar. Ayrıca sanatçı
adayı olarak öğrenciler sanatçı kimliğini karakter sahibi, yaşadığı toplumu
ve kültürünü çok iyi bilen, toplumu okuyan ve düşüncelerini özgürce ifade
eden, eserlerinde özgünlüğü yakalamış ve sanatın taraflarının da yer aldığı
bir alan içerisinde inşa etmektedirler.
Gelecek Beklentileri: Riskin Yönetimi ve Sanatsal Kariyerlerin
İnşası
Öğrencilerin tamamına yakını kısa sürede sanatı para kaynağı olarak
görmemektedir. Öğrenciler sanat okulunu tercih etmelerindeki ana sebep
sanata duydukları yüksek ilgi, sanatı bir yaşam biçimi olarak
benimsemeleri ve kendi alanlarında yetenekli olduklarını düşünmeleri yer
almaktadır. Kısa dönemde büyük gelirlere sahip olma beklentileri oldukça
düşük olan öğrenciler sanatı sadece para kazanacaklarını bir alan olarak
görmemektedir. Sanat-para ilişkisine yönelik sanat 17 düşüncelerini şöyle
ifade etmiştir: ‘Sanatı bir para kaynağı olarak düşünmüyorum. Bence böyle
meslekler aşkla yapılmalı yani sanat, zanaatle karıştırılmamalıdır.’ Bu
bağlamda sanat alanı sanatsal olarak yetenkli bu öğrenciler için kendilerini
ifade edebildikleri ve gelecek planlamaları inşa ettikleri bir yer, bir hayat
tarzı olarak tanımlamaktadırlar.
Müziği çok seviyorum, yani benim kendimi anlatış biçimim bu.
Bunu yapabiliyorum. Lisede güzel sanatlar lisesine gitmek
istediğimi söylediğimde rehberlik öğretmenim çok iyi düşün dedi.
Yani ben neyi iyi düşünücem. Ben hayatım müzikle geçsin
istiyorum (Sanat 19).
Öğrenciler sanat alanının kendine has zorluklarının farkındadırlar.
Sanat alanında başarı yakalamanın uzun yılları aldığı, sanat yapmaya gönül
vermenin gerekliliği vurgulanmakla birlikte, öğrenciler sanat yapmak için
maddi yeterliliğe sahip olunması gereltiğini belirtmişlerdir. Sanat 5 bunu
şöyle ifade etmiştir.
Evet sanat aslında birazcık cebi kurcalayan bir meslek. Sanattan hem
para kazanmak hem sanat icra edebilmek için maddi bakımdan
güçlü olmak gerekir.
Bundan dolayıdır ki öğrencilerin geleceklerini şekillendirirken kısa
dönemde sanat alanının bireylere sunduğu dezavantajlı durumu müzakere
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ettikleri görülmüştür. Tablo 1’de de görüldüğü gibi öğrencilerin yarıdan
fazlası (12 öğrenci) alanlarında öğretmenlik mesleğini seçeceklerini
belirtirken, üç öğrenci (% 22) mimarlık ve görsel tasarım alanında bir
seçim yapacaklarını belirtmişlerdir. Kalan iki öğrenci (%11) TRT sanatçısı
olmak istediklerini, bir öğrenci (%5) profesyonel müzisyenlik istediğini ve
bir öğrenci de (%5) müzik evi açacağını belirtmiştir.

Öğrencilerden öğretmen olmak isteyenlarden müzik öğretmeni, resim
öğretmeni ya da üniversite de öğretim üyeliği istediklerini belirtmişlerdir.
Gelecekte öğretmenliği seçecek öğrencilerin bu alanı tercih etmelerindeki
sebeplere bakıldığında çoğu için öğretmenlik sanatçı kimliklerinin bir
parçası olarak görmeleri yer almaktadır. Bu öğrenciler bilgilerini
paylaşmayı, topluma faydalı olmayı, yetenekli ama imkanı olmayan
öğrencileri keşfetme ve destekleme açısından öğretmenlik mesleğini bir
fırsat olarak görmektedirler.
Öğrencilere bir şeyler öğreteyim, onlara sanatı sevdireyim, onlar da
sanat alanında seçim yapabilsinler. Kendilerini içine kapatmasınlar
istiyorum çünkü sanatçılara çok ihtiyaç var bu ülkede… Öğretmen
olduktan sonra da sanatçıyım diyebilirim. Sanatçı dedikten sonra
sadece öğretmenliği dışlamamak gerekiyor aslında. Sanatçılık çok
kapsamlı bir şey (Sanat 13).
Gelecekte ben de benim gibi öğrenciler yetiştirmek istiyorum.
Resim öğretmenimin desteği sayesinde sanat lisesindeyim. Bende
nasıl sanata yönelik farkındalık yarattılarsa, beni nasıl
bilinçlendirdilerse ben de öyle bilinçlendirmek istiyorum (Sanat 7).
Ben sanatçı bir aileden geliyorum. Ablam ve abim ressam. Ablam
resim öğretmenliği yapıyor aynı zamanda, abimde vekil öğretmenlik
yapıyor. Resim öğretmenliği o da. Babam bağlama çalıyor. Babam
da öğretmen. Yani bizde öğretmenlik aile mesleği gibi bişey (Sanat
19).
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Bir sanatçı hedefine ulaşmak istiyorum. Kendi kafamdaki sanatçı
kimliğine bürünmek, ulaşmak istiyorum. Bir şeyler icra etmek
istiyorum bundan sonra ki yaşamımda (Sanat 15).
Öğretmenliği ikinci bir statü olarak düşünen sanatçı adaylarının
ailelerinin ekonomik, kültürel ve toplumsal sermayeleri birbirinden farklı
yapı sergilediği görülmüştür. Fakat ekonomik ve kültürel sermayesi
yüksek ailelerden gelen sanatçı adayı öğrencilerin tamamına yakınının
sanatçı aile üyelerinin olduğu görülmüştür.
Öğrencilerden ikisi Trt sanatçısı olmak istediğini belirtmiştir. Bu
öğrenciler sanat alanını, kendilerini ifade ettikleri, hayatları boyunca da
içinde olmak istedikleri bir alan, bir yaşam biçimi olarak gördüklerini
belirtmişlerdir. Bu anlamda sanat sadece hayatılarını idame ettirecekleri,
para kazanacakları, emekli olacakları bir alan olarak görmemekteler: ‘Ben
çok konuşmayı seven biri değilim. Ben çalarım ve insanların beni anlasın
isterim. Sanatı para için yapmam tabiki de ama bu benim için hayatta
geçinme olasılığımsa hem sanatı severek hem sevdirerek bir iş olarak
yaparım. Sanat içinden gelmeli insanın. Yaşamalı ve yaşatmalı’ (Sanat 14).
TRT sanatçısı olmak isteyen bu öğrencilerden sanat 14’ün ailelesinin
yüksek düzeyde bedenlenmiş ve nesnel haldeki kültürel sermaye sahip
oldukları, toplumsal sermayelerini de çocuklarının sanata yönelmeleri ve
yeteneklerini geliştirmeleri için kullandıkları görülmüştür.
Öğrencilerden dördü mimarlık ve görsel tasarım alanında tercih
yapacağını belirtmiştir. Bu öğrenciler sanat alanının güvensiz ortamını
başka uzmanlıklar alarak yönetebilme stratejisi izlemekle birlikte bölüm
tercihlerinde net bir tablo ortaya koyamamaktalar:
‘Sanatı icra etmek için aslında baya bir para gerekiyor, maddi
durumunun iyi olması gerekiyor. Bunu icra etmek için gerektiği gibi
mesela işini yapma şansın var. Ben grafik tasarımı bölümünü
okusam mesela hem maddi açıdan kurtarırım hem de sanatımı da
icra edebilirim’ (Sanat 5).
Aslında birkarar veremiyorum. Yani olursa iç mimarlık olabilir.
Üniversite de öğretim görevliliği de olabilir (Sanat 9).
Kalan öğrencilerden biri müzik evi kurmak istediğini belirtirken diğer
öğrenci de profesyonel müzisyen olmak istediğini belirtmiştir. Müzik
alanında eğitim alan bu öğrenciler daha bağımsız kimlikler ortaya
koymuşlardır. Belirli bir çevreye hitap etmek ve sadece sanatı icra etmek
üzerine bir gelecek planlaması yapmışlardır. ‘Konservatuarı okuduktan
sonra hayallerimde müzik evi açmak var. Birkaç öğrencim olacak, belli bir
para karşılığında onlara ders vereceğim. Hem birkaç kişiye bilgi aktarımı
yapmış olacağım hem de ekmeğimi yiyeceğim yani (Sanat 4)’. Müzik evi
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kuracağını belirten sanatçı adayının ailesinin yüksek düzeyde ekonomik ve
kültürel sermayeye sahip olduğu görülmüştür.
Sanatçıların düzenli bir gelirinin olmaması ve emek verenlerin çok
büyükçe bir kısmının normal refah seviyesinin altında yaşamlar sürmesi
sanatsal kariyerlerin özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan
görüşmeler neticesinde öğrenciler sanatsal alanın iş olarak büyük
belirsizlikler sunan, güvencesiz geleceğini ve uzun dönemli sabit geliri
olmama gibi zorluklarını yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşarak,
diplomalı alanlara girerek ve serbest işler geliştirerek yönetme stratejisi
geliştirdikleri görülmüştür. Türkiye’nin sosyal ve kültürel bağlamı,
ekonomi politikları, sosyal güvenlik alanında sanatçılar için yapılan
düzenlemeler ve bir bütün olarak sanat alanı bağlamı dahilinde
düşünülüğünde sanatçı adayları gelir elde etmek için yapacakları işleri
sanatsal kariyerlerinde belli bir özerklik kazanmak için bir araç olarak
gördükleri ortaya çıkmıştır.
Sanat Ekip İşidir: Sanatsal Kariyerler İçin Destek Mekanizmaları
Sanat eğitiminin ve dolayısı ile sanatçı adaylarının önünü açmak ve
kariyerlerinde yardımcı olacak konu başlıkları üzerine çok az çalışma
bulunmaktadır. Yaratıcı kariyerlerin daha iyi bir geleceğe hazırlanmaları
konusunda tespit edilen problemler ve çözüme yönelik görüşmeler toplam
beş ana tema altında çözümlenmiştir. Temalar alan teorisinden
faydanılarak oluşturulmuştur. Alan teorisi sanat eseri ve sanatçının yaratım
sürecini ekip işi olarak görmekte ve sanatçının sembolik sermayesini
yaratma çabasını tek başına sanatçıya bağlamamaktadır. Bu bağlamda
sanat alanını bir ucunda sanat yapıtını diğer ucunda alıcısını
konumlandırdığımızda, sanat yapıtı, bu yapıtın alıcısına ulaşmasını
sağlayan bütün kurum, kuruluş ve çabaların ortak çalışması olarak
tanımlamaktadır. Sanat eseri ve sanatçı tarafların işbirliğini gerektiren bir
yaratım süreci olarak görülmektedir (Bourdieu, 1992; Becker 1982).
Bu perspektiften yola çıkarak sanat eğitimini hayatlarının erken
dönemlerinde alma kararı veren sanatçı adaylarının amaçlarına giden yolda
başarı kazanması da bir ekip işi gerektirmektedir. Yapılan görüşmelerden
ve teorik perspektiften yola çıkarak bu işin taraflarını toplam beş ana tema
altında belirledik. Bu temalardan ilki sanat liselerinin ihtiyaçlarına yönelik
politikalar. Diğer temalar sırası ile öğretmen, ebevyn, toplum ve üniversite
olarak belirlenmiştir.
Sanat liselerinin ihtiyaçlarına yönelik politikalar: Görüşülenler sanat
eğitimi alan öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik politikaların üretilmesini
beklediklerini belirtmişlerdir. Bu bağlamda maddi olarak sanat eğitiminin
ailelere getirdiği yükün alınması, araç ve gereçlerin sağlanması, sanatsal
ziyaretlerin desteklenmesi, sanat liselerine üniversiteye girişte ek puan
getirilmesi, kontenjan sayıları ve özgürce ifade edebilen bireylerin
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yetişmesine katkı sağlayacak ortamın yaratılması bu tema altında belirtilen
ana kategoriler olmuştur.
Görüşülenler tuval, boya, fırça, çerçeve gibi araçsal ihtiyaçlarda
genellikle ailelerin maddi olarak karşılamakta zorlandıklarını bundan
dolayı kendi bireysel çabaları ile öğrencileri desteklemeye çalıştıklarını
belirtmişlerdir: ‘Kırtasiyecilerle pazarlık etmekten yorgun düşüyorum.
Bizim işimiz bu mu? Yani bizim bir yığın sorunumuz var.’ ‘Şimdi benim
yerime kendinizi koyun. Siz çocuğa bir resim yaptırıyorsunuz. Onun
boyası iki yüz lira. Çok güzel yaptın diyorsun, çerçeve yaptırtıyorsun.
Yetmiş lira da çerçevesi. Ondan sonra bu resim benim oldu deyip onu
depoya koyuyorsunuz. Bir yıl boyunca 1500-2000 lira çerçeve parası veren
çocuk biliyorum. …devlet tarafından bir şekil desteklenmesi lazım (sanat
öğretmeni)
Ayrıca sanat eğitiminin bir tarafının da öğrencilerin yurt içi ve yurt
dışındaki müzelere gitmek gibi sanatsal ziyaretlerde bulunmayı
gerektirdiğini fakat bu yönü ile de eksik kalındığı şöyle ifade edilmiştir:
Mesela biz yurt dışına gitmek istiyoruz. Gidemiyoruz çünkü bu
çocuğun pasaport çıkartması gerekiyor. …babasının para vermesi
lazım. …nereye gidicez, louvre müzesine. Oraya giriş 450- 500 Lira.
Diğer bir konuda eğitim sisteminin kendini özgürce ifade eden bireyler
yetiştirme konusunda sıkıntıları olmuştur. Öğrencinin kendine olan
özgüvenin törpülenmemesi ve kendini olduğu gibi özgürce ifade eden okul
ikliminin yaratılmasının önemine dikkat çekilmiştir. Sanat hocası şöyle
belirtmiştir:
Konuşan, düşünen ve hakkını savunan bir birey
yetiştiremiyoruz? Öyle bir imkân var mı, yok. Sadece istenilen tek bir şey
var ellerine telefon veriyorlar, tablet veriyorlar.
Sanatçı adaylarının önündeki en büyük engellerden biri üniversiteye
giriş sınavında daha öncesinde verilen ek puan avantajının kaldırılması.
Sanat lisesi eğitimi boyunca ağırlıklı olarak kendi alanlarında yoğun bir
eğitim gören öğrenciler kendi alanları ile ilgili olarak dört yıllık
yükseköğretim programlarına giriş yapmak istediklerinde puan engeli ile
karşılaşmaktalar. Matematik, fen, tarih, coğrafya, sosyal bilimler gibi
derslerden yüksek yeterlilik göstermeleri beklenmekte.
…. Eskiden bize 30 puan artı veriyorlardı şimdi onların hepsi
kapatıldı, verilmiyor. Bizim aslında çocuklarımızın direk yatay
geçiş gibi kendi alanlarına göre üniversitelere geçiş yapabilir. Çünkü
buradan çıkan bir öğrenci artık belli şeyleri öğrendiği için oradaki
üniversitelerdeki öğretim görevlisi arkadaşımız onu sanatsal bazlı
alanda kendi kimliğini ifade eder şekle getirmesi gerekiyor. Biz onu
bu şekilde hazırlıyoruz (sanat hocası).
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Son olarak sanat liselerinde çok yetenekli buldukları ama üniversiteye
giriş için istenen puan yeterliliğini alamayacak öğrencilerin olduğu
belirtilmiştir. Sanat liselerine tanınacak bir ya da iki kişilik kontenjan
hakkının bu yetenekler için güzel bir fırsat sağlayacağı belirtilmiştir.
Çok özel insanlar varsa, çok yetenekli insanlar varsa ama
başaramayan insanlar varsa bu çocuklar göz ardı edilmemeli. En
azından orda bir madde bırakılıp X gibi bir öğrenciye tolerans
tanınabilir. Bir tane, iki tane böyle çok yetenekli çocuklarımız var.
Ben güzel sanatlar olmama rağmen istiyorum. Dışardaki bu tarz
öğrenciler çok daha fazla ve kaybolup gidiyorlar. Sonuçta mutlaka
cumhurbaşkanı, başbakanın ya da muhalefetin sanatla uğraşan,
dalında cok yetkili insanları var. Özel öğrencilerin durumları
konuşulup, bir şekilde meclise getirilebilir (pdr öğretmeni).
Öğretmenler. Sanat liselerinde görüşülenlerin belirttiği bir diğer husus
sanat bilmeyen yönetici kadrolar ve nitelik olarak zayıf öğretmenler. Sanat
hocası konuyu şöyle dile getirmiştir.
İdareci olarak bize gönderilen insanların hiç birisi bizim işimizden
anlamıyor. Biz onlara öğretene, yetiştirene kadar büyük bir sıkıntı
çekiyoruz. Yani aynı dili konuşmayan insanlar gibiyiz.
Sanatın alıcısı olarak toplum. Görüşülenler toplumun sanata bakış
açısının sanatçı adaylarının farkedilmesi ve desteklenmesi noktasında
yetersizliklerine dikkat çekmişlerdir. Bunu da yetenek avcısı olmayan bir
kültüre bağlamaktadırlar. Pdr hocası şöyle belirtmiştir‘..öz elestiri
yapmamız gerek. Dur, sus, dikkat dağınıklığı var bu çocukta diyoruz. İşte
Einstein’a söyledikleri. Verip ilaçları, o çocukları kendi kalıbımıza sokup
mahvediyoruz.’
Ayrıca görüşmelerde toplumun sanat eğitimini, bu eğitimi alan
öğrencilerin üniversitede okuyabileceği alanları ve çalışma alanlarını
bilmedikleri belirtilmektedir. Sanatı yaşam tarzı olarak benimsemenin
marjinal bir hayat olarak akıllarda klişeleştiği ve bu anlamda toplumun ön
yargılarının çok fazla olduğu vurgulanmaktadır. Ailelerin çocuklarının
güzel sanatların bir dalı ile ilgilenmesi noktasında destek olurken sanatı bir
yaşam biçimi olarak benimsemesine karşı durduğu belirtilmektedir. Sanat
eğitiminin bilinmememesi ve zihinlerdeki yanlış algı bu davranışların
sebebi olarak görülmektedir.
‘Aileler çocuğunun resim çizmesine ya da bir enstrümanla
uğraşmasına asla karşı değil çünkü herkesin içinde bir ukte. Bizim
civarlarımızda bağlama mutlaka çalman gerekiyor, ya da
çalıyorsundur. Ama bunun bir hayat tarzı olarak benimsenmesinde
toplumumuz çok karşı. Onun için öğrencisini güzel sanatlara
göndereceği zaman çok yetenekli de olsa bir düşünüyor. Çünkü
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sanatçıların hayatları biraz marjinal olarak anlatılıyor. Aslında
aileleri sıradan, bizim ailelerimiz, bizim vatandaşlarımız. O
çocukların çıkıpta illa bar köşesine gitmeleri gerekmiyor, bunu
görüyoruz. Eğitim alanında konservatuvar var, opera var, müzik
öğretmenliği var, müzik bölümleri var. Onlar olmasa dışarıda
kendisinin yapacağı ekstra işler var ya da bunlar olmasa çalgı bakımı
diye bir ders var, grafik var, animasyon var. Yani artık alanlar o
kadar çeşitlendi ki ... (pdr öğretmeni)’
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma sanat alanını seçen öğrencilerin sanat alanını nasıl
tanımladıkları çalışılmıştır. Ek olarak gelecekte de bu alanda var olmak ve
mücadele etmek için nasıl stratejiler geliştirdikleri gösterilmiştir. Bu
çalışmanın diğer bir amacı da sanatsal kariyerlerin önündeki problemleri
ortaya koymaktır. Bu şekilde literature üç açıdan katkı sağlamak
hedeflenmiştir. Bunlardan birincisi 1) Türkiye bağlamında, sanat lisesinde
okuyan öğrencilerin sanat eseri ve sanatçı ile birlikte bir bütün olarak sanat
alanı algılarına yönelik derinlemesine bir anlayış getirmek 2) sanat
alanında var olma stratejilerini anlamak 3) sanatsal kariyerlerin gelişimi
yolunda muhtemel destek mekanizmalarına dikkat çekmek. Aşağıda
araştırmanın bu alanlarda nasıl katkı sunduğu kısaca tartışılmıştır.
Bu çalışmanın literature ilk katkısı sanat lisesinde öğrenim görmekte
olan öğrencilerin sanatçı kimdir? algısını detaylandırmak yer almaktadır.
Aslında ‘sanatçı kimdir’ ‘sanatçı kime denir’ sorusu net karşılığı olmayan
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanat alanı içerisinde yer alan
tarafların da ‘sanatçı’yı iş, kazanç, kültürel katkı veya kimlik gibi farklı ve
çeşitli boyutlarda tanımlamaları (Lena & Lindemann, 2014) sanatçı kimdir
sorususunun kesin bir cevabına götürmemektedir. Fakat öğrencilerin sanat
alanına yönelik algılarını çalışmak sanatçı ve eserinin üretim sürecine
yönelik değerlerine de ışık tutmaktadır. Bu çalışmada da öğrenciler sanatçı
olmayı zaman, emek, yetkinlik, ahlak, kültüre hâkimiyet, toplumcul olma,
özgünlük ve alan paydaşlarının da yer aldığı çok boyutlu bir kimlik
üzerinden inşa ettikleri görülmüştür.
Sanatsal kariyerlerin bireylere bağımsız ve sürdürebilir bir gelecek
sunması konusundaki zorluklar literatürde iyi çalışılmış konulardan biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. (Menger, 1999, 2006; Lindeman, 2013;
Daniel & Johnstone, 2017). Çalışmalar sanatçıların yüksek işsizlik ve
güvensiz bir alanda yer almanın getirdiği belirsizlikleri birden fazla işte
çalışarak ve güçlü toplumsal ağlar kurarak ve geliştirerek yönettiklerini
göstermektedir (Lingo ve tepper, 2013). Bu anlamda tiyatro (Kleppe,
2017), şiir (Craig & Dubois (2010), görsel sanatlar (Bain, 2005, Sankır,
2010, 2017) alanlarında yapılmış çalışmalar sanatçıların kimliklerini nasıl
inşa ettiklerine bakmıştır. Sanatçı kimliğinin inşası üzerine yüksek
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öğrenim eğitimi almakta olan öğrenciler üzerine yapılmış çalışmalar da
bulunmaktadır. Bu çalışmalar sanat alanının değişken, belirsiz (yüksek
işsizlik ve sigortasız çalışma oranları) ve karmaşık yapısından dolayı
mezunlarının çoklu kimlikler (multiple identities) geliştirdiklerini ortaya
koymuştur (Daniel, 2016, Thomas & Chan, 2013; Taylor & Littleton,
2008). Bu çalışmada da, sanat alanında var olmayı seçen öğrencilerin genel
olarak yüksek gelirler beklemeyerek oldukça realistik bir bakış açısında
olduğunu göstermekle birlikte çoğu amaçlarına giden yolun oldukça uzun
olduğunun farkında oldukları görülmüştür. Görüşmeler öğrencilerin iş
bulma, para kazanma süreçlerinde karşılaşacakları sorunların bilincinde
olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalar (Luftig ve diğerleri, 2003;
Sankır, 2010, 2017) ile uyumlu olarak ‘sanat sevgisi’ motivasyonların
altında yatan en önemli sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı
sanat alanında kariyer seçimleri onları para kazanmak için ikinci
konumlara itmektedir. Öğrencilerin yarıdan fazlası bu riskli durumu
öğretmenlik yaparak, teknik alanlarda uzmanlaşarak, devlet ünvanı alarak
ya da serbest meslekler yaparak yöneteceklerini göstermektedir.
Ayrıca alan teorisi alanında yapılan son çalışmalar (Geber & Alison,
2017: 7-10) sanatçıların piyasa aktiviteleri yolu ile belli bir özerklik
sağladığını göstermektedir. Yani sanatçılar ne sanat için sanat anlayışının
yer aldığı kutupta yer alıp piyasa ihtiyaçlarına mesafeli durmakta ne de
piyasanın kölesi olmaktadır. Bunların da ötesinde özellikle eğitmenlik işini
(teaching work) ‘ikinci iş’ ya da ‘günlük işler’ olmasının ötesinde
sanatçılar tarafından sanatsal kariyerleri için meşru bir unsur olarak
yeniden şekillendirdiklerini tartışmaktadır. Sonuç olarak birçoklarının
düşük ücretli, istikrarsız ve düşük statülerde gördüğü vekil öğretmenlik
gibi işler sanatçılar için belli bir esneklik sağlayan, görece olarak daha fazla
zaman bırakan, düzenli gelir sağlayan ve yaratım süreclerini tamamlayan
daha anlamlı bir iş olmaktadır. Son yapılan çalışmalar ayrıca sanatçıların
çoğununun rollerini farklı gördüğünü göstermektedir. Sanatçıların sanatsal
kariyerler yapmak yerine yerine kendi toplumlarına nasıl daha fazla engaje
olurumun yolunu aramaktadırlar. Kendilerini öğretmen, sosyal çalışmacı,
siyasi aktör ve sağlık tedarikçisi olarak görmekteler (Lingo & Tepper,
2013: 340). Rabkin (2013) çalışmasında sanatçıların eğitim hayatını
öğretmenlik ile sonlandırdığını ve bu mesleği oldukça tatmin edici, anlamlı
bulduklarını ve öğretmenliğin onları daha iyi sanatçı yaptığına
inandıklarını belirtmektedir. Bu çalışmada da öğrencilerin yarıdan fazlası
öğretmenliği üniversitede tercih edecekleri bölüm olarak belirtmişlerdir.
Bu meslekler sanatçı adaylarının kendi alanları ile ilgili uzmanlıkları olup,
öğretmenliği hem deneyimlerini paylaşacakları, bilgi aktarımı yapacakları,
sanata ilgili yeteneklere rehber olacakları bir alan hem de kendi sanatçı
kimliklerinin tamamlayıcı bir parçası olarak görmektedirler.
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Son olarak bu çalışma kapsamında görüşmecilere sanat lisesi
eğitiminde tespit ettikleri problemleri ve öğrencileri kendi alanlarına daha
entegre edebilecek muhtemel çözüm önerilerin üzerine sorular
sorulmuştur. Yüksek öğrenim için sanat okullarında verilen eğitimin yapısı
ile uyuşmayan puanlama sistemi, sanat eğitiminin gerektirdiği ihtiyaçları
karşılayacak politikaların geliştirilmesi, sanat okulunda eğitim alan
öğrencinin ihtiyaçlarına has çözümlerin getirilmesi en fazla vurgulanan
beklentiler olarak karşımıza çıkmıştır.
Sonuç olarak öğrenciler sanat alanının kendine has zorluklarının
farkındadırlar. Öğrencilerin sanatı seçmelerindeki ana sebep sanata
duydukları yüksek ilgi ve kendi alanlarında yetenekli olduklarını
düşünmeleri yer almaktadır. Kısa dönemde sanat alanını doğrudan para
kazanıp hayatını idame ettirecek bir yer olarak görmemekteler. Bu alanda
başarılı olmanın maddi yeterliliğe sahip olunması gerektiğini belirten
öğrenciler riski gelecek planlamalarında yeteneklerini kullanabilecekleri
alanlarda uzmanlaşmaya giderek yönetme stratejisi izlemektedirler. Yani
para kazanmak, deneyimlerini paylaşmak, bilgilerini aktarmak için
öğretmenlik, grafik tasarımcılığı, iç mimarlık, Trt sanatçılığı, müzik evi
açmayı isterken kariyer yapmak istedikleri alan sanat alanı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu işler yolu ile sanatsal özerkliklerini
sağlamayı ve bir taraftan da sanatsal faaliyetlerinden para kazanmayı
planlamaktadırlar.
Çalışmanın limitleri bulunmaktadır. Öncelikle bu çalışma güzel
sanatlar lisesinde eğitim görmekte olan bütün öğrencilerin mükemmel bir
temsiliyetini vermemektedir. Güzel sanatlar lisesinde öğrenim görmekte
olan diğer öğrenciler üzerinde yapılacak olan çalışmalar araştırma
bulgularını genişletecektir. Ayrıca Türkiye bağlamında sanat alanını seçen
öğrencilerin motivasyonlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Ek
olarak alanda yer alan kurum, kuruluş ve eyleyicilerin sanat alanındaki
rollerini, hedeflerini, sanatsal değerlerini ve beklentilerini ortaya
koyacaktır.
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Tablo 1. Görüşülenlerin sosyodemografik bilgileri
Katılımcılar

Aileler

Cinsiyet Sanat branşı

Annenin eğitim Babanın eğitim Annenin Babanın
seviyesi
seviyesi
mesleği mesleği

#

Code

1

Sanat1 Erkek

Müzik

İlkokul

Üniversite

Ev hanımı Öğretmen

2

Sanat2 Kız

Görsel sanatlar

Üniversite

Lise

Sınıf
İşletme
Öğretmeni sahibi

3

Sanat3 Kız

Müzik

Yüksekokul

Master

Ev hanımı Avukat

4

Sanat4 Erkek

Müzik

Üniversite

Üniversite

Sınıf
Yabancı
Öğretmeni diller
öğretmeni

5

Sanat5 Erkek

Görsel sanatlar

Lise

Lise

Ev hanımı Küçük
çiftçi

6

Sanat6 Kız

Görsel sanatlar

Lise

Lise

Ev hanımı Yurtdışı
işçi
emeklisi

7

Sanat7 Kız

Görsel sanatlar

Diplomasız

Diplomasız

Mavi
Mavi
yakalı işçi yakalı işçi

8

Sanat8 Kız

Görsel sanatlar

İlkokul

İlkokul

Ev hanımı Mavi
yakalı işçi

9

Sanat9 Kız

Görsel sanatlar

Lise

Lise

Çocuk
bakıcısı

10

Sanat10 Erkek

Görsel sanatlar

İlkokul

İlkokul

Mavi
Mavi
yakalı işçi yakalı işçi

11

Sanat11 Erkek

Görsel sanatlar

Üniversite

Üniversite

İşletme
sahibi

12

Sanat12 Erkek

Müzik

İlkokul

İlkokul

Mavi
Mavi
yakalı işçi yakalı işçi

13

Sanat13 Kız

Müzik

İlkokul

Lise

Ev hanımı Mavi
yakalı işçi

14

Sanat14 Erkek

Müzik

Diplomasız

İlkokul

Ev hanımı Mavi
yakalı işçi

15

Sanat15 Erkek

Müzik

İlkokul

Lise

Ev hanımı Küçük
çiftçi

16

Sanat16 Kız

Müzik

Lise

Lise

Aşçı

17

Sanat17 Kız

Müzik

Orta okul

Lise

Ev hanımı Yurt dışı
işçi
emeklisi

18

Sanat18 Kız

Görsel sanatlar

Lise

Lise

Ev hanımı Kamyon
şöförü

19

Sanat19 Kız

Müzik

İlkokul

Üniversite

Ev hanımı Sınıf
öğretmeni
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Mavi
yakalı işçi

İşletme
sahibi

İşletme
sahibi
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SİNEMA
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SİNEMADA SAYISAL TEKNOLOJİLERİN KULLANIMININ
DAĞITIM ALANINDAKİ ETKİLERİ
Özcan DEMİR*
Giriş
Sinema, uzun yıllar boyunca temel prensipleri bakımından fazla
değişime uğramadan 35mm’lik filmler aracılığıyla yapılan gösterimler ile
izleyicisiyle buluşmuştur. Gelişen teknoloji ile hayatın hemen her alanında
varlığını hissettiren bilgisayar teknolojileri 1990’lı yılların sonundan
itibaren sinema sektörünü de etkilemeye başlamıştır. Yapım, dağıtım ve
gösterim alanlarını etkileyen dönüşüm sürecinde, temel belirleyicinin
dağıtım alanı olduğunu söylemek mümkündür.
Piyasa şartları itibariyle gösterim şirketlerini de elinde bulunduran
dağıtım şirketleri yapımcı ile izleyici arasında seçici ve belirleyici bir
konumda bulunmaktadır. Dağıtım firmalarının sayısal teknoloji ile ilgili
tercihleri bu nedenle sektördeki değişimi kaçınılmaz hale getirmiştir.
Ekonomik anlamda, daha uygun maliyetlerle yapılan dağıtım işinin izleyici
açısından da özellikle gösterim kalitesini olumlu yönde etkilemesi sayısal
dağıtıma verilen desteği arttırmıştır. Internet’in kullanıldığı ve mobil
aygıtların da desteklendiği yeni sistemin uygun biçimde düzenlendiğinde
küresel şirketler arasında kendisine yer bulmakta zorlanan bağımsız
yönetmen ve yapımcıların yararına olduğunu söylemek mümkündür.
Sayısal teknolojinin sinema sektörü için ne anlama geldiğinin
açıklanması ve yaşanan değişimin sektörün çok sesli hale gelmesi için nasıl
değerlendirilebileceğinin tartışılması çalışmanın temel amacıdır. Sinema
endüstrisinin en önemli unsurlarından olan dağıtımın teknolojik gelişmeler
ile geldiği noktanın vurgulandığı bu çalışma, sayısal teknolojilerin sinema
sektöründeki etkilerini ortaya koyması bakımından önemlidir.
Farklı boyutlarda incelenmesi mümkün olan sinema ve sayısal teknoloji
ilişkisi bu çalışmada dağıtım ekseninde ele alınmıştır. Sayısal sinema
teknolojisi ile ilgili yapılan teknik açıklamalar dağıtımın kültürel, ekonomik
ve estetik boyutunun açıklanması çerçevesinde yapılmıştır. Literatür
taraması yönteminin kullanıldığı çalışmada, sinema sektörünün genel
yapısı, sayısal teknolojinin sinemaya getirdikleri ve uluslararası film
dağıtımı ile ilgili tez, rapor ve makalelere ulaşılmış; kaynaklar araştırma
konusu açısından yorumlanmıştır.

*

(Dr. Öğr. Üyesi); Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon
Bölümü, Gaziantep, ozcandemir@gantep.edu.tr; ozcandd@hotmail.com

1.Sinema ve Teknoloji
Sinemayı, sanat ve teknolojinin bir ürün ortaya çıkarabilmek için birlikte
kullanıldığı bir alan olarak düşünmek mümkündür. Sinema filminin
üretiminde başlıca hedef sanatsal ya da ticari olabilir. Her iki koşulda da
sinematografinin ve evrensel sanatsal değerlerin sinemada ürün ortaya
çıkarabilmek için dikkate alınması gerekmektedir. Bu aşamada, insan
zihninde doğan imgelerin sanatsal olarak kodlanmasıyla ve ana akım sinema
filmlerinin de tıpkı edebiyat alanında olduğu gibi insanlığın çağlar boyu
geliştirdiği öykü anlatıcılığı birikiminden hareketle üretildiği belirtilmelidir.
Tarihi geçmişine bakıldığında sinemanın doğuşunun bir dizi teknolojik
gelişme olmaksızın mümkün olmadığını söylemek gereklidir. Sinemanın
doğuşu ile teknolojiyi ilişkilendirme aşamasında en çok başvurulan
yöntemlerden bir tanesi, optik ve fizikle ilgili birtakım prensiplerin
sinemanın doğuşunu sağladığını vurgulamaktır. Çağımızda, sinema ile ilgili
yapılan teknik analizler sayısal teknolojinin bu alandaki kullanımının
açıklanması ile sürmektedir. Sinema eseri üretiminde sayısal teknolojilerin
sağladığı hız, kalite, yöndeşme (convergence) ve prodüksiyon
giderlerindeki azalmaya dikkat çeken çalışmaları bu kapsamda
değerlendirmek mümkündür.
Gerçekte; sinema ve televizyon alanında çalışanlar bir yandan var olan
teknolojik olanaklardan yararlanırken diğer yandan da sinema ve televizyon
teknolojisini etkileyip yönlendirerek sinema ve televizyonun anlatım
araçlarının gelişmesine katkıda bulunurlar (Künüçen, 2007: 233). Bu
anlamda, teknoloji ve sanatın sinemadaki etkileşimini tek yönlü olarak
değerlendirmemek gereklidir. Teknoloji sinema için gerekli olan anlatım
alanlarını çeşitlendirmekte, sinema ise teknoloji alanında çalışanlara
meydan okumalar sunarak yeni araç gereçlerin geliştirilmesine katkıda
bulunmaktadır.
Film yapabilmek için gereken teknik araç gereçlerin pahalı olması,
bunlara erişebilmek için güçlü maddi kaynakları, yapım şirketlerini ya da
sponsorları gerekli kılmıştır. Sayısal teknolojilerin kullanımının maliyetleri
düşürmesi ise Quentin Tarantino’nun deyimiyle; “film çekme işini daha
önce hiç olmadığı kadar demokratik bir hale getirmiştir” (Tan, 2016).
Francis Ford Coppola, George Lucas ve James Cameron gibi ünlü
Hollywood yönetmenleri sayısal teknolojiye sinema konseptini yenilemek
için önemli yatırımlarda bulunmuşlardır (Cebas, 2011: 4).
Sanatsal ve estetik anlamda filmin değerini düşürdüğü sıkça dile getiren
sayısal kameraların ve araçların film üretimi için kullanılması film yapımını
hızlandırmıştır. Çoğu zaman küçük bütçelerle sadece oluşturduğu fikre
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inanarak ortaya çıkan yeni yönetmenler sinema alanında hareketliliğe
katkıda bulunmuştur. Büyük sermaye gruplarının üretim alanındaki tekelini
kıran bu adımlar sözü edilen demokratik ortamın doğmasına katkıda
bulunmuştur.
Ancak, sözkonusu sinema olduğunda, üretilen filmin izleyici ile
buluşması gereklidir. Sayısal teknolojiler olmaksızın, yerleşik dağıtım
ağlarının egemen olduğu bir sinema sektöründe üretimde yaşanan
çeşitliliğin sürdürülmesi mümkün görülmemektedir. İzleyiciye ulaşamayan
film, yönetmeni ve yapımcısı için karşılanamayan mali kayıpları
beraberinde getirdiği gibi, izleyici için de farklı bakış açılarına sahip
yönetmenlere ve sinema anlayışlarına erişimi imkânsız hale getirmektedir.
Sayısal dağıtım teknolojileri, dağıtım ile ilgili masrafları düşürdüğünden
daha fazla filmi izleyici ile buluşturma olanağı sağlanabilmektedir.
2.Sinema Sektöründe Sayısal Dağıtımın Önemi
Film üretimi sanatsal olduğu kadar teknolojik bir uğraştır. Sinema
filminin yapım, dağıtım ve gösterim aşamalarından geçerek izleyiciyle
buluştuğunu da dikkate almak gerekmektedir. Sayısal terimi sinema için
kullanıldığında, filmlerin dağıtım ve gösteriminin fiziki baskılarına ihtiyaç
duyulmaksızın yapılmasını ifade etmektedir (Cebas, 2011: 6). Teknoloji
sadece filmin yapım aşamasında değil; diğer iki aşamada da gereklidir.
Sinema, kültürel olarak oynadığı merkezi rol ile sayısal teknolojilerin her
alanda yoğun olarak kullanıldığı 21. yüzyılda, sosyal ve ekonomik bir etken
olarak dikkate alınmalıdır. Sayısal teknolojilerin sinemada kullanılmaya
başlanması yapım, dağıtım ve gösterim alanlarında ülke sınırlarını aşan
farklı yöntemler ortaya çıkarmaktadır (Binimelis, Cerdán, ve Labayen,
2015: 3). Çağdaş sayısal film yapım yöntemleri sınır ötesi pek çok yönelimi
beraberinde getirmektedir.
Teknolojik değişimlerin ortaya çıkardığı şartlarla oluşan yeni
yönelimler; pek çok yapımın uluslararası olarak ve farklı şirketler tarafından
desteklenmesini beraberinde getirmiştir. Filmlerin yapımlarının
desteklenmesi aşamasında ortaya çıkan bu durum, dağıtım aşamasında da
sürmektedir. Dağıtımda aşamasında da sınırların ortadan kalkması ile farklı
dağıtım şirketleri kendi ülkeleri dışında uluslararası faaliyette
bulunabilmektedir. Geçmişte de mümkün olan bu süreçte, sayısal
teknolojilerin maliyetleri belirli oranda düşürmesi ile dağıtıma çıkan
filmlerin sayısının artması önünde engellerin azaldığını söylemek
mümkündür. Sayısal teknolojilerin avantajlarının tam olarak hayata
geçebilmesi ve bağımsız olarak tabir edilen kurulu stüdyo sistemi dışında
kalan yapımların dağıtım alanında şans bulabilmesi için şartların
düzenlenmesinde yarar olduğu söylenebilir.
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Ülke piyasalarında tek bir dağıtımcının başat güç olarak bulunmadığı
durumlarda, farklı dağıtım firmalarının sektöre getirdiği canlı yapı ile birçok
yapım firmasının ve sinema profesyonelinin filmlerini iç piyasada dağıtma
şansı bulması muhtemeldir. Yapımlarım Hollywood örneğinde olduğu gibi
masraflarını ülke içinde çıkarabilmesi (Ormanlı, 2013: 23), uluslararası
piyasalarda rekabet gücünü arttırabilecektir. Böylece, yeni film yapımcıları
iç ve dış piyasada görünürlüklerini arttırabilecektir. Bunun aksini de
düşünmek mümkündür. Sayısal teknolojilerin dağıtım olanakları açısından
fiyat avantajı sağlaması ile kendi ülkesinde gösterim şansı bulamayan
filmler uluslararası alanda izleyici ile buluşabilmekte, yakaladıkları festival
başarıları gibi süreçlerle iç piyasada da dağıtım şirketlerinin dikkatini
çekebilmektedir.
Sayısal olanakların film üretimi ve dağıtımında kullanılması filmlerin ve
ülke sinemalarının uluslararası dolaşımı önündeki engelleri aşmasını
sağlamaktadır. Ulusal sinemalar yalnızca ülke içinde sembolik değerleri ile
değil uluslararası alanla kültürel bir “ihracat” öğesi olarak ekonomik ve
kültürel “yumuşak güç” aracı olarak görülmektedir (Binimelis, Cerdán, ve
Labayen, 2015: 2). Sayısal teknoloji ve dağıtım olanaklarını belirleyen
kurumsal ve yapısal film politikaları sinemanın geleceğini etkileyecek en
önemli çalışma alanlarının teşkil etmektedir. Sayısal teknolojiler, dağıtım
alanında sağladıkları yeni çalışma biçimleri ile ulusal ve uluslararası
anlamda her türlü sınırlamadan bağımsızdırlar. Bu durumu yalnızca
filmlerin dağıtım firmaları aracılığıyla salonlarda gösterime sokulmasıyla
sınırlamak mümkün değildir. Sayısal uydu platformları, televizyonlar,
tabletler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar da artık film dağıtım kanallarını
teşkil etmektedir. Sayısal teknolojiler “Cinephilia 2.0” (Binimelis, Cerdán,
ve Labayen, 2015: 4) olarak adlandırılan yeni dönemde, sanat sinemasının
yeniden doğuşunu sağlamıştır. Ticari amaç gütmeyen gösterim
mekanlarının ortaya çıkması, sanat galerileri ve kültür merkezlerinde film
gösterimlerinin kolaylaşması bu sürecin devamı niteliğindedir. Genel
anlamda sayısal dağıtım süreçleri filmlerin ve yönetmenlerin görünürlüğünü
arttırmaktadır.
Dağıtım, sayısal sinema çağında da filmlerin çoğaltılmasını,
dağıtılmasını ve pazarlamasını kapsamaktadır. Sinema filmlerinin
dağıtımında ve gösteriminde geleneksel yöntemlerin etkisiyle tanımlanan
merkez ve çevre ilişkilerini değiştiren bu süreçte teknolojik değişim, sinema
sektörünün kültürel ve ekonomi - politik anlamda yeniden
değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Artık filmler, sinema salonu,
televizyon ekranı ya da mobil araçlar yardımıyla farklı sosyo – kültürel ve
sosyo – ekonomik toplumsal katmanlar arasında hızla dolaşabilmektedir.
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Bahsedilen toplumsal katmanlar arasında engellileri saymak da
mümkündür. Sayısal dağıtım engelliler için üretilen içerikler ile ilgili
maliyetleri de azaltmıştır. Altyazılı film üretiminin geleneksel yollarla
yapılması daha sonra aynı kopya ile altyazısız gösterimi imkânsız kılarken
sayısal kopyalarda bunu yapmak mümkündür. Görme engelliler için ses
kuşağına yapılan eklemeler de sayısal teknolojiler sayesinde farklı
gösterimler için daha elverişli hale gelmiştir. (Crofts, 2011: 6). Aynı
zamanda, altyazı gibi alanlarda sayısal kopyalar için standartlaşma işlemleri
sürdürülmektedir.
Sözkonusu teknolojik değişim, sinemanın bir sektör olarak sadece ulusal
normlarla regüle edilmesi sürecini değiştirmektedir. Ulusal düzeydeki
kültür – sanat politikaları yanında uluslarüstü örgütlerin de bu alana ilgisi
artmaktadır. Avrupa birliği gibi örgütler film endüstrisinin korunması için
çeşitli direktifler ortaya koyarken, filmlere finansal destek sunan programlar
da geliştirmektedirler.
Yirmi birinci yüzyılın yeni teknolojileri sinema sektörünü çabuk ve geri
dönülmez biçimde değiştirmektedir. Sektörün yapım, dağıtım ve gösterim
olanaklarını dikey örgütlenme ile elinde tutan büyükler, küçük girişimlerin
tehdidi altına girebilmektedir (Halle, 2016: 379). Yaşanan değişim
Hollywood gibi güçlü yapım ve dağıtım ağlarına sahip örgütlenmeler
karşısında yeni şartlarla daha fazla şans elde eden yapıların kararlı adımlarla
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin; Avrupa Birliği destekli MEDIA
Programı kapsamında, sinema filmlerinin gösterin olanaklarının da yeni
teknolojilere adapte edilmesi için adımlar atılmaktadır. Bu adımlar arasında
eski teknolojiye sahip sinema salonlarının modernize edilmesi ve yeni film
dağıtım kanalları arasında olan Netflix tarzı platformların kurulması ve
regüle edilmesine ilişkin prensiplerin tespit edilmesi de vardır (Halle, 2016:
380). Sayısal platformlar, yapım firmalarına doğrudan kâr elde etme olanağı
vermiştir. Yapım firmalarına kataloglarını koruma olanağı da vermiş olan
yeni pazarlama kanalı zamanla gelişmektedir (Screen Australia, 2015: 6).
Yakın tarihe kadar film yapmak isteyen bir yönetmenin izlemesi gereken
yol öncelikle bir sponsor ya da yapımcı bulmak, bunun ardından
Hollywood’dakine benzer biçimde dikey olarak örgütlenmiş bir geleneksel
dağıtım firması ile anlaşmak olarak açıklanabilmekteydi. Sayısal film
dönemi internet gibi yeni dağıtım ortamlarını da gündeme getirdiğinden film
yapan kişiler ile dağıtımcılar arasındaki eşik bekçilerini devreden
çıkarmıştır (Cebas, 2011: 17).
Gösterim sektörü açısından sayısal dönüşümü zorlaştıran eski tip film
projektörlerinin, sayısal medyanın yanı sıra projektörün kendisini de içeren
bir bilgisayar sunucusundan oluşan dijital sinema sistemleri ile
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değiştirilmesi işlemi beraberinde hız ve güvenliği getirse de daha pahalı
olduğu açıktır (Crofts, 2011: 7). Arıza yapmadıkça yıllar boyunca
değiştirilmesine ihtiyaç duyulmayan film projektörlerinin değiştirilmesinin
gösterim şirketlerine kabul ettirilebilmesi bazı pazarlarda zaman almış ve
uluslararası destek programları ile mümkün hale gelmiştir. Bunun yanında,
sayısal projeksiyonun film gösterimi zamanlaması açısından sağladığı
esneklik ve alternatif içerik programlaması açısından sağladığı avantajlar bu
yöndeki değişimi olumlu yönde etkilemektedir (Screen Australia, 2015: 13).
Sayısal teknolojinin sağladığı dağıtım avantajlarını sadece bağımsız
sinemacılar açısından ele almak sektördeki değişimi anlamaya
yetmeyecektir. Gerçekte, sayısal dağıtım olanaklarının sağladığı ekonomik
avantajlar bu alandaki yerleşik aktörlerin de sektörel güçlerini arttırmalarına
yardımcı olmuştur. Sinemada dağıtım, yapım ve gösterim alanlarında yerel
sektörü güçlendirici regülasyonları yapmayan ülkelerde, sayısal dağıtım
olanakları yerelleştirme olgusunu hiç olmadığı kadar kolaylaştırmış, küresel
güçlerin yerel sektörlerdeki konumlarını sağlamlaştırmalarına yardımcı
olmuştur. Dijital dağıtıcıların ve çevrimiçi söylemsel alanların avantajları
ile film yapımcıları, karakterlerin yalnızca farklı dilleri konuşmakla
kalmayıp, her karakterin kişiliğinin de değişebileceği birden fazla
yorumlama seviyesine sahip filmler üretmektedir (Daly, 2010: 92). Elde
edilen olanak, başlangıçta film yapımcıları lehine olarak değerlendirilse de
dikkatten kaçırılmaması gereken unsur sinema sektörünün aynı zamanda
kültür endüstrisinin bir alanı olduğudur. Dolayısıyla, aynı zamanda ticari bir
ürün olan sinema filminin yerel piyasalarda sorunsuz olarak dağıtımını
sağlayacak üretim olanakları, dağıtım şirketlerinin de lehinedir. Yerel
piyasalarda hâkim konumda olmak isteyen şirketler, faaliyet gösterdikleri
bölgelerle ilgili temaları ve film yıldızlarını merkeze alan yapımların
üretilmesini desteklemektedirler. Sahip oldukları gösterim olanakları ve
dağıtım şirketleri ile bu tip yapımlara daha fazla gösterim şansı vererek bir
anlamda yapım şirketlerinin içeriklerini etkilemektedirler.
3. Sinema Sektörü Açısından Sayısal Film Dağıtımına Geçişin
Nedenleri
Sayısal teknolojilerin sinemaya girişini 1990’lı yılların sonu olarak
tarihlendirmek mümkündür. Sayısal projeksiyon yani gösterim yönteminin
ortaya çıkması sektörde dağıtım aşamasının da bu sayısallaşmasını
beraberinde getirmiştir. Sektörün tam anlamıyla sayısal dağıtıma geçmesi
ancak tüm dünyada gösterimin sayısal projeksiyon ile yapılmasıyla
mümkündür. Bu aşamada, uluslararası kuruluşlar da sinema salonlarının
dönüşümü için destek vermektedir. Aynı anda hem 35mm’lik gösterim
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kopyalarının hem de sayısal kopyaların dağıtımda olduğu bir geçiş
sisteminin sürdürülmesi mümkün görülmemektedir.
Sayısal dönüşümün sinema sektörünü ilgilendiren yanı sadece dağıtım
aşaması ile ilgili değildir. Yakınsama olgusuyla değişen kitle teorileri,
sayısal medya endüstrisinin üretimden dağıtıma, gösterime ve finansmana
kadar birbiriyle bağlantılı izler boyunca takip edilebileceğini savunmaktadır
ve izleme ya da tüketme işi bu biçimde daha karmaşık ve farklı yollarla
teorileştirilmek zorunda kalmıştır. Başka bir deyişle sayısal teknolojinin
etkilediği tüm sektörel alanlar birbiriyle ilişkili hale gelmiştir (John L.
Jackson, 2014: 539). Bunlar üzerinde yapılan incelemeler yine teknolojik
değişim etkisiyle biçimlendirilmiştir.
Sinemada sayısal teknolojinin etkilerinin estetik anlamda incelenmesinin
bir ihtiyaç olduğu da değerlendirilmektedir. Sayısal teknolojinin sinema
sektöründe kullanımını bir zincirin halkaları gibi değerlendirmek
mümkündür. Bu metafora göre, zincirin toplamdaki gücü en zayıf
halkasının gücü kadardır. Sinema sektörü açısından değerlendirildiğinde,
sayısal teknolojinin sağladığı avantajların kullanılabilmesi için tüm yapım,
dağıtım ve gösterim zincirinin sayısal teknoloji ile düzenlenmesi
gerekmektedir. Sayısal ve sanal teknolojilerin sinemada kullanılması
hareketin kinestetiği ve izleyicilik deneyimi açısından yeni imkânlar
sunmaktadır. Motion capture uygulamaları, greenbox teknolojisinin sinema
sektöründe giderek daha fazla yaygınlaşması estetik alanda yepyeni bir
dönemin habercisi olarak değerlendirilmektedir (Landay, 2012: 133).
Sayısal teknolojilerin yapım alanında kullanımı, sinemada iç mekânda
zaman ve mekan entegrasyonu gibi estetik unsurlar için fiziki dekor
değişimi, arka fon düzenlemesi ve hareketli zemin kullanımı gibi
uygulamaları (Yıldız: 294) çok daha fazla estetik imkân sağlayan sanal
uygulamalarla çeşitlendirmiştir. Sayısal kameralar, standart sinema çerçeve
sayısı olan saniyede 24’ün (24 frames per second - fps) üzerinde çerçeve
sayılarına ulaşabilmektedir. 120 fps’ye kadar ulaşan sayısal sinema
kamerası çekim hızı sağladığı yüksek ağır çekim standardı ile filmin görsel
estetiğini geliştirmekte, aksiyon sahnelerine daha fazla dramatik etki
kazandırırken romantik sahnelerin de duygusallığını arttırabilmektedir
(Muellner).
Sayısal kayıt ve post prodüksiyon uygulamaları ile elde edilen efektlerin
ve görsel kalitenin yükselmesi zincirin dağıtım ve gösterim ayaklarında da
sayısal teknolojinin kullanılmasına bağlıdır. Sayısal projeksiyon, filmden
daha temiz bir görüntü sunmaktadır. 35 mm’lik gösterim kopyaları iyi
kaliteye erişmiş olsa da ortam oldukça hızlı bir şekilde bozulmakta ve iyi bir
gösterim kalitesini korumak için değiştirilmesi gerekmektedir. Tipik
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baskılar tekrar tekrar kullanım yüzünden renk sapması, ses çatlakları gibi
dejenerasyon etkileriyle yüz yüze gelmektedir. Bunların hepsi dijital
projeksiyonlarla ortadan kaldırılmaktadır (Peinado, Petitcolas, ve Kirovski,
2003: 228). Sayısal projeksiyonun ortadan kaldırdığı sorunlar sektörün
dönüşüme destek vermesini sağlamıştır. Baskı aşamasından gösterim
aşamasına kadar hiçbir kalite kaybının olmadığı sayısal iş akışı, estetik
anlamda da filmin yönetmeni ve yapımcısının yapımın son gösterimine
kadar onların öngördüğü görsel – işitsel kalitede sunumunu garanti
etmektedir.
Dağıtımcıların sayısal dönüşümü desteklemesinin kültürel ve sanatsal
nedenlerini ekonomi ile ilişkilendirmek sektörün ticari yönü
düşünüldüğünde doğal gözükmektedir. Doğrudan ekonomik olarak
algılanabilecek bir diğer neden de dağıtım masrafları kalemidir. Sayısal
dağıtımda iki yöntem bulunmaktadır. Bunlar; yüksek hızlı internet kablosu
veya özel uydu bağlantısı üzerinden bağlantı veya sayısal sinema sunucuları
ile kullanılmak üzere tasarlanmış özel sabit diskler üzerinde ekspres kurye
ile gönderimdir. Her iki yöntem de yaklaşık 4 kilogram ağırlığındaki 35
mm’lik gösterim kopyasının kargolanmasından daha ucuza malolmaktadır.
Bu durum, üretim baskı ve nakliye şartları düşünüldüğünde çevre için daha
uygun bir metoddur (Crofts, 2011: 4). Dağıtımcılar filmleri “dijital sinema
paketi” (DCP) olarak tedarik etmekte ve Avustralya gibi bazı ülkelerde
sinemanın sayısal tarama teknolojisine yaptığı yatırımın karşılığı olarak
ekran başına bir “sanal baskı bedeli” ödemektedirler (Screen Australia,
2015: 17). Uygulanan yeni yöntemler ile özellikle kıtalararası
gönderimlerde dağıtım sektörü her yıl milyarlarca dolarlık tasarruf
yapmaktadır.
Sayısal film dağıtımını sektörel anlamda sağladığı bir diğer avantaj da
korsanlıkla ilgilidir. Filmler gösterim aşamasında ya da dağıtım aşamasında
korsanlık eylemlerinin hedefinde olmaktadır. Sayısal dönüşüm aşamasında
dağıtım şirketleri ve Hollywood kökenli yapım şirketleri sayısallaşmanın
korsan içerik üretilmesi ve dağıtımı için daha uygun bir ortam oluşturacağını
değerlendirdiklerinden bu dönüşüme mesafeli yaklaşmışlardır. Sonraki
süreçte sayısal kopyaları korumayı amaçlayan şifreleme sistemleri sektörde
güven uyandırmıştır (Crofts, 2011: 5). Sayısal filmlerin korsan girişimler
için işaretlenebilmesi de sektörün geçişi üzerinde olumlu bir etki
uyandırmıştır.
Sayısal sinema döneminde ortaya çıkan yeni dağıtım teknikleri sektörü
değiştirmektedir. Bu değişimin ekonomik alandaki yansımaları film
üretenlerle izleyiciler arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamaktadır.
Yöndeşme ile oluşturulan yeni ve coğrafi etkilerden daha az etkilenen hızlı
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dağıtım kanalları, izleyiciye nicel olarak yüksek düzeyde içerik tüketme
olanağı tanırken; dağıtımcılara da DVD ve televizyon dışında internet
tabanlı ve mobil cihazları da destekleyen yeni dağıtım kanalları
sunmaktadır.
Sonuç
Sinema endüstrisi sayısal teknolojinin kullanılmaya başlanması ile genel
anlamda bir değişim sürecine girmiştir. Sektörün yapım, dağıtım ve
gösterim aşamalarını etkileyen bu süreçte yeni dönemin tüm olanaklarından
yararlanabilmek için sayısal teknolojinin her aşamada kullanılması
gerekmektedir. Film gösterimindeki kalite ve hızın sağlanması için sayısal
olarak kodlanmış yapımların yine internet ağı üzerinden coğrafi şartlardan
en az düzeyde etkilenerek dağıtılması gerekmektedir.
Sayısal film dağıtımı sektörel temelde bir dönüşümü gerektirmiştir.
Sayısal filmleri gösterecek salonların kurulabilmesi için uluslararası
örgütler değişimi sağlayabilmek için maddi destekte bulunmuştur.
Salonların elde ettiği daha esnek gösterim şartları, kalitenin sabit
tutulabilmesi ve daha fazla içerik sunabilme olanağı salon işletmecilerini
değişim için cesaretlendirmiştir.
Sayısal teknolojinin ortaya çıkardığı internet tabanlı ve mobil cihaz
desteği sunan yeni dağıtım kanalları, film üretenlerle izleyici arasındaki
engelleri kaldırmış, yapımcılara içeriklerini izleyiciye doğrudan
ulaştırabilme olanağı sunmuştur. Kurulan sayısal platformlar ise salonları ve
DVD tabanlı kanalları dağıtımın tek ortamı olmaktan çıkarmıştır.
Yönetmenler için dağıtımcı bulma şansı artmış, yerel piyasada dağıtım
şansı bulmayan yönetmenler ve eserleri dahi uluslararası platformda izleyici
ile buluşma şansı elde etmişlerdir. İçerik üretimi konusunda yönetmenleri
ve yapım şirketlerini çok daha özgür bir konuma getirdiği düşünülebilecek
bu süreçte; sayısal teknolojilerin sözkonusu imkanından yararlanabilmek
için ulusal sinema endüstrilerinin yeni durumu destekleyici biçimde ve
dünya ile entegre olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Uluslararası
örgütlerin destekleri ile yerel sinema yapımcılarının küresel dağıtım
tekellerinden bağımsız olarak film üretmesinin önü açılmalıdır.
Sayısal teknoloji ile film yapımında elde edilen kazanımlar bulunmasına
karşın arşivleme ve korsandan korunma gibi konularda yapımcıların
şüphelerinin tam olarak giderilebildiğini söylemek güçtür. Ancak, yine de
yapım, dağıtım ve gösterim aşamalarında sayısal olarak üretilen filmlerin
olduğu sinema sektörü varlığını güçlendirerek sürdürmektedir.
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MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNE ÖRNEKLERLE
ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
Hasan ÇİFTÇİ
Giriş
Gelişen ve dönüşen dünya ve onun bu değişimine en büyük katkıyı
sağlayan kitle iletişim araçları insan yaşamını da olabildiğince
etkilemektedir. Bundan 50 - 60 yıl öncesine kadar kişilerin hayal bile
edemediği eğitim, bilim, ekonomik gelişmeler kendini medya, internet,
iletişim sektörlerinde de olan gücü ile hissettirmektedir. Öyle görünüyor ki
bu değişimler daha da hızını arttırarak devam edecektir. İnsanoğlu Medya
sektöründe önce yazılı basın ile tanıştı, daha sonra radyo ve televizyon ve
en sonunda internet ile tanıştı. Geçmişte kitle iletişim araçlarına adapte
olmakta zorlanan insanoğlu günümüzde kitle iletişim araçlarından internet
olmadan nerede ise hiç işini yapamamaktadır. Bunlardan en önemlisi:
bankacılık, savunma, eğitim, ekonomi, ticarettir. Bu sebeple son yıllarda
insanın cebinde taşıdığı cep telefonu ve internetin insanları kendine
mecbur ettiği bir durum ortaya çıkmıştır. Özellikle medya kitle iletişim ve
internet araçlarından faydalanmaya başlamıştır. Bu durum insan geleceğini
etkiler düzeylere ulaşmıştır. Her etkiye hedef olan çocuklar medya
mesajları
karşısında
savunmasız
durumdadırlar,
kolayca
etkilenebilecekleri için hedef haline getirmiştir. Geleneksel medyanın yanı
sıra özellikle çalışmanın odağını oluşturan internetin çocuklara hem
olumlu etkileri vardır, hem de birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Kitle
iletişim araçlarının hem üzüntü hem de sevinç duygularını bir arada
vermesi duygu karmaşasına ve uyuşukluğuna sebep olmaktadır. Buna bağlı
olarak internet ortam araçlarından sosyal medyanın her haberi görseli ile
birlikte kullanıcılara sunması onların düşünsel estetik yeteneğini
bitirmektedir. Bu sebeple kullanıcılar yeni içerikler üretirken yeni alıcıların
duygularını önemseme konusunda eksik kalmaktadır. Bu içeriklerin
alıcıları incitmesi onlarda yıkıcı etkide bulabileceği gerçeğini
düşünmemektedirler. Çünkü kendisinin maruz kaldığı şiddet, cinsellik,
savaş içerikleri onun ahlaki değerlerini kişiliğinin şekillendiği ilk
yaşlarında olumsuz etkilemiş, bu davranışlar kalıplaşmış davranış
durumlarına dönüşmüştür. Bir diğer söylem ile medyanın sahip olduğumuz
geleneklerimize zarar vereceği, yerli ve milli bir kültür yerine daha fazla
batı duygularının, kültürünün içinde bulunduğu bir kültürü inşa edeceğine,
toplumda duygu uyuşmasının yaşanacağına, ana dilin bozulacağına, tarih
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Çocuklar akıllı telefonların ceplere girmesi ve internet ağının
yaygınlaşması ile birlikte hayatlarının her alanında, anında dolaylı veya
doğrudan olarak sosyal medyaya maruz kalmaktadır. Medyanın zararlı
etkilerinin yanında Medyanın bilgilendirme fonksiyonu düşünüldüğünde,
bir bireyin maruz kaldığı enformasyonları sorgulaması, arka planını
görmeye çalışması bireyin medya tarafından uğrayacağı zararı en aza
indirebilir. Bunun gerekliliği üzerine ortaöğretimdeki çocuklar hedef
seçilerek MEB ve RTÜK işbirliği ile okuryazarlık dersi uygulamaya
konulmuştur, ama maalesef medya okuryazarlık eğitimi seçmeli bir ders
olarak okutulmuştur ve birçok okulda seçilmemiştir. Bazı okullarda
verilmeye başlanan dersin önemi kavranamadığından her ne kadar Medya
alanındaki uzmanlar, bu dersin sadece iletişim fakültesinden mezun ve
formasyon eğitimi almış 4 yıl boyunca medya ile içi içe olmuş mezunların
vermesini savunurken bu dersin formasyon eğitimi almış iletişim
mezunları ile birlikte Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Bilişim Teknolojileri
Öğretmenleri buna ek olarak diğer branş öğretmenleri tarafından
okutulabilmesi uygun görülmüştür. Tam anlamı ile kitle iletişim
araçlarının ve son yıllarda internetin çocuklarda yarattığı olumsuz etkiler,
onları sosyal, kültürel anlamda deformasyonu anlaşılamamıştır. Bu
çalışmada medyanın özellikle de sosyal medyanın 2016-2017 yılında
ortaöğretim çağındaki çocukları nasıl etkilediği ve onların davranışları
üzerindeki deformasyonunun medyaya yansımaları internet haber siteleri
taranarak tespit edilmeye çalışılmıştır.
1.Literatür Taraması
Medya, internetin hızlı büyümesinin gelecek yıllarda duracağı
öngörülmemekle birlikte artacağı düşünülmektedir. Şüphesiz ki medya ve
internetteki bu gelişmeler önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden devam
edecektir. Son zamanlarda akıllı telefonların ceplere inmesi ve internet
vasıtası ile medya takibi, sosyal medya kullanımının yapılması etki gücünü
arttırmaktadır. Bilhassa ilköğretim çağındaki çocukların medya, internet,
sosyal medya karşısındaki savunmasız halleri, çocukları potansiyel hedef
haline getirmiştir. Geleneksel kitle iletişim araçlarının ve internetin
çocuklar üzerinde olumlu birçok etkileri olmakla beraberi olumsuz etkisi
de mevcuttur.
Baltaş’ın yaptığı araştırmada 6 ile 14 yaşları arası çocukların % 40’ının
derslerini yaparken dahi televizyon izlediklerini belirlenmiştir (Baltaş,
2003: 89). Çocukların 12 ayının aşağı yukarı 1500 saatini ekran karşısında
900 saatini ise okulda, geçirmesi medya faktörünün insan hayatına olan
etkisini gözler önüne sermektedir (MEB, 2006). Çakır vd. (2012: 52-53)
tarafından yapılan araştırmada medya okuryazarlığı dersi projesinden elde
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edilen sonuçların medya okuryazarlığı eğitiminin mecburiyeti ve medya
içeriklerinin muhtemel dezavantajlı, olumsuz yönlerinden korunmanın ilk
başta bilinçlilik/etkililik oluşturduğunu söylemenin mümkün olduğu; fakat
arzu edilen sonuçlara ulaşılması bakımından değerlendirilme yapılınca
medya okuryazarlık dersi ile sağlanan eğitimin koyulan hedeflere
ulaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara
bakıldığında 2016 yılından 2012 yılına kadar geçen zamanda medya
okuryazarlığı eğitimi ile hedeflenen amaçlara tam olarak ulaşılamadığı
söylenebilir. Damlapınar ’ın (2014: 187) yaptığı araştırmaya göre medya
okuryazarlığı dersini alan öğrencilerin dersi almayanlarla kıyaslandığında
medyada maruz kaldıkları tespit edilmiştir. Buna ek olarak mesajları daha
fazla sorguladıkları, başka kaynaklardan da sorguladıkları; daha eleştirel
bir yaklaşım tarzı ile yaklaştıkları görülmüştür. Medya içeriklerinin
zararları konusunda bilince ulaştıkları; günlük hayatlarında medya
iletilerinin içeriklerini oldukça fazla kullandıkları; medyaya karşı oldukça
etkili tüketici olarak konumlandıkları, şikâyet ve beklentilerini daha fazla
dillendirdikleri tespit edilmiştir. Akşit ve Dönmez (2011: 45) tarafından
öğrenci görüşü alınarak yapılan araştırmada ise birçok öğrencinin kitle
iletişim araçları vasıtası ile edindikleri enformasyonların hepsinin
gerçekmiş gibi algıladıklarını, tüm iletilerin doğru gibi algıladıkları,
seçiciliklerinin olmadıkları, akılcı olmadıkları ve geleneksel ve diğer
medya araçlarını doğru okumadıkları verilerine ulaşılmıştır. Bütün bu
veriler çocukların medya karşısındaki konumlarını gözler önüne sermekle
birlikte, medyanın zararlı etkilerinden korunmak adına birtakım önlemler
alınması gerekliliğini zorunlu kılmaktadır (Gün & Kaya 2017: 127).
Araştırmaya katılan öğrenciler Medya Okuryazarlığı dersi hakkında
%86,36 oranında olumlu %13,64 olumsuz görüş bildirmiştir. Bu
sonuçlarda çıkarımla öğrencilerin ders hakkında büyük oranda olumlu
düşüncelere sahip olduğudur. Bu da dersin anlamda amacına ulaştığı
söylenebilir. Araştırmada öğrenci ifadelerinin özellikle dersin medya ve
kitle iletişim araçlarının kullanımı konusunda bilinç düzeyini arttırması
üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Aynı zamanda araştırmaya katılan
öğrencilerin %70’inin seçmeli Medya Okuryazarlığı dersinin kendilerine
ve arkadaşlarına katkısı olduğunu, %30’unun ise katkısı olmadığını ifade
ettiği görülmektedir.
2.Medya Okuryazarlık Kavramı, Ortam ve Araçları
Günümüzde internet aracılığıyla bilişim teknolojisi ve kitle iletişim
araçları bilhassa enformasyonun yayılması dünya çapına yayılmakta ve hız
kazanmaktadır. Medya Okuryazarlığı, toplumun anlayabildiği iletişim
sembolleri, mesajları kendi yararına kullanma konusunda bilgiyi
kazanmasıdır (Binark, 2005). Okuryazarlık okuma, yazma, heceleme,
çeşitli biçimlerde içerikler üretme yeteneği kazanmanın yanı sıra bir
kültürün ve toplumun parçası olmak için de entelektüel araçları da
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kazanmayı içerir. “Okuryazarlık” etkili öğrenme, iletişimin ve ifade
becerisinin sosyal yapılı formunu kullanmayı bünyesinde barındırır.
(Kellner & Share, 2005: 369-386). Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo
Televizyon Üst Kurulu 2016 senesinde birlikte yaptıkları alan
araştırmasına göre Türkiye’de 26 bölge, 37 ilde ve ilçelerin merkezinde
çocuklara Medya Okuryazarlığı Dersi’nin verildiği tespit edilmiştir. 1273
ortaöğretim çağındaki öğrencilerle yapılan bu saha çalışmasının
istatistiksel analizi de Radyo Televizyon Üst Kurulu Kamuoyu, Yayın
Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığınca olmuştur.
Araştırma çalışmasına katılan öğrencilerden elde edilen sonuçlara göre
bu öğrencilerden;
 %98’inin televizyon izlediği, bu sürenin hafta içi ortalama 3 saat 34
dakika olduğu, hafta sonunda ise 3 saat 59 dakikayı bulduğu,
 Ortalama %57 oranında öğrencinin radyo dinlediği,
 %87’sinin cep telefonlarının sahip oldukları diğere iletişim araçları
içerisinde önemli ya da çok önemli olduğu,
 %68’inin cep telefonuna sahip olduğu, bunların %71’nin akıllı
telefonlar aracılığı ile internete girdiği,
 Televizyon programlarının seçiminde Medya Okuryazarlığı eğitimi
gören öğrencilerin %52’sinin diğerlerine göre seçici olduğu aynı zamanda
%61’nin görüşüne göre aldıkları eğitimin kitle iletişim araçlarına eleştirel
bir biçimde baktıklarını sağladığını belirttikleri saptanmıştır
(www.rtuk.gov.tr ).
Buna bağlı olarak,
 Öğrencilerin büyük bir kısmı cep telefonlarında ve bilgisayarından
vazgeçemeyeceklerini belirtmektedir.
 Öğrenciler interneti neredeyse sadece sosyal medyaya giriş için
kullandıkları ve bunu yegâne aktivite olarak gördükleri tespit edilmiştir.
 Birçok Öğrenci hem Medya Okuryazarlığı Dersi için olumlu görüş
belirtmekte yararlı görmekte hem de anne ve babalarının da bu eğitimi
almaları taraftarıdır (www.rtuk.gov.tr ).

Okuryazarlık her ne kadar 2018 yılından 5-10 yıl öncesine kadar sadece
geleneksel kitle iletişim araçlarının farkındalığı üzerine kurulmuştur.
RTÜK ile MEB’in birlikte yaptığı araştırma çalışmasında internet
kullanım oranlarının, sosyal medya kullanımının hızlı artışı görülmektedir.
Bu da hem geleneksel iletişim araçlarının hem de internet üzerine daha
fazla yoğunlaşması gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. İnternet
teknolojisinin gelişmesi ve sosyal medya kullanım oranları ve süresinin
artması ile birlikte medya okuryazarlığı çeşit değiştirmelidir. Bunlar;
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1- Medya okuryazarlığı,
2- İnternet Okuryazarlığı
3- Sosyal Medya Okuryazarlığı
Fakat yine de okuryazarlık şekil ve isim değiştirse bile okuryazarlığın
ortaya çıkışı, değişimi kitle iletişim araçlarına bağlıdır.
2.1.Medya Okuryazarlık Eğitiminin Önemi ve Amacı
Medya kavram olarak birçok bilim adamı tarafından açıklanmıştır. Bu
tanımlar birbirinden farklılık gösterse de sonuç olarak aynıdır. Medya
okuryazarlığı tesirindeki tüm medya iletilerinin, paylaşımlarının doğru
şekilde eleştirel ve tarafsız olarak yorumlanması gerekmektedir. Genel
manada medya vasıtası ile gönderilen iletileri her yönü ile okuma, anlam
kazandırmak ve yeni medya mesajları üretmeye medya okuryazarlığı
denilebilir (Kurudayıoğlu & Tüzel, 2010: 27). Radyo Televizyon Üst
Kurulu ise “Farklı kitle iletişim araçları vasıtası ile içeriklere erişebilme,
ulaşılan içerikleri okuyabilme kabiliyetine sahip olma, kendi başına
mesajlar üretebilme becerisine sahip olma, soyut ile somut durumların
ayrıştırabilme kabiliyetine sahip olmayı sağlar (RTÜK, 2007: 34). Medya,
etkin bir güç olarak toplumsal, kültürel değişim, dönüşüme yardımcı etkide
bulunan önemli aktörlerden biridir. Medyanın etkisine girmemiş ve medya
tarafından potansiyel etkiye sahip olmayan birinden günlük yaşam
alanından söz etmek imkânsız gibidir. Çünkü medya ile günlük yaşam
birbirinden ayrılmaz, iç içedir. Medyanın aktardığı deneyimler, bireylerin
davranışlarını düzenleyebilmektedir. Bu nedenle büyüklerden daha fazla
duygu ve fizik yönünden savunmasız çocuklar medyadan en fazla
etkilenenlerdir.(Lewis, 1998: 109). Medya okuryazarlığının amacı
bireylerin bilgili alıcılar olması yerine bilgili kişiler olmasına destek
olmaktır. Öyle anlaşılmalıdır ki kitle iletişiminin diğer bir deyişle, metin
yığınlarının analiz edilip yeniden şekillendirilmesinden daha fazla bir şey
olduğudur. Bu şekilde, biz onları ayırt edebilir ya da seçebiliriz. Medya
eğitimi öğrencilere medya metinlerini ilişkilendirmeyi öğretmeli fakat
bizim bakış açımıza göre medya kuruluşlarını ilişkilendirmeyi ve onları
karşılaştırmayı da öğretmelidir. Buna bağlı olarak medya okuryazarlığı
eğitiminin bir diğer amacı, öğrencilerin medyanın doğasını eleştirel bakış
mantığı ile bakmasına destek olmaktır. Aslında bu eğitim öğrencilerin
medya nasıl kullanılabildiğini, mesajları nasıl ürettiğini, mesajları nasıl
organize ve inşa ettiğini kavrarken de eğlenmesidir.
Medya okuryazarlığı kısaca mesajları analiz etmekten ziyade
mesajların orada bulunma nedenlerinin farkında olmaktır. Niçin hatta nasıl
üretildiklerini bilmek yetmez. Günümüz medyasının önemini
anlayabilmek için neden bu mesajların üretildiğini, hangi kısıtlamalar ve
şartlar altında kim veya kimler tarafından üretildiğini bilmeye ihtiyacımız
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vardır (Lewis, 1998: 113). Çocukların milyonlarca içerik arasından
kendilerine en uygun içeriği bulması için belirli bir eğitim bilincine sahip
olması gerekmektedir. Bu bilinç de çocuklara medyayı ve amaçlarını
sorgulayabilecek bir eğitim vermekten geçmektedir. Bu yüzden medya
eğitiminin en önemli amacı, alıcılara kitle iletişimi sürecinde katılımcıların
pasif katılımcılar olmaları yerine sorgulayan, aktif katılımcılar olmalarına,
medya kaynağından gelen tek yönlü mesaj akışa boyun eğmeyen bireyler
olmalarına yardımcı olmaktır (Brown, 1998, 459–460). Medya
okuryazarlığının hedefi öğrencileri hem geleneksel hem de internet, sosyal
medya araçlarında yeteri kadar eleştiri yapma becerisine sahip olmalarını
sağlamak; Bunun sonucunda çocuklar gördükleri, duydukları mesajların
onları etkileyip yönlendirmesine, kapıyı kapatabilmelidir. Aynı zamanda
çocukların içeriklere maruz kaldıktan sonra yönlenen değil istekleri
doğrulturunda mesajları yöneten bireyler olmasını sağlamaktır. Medya
okuryazarlığı eğitimini almak medyanın verilerini ezberlemek manasına
gelmez. Buradan çıkarılması gereken izlediklerini, gördüklerini
araştırmasını öğrenmektir. Birileri tarafından kullanılmamak demektir
(Thoman & Jolls, 2008: 33).
İletişim becerilerinin geliştirilmesi, sözlü veya yazılı olan gönderileri
barındıran kitle iletişim araçlarına erişmek, mesajları almak, kodları açmak
analiz etmek, değerlendirmek Medya okuryazarlığı eğitimi ile
mümkündür. Medya okuryazarlığı eğitimi medyanın kodlarını ve varlık
sebebini, kültürünü analiz etme, medyanın fikirlerini, amaçlarını ve
niteliğini eleştirebilme, medya araçları tarafından potansiyel hedef gruplar,
kişiler için üretilen mesajları alma, açma, yorum getirme, medya
içeriklerini değerlendirme, içerikler arasında seçim yapabilme, kitle
iletişim araçlarının olumlu/olumsuz etkilerini ayırt edebilme, medyadan
avantajları, ihtiyaçları doğrultusunda faydalanmayı sağlayan bir eğitim
alarak tanımlanabilir.
Medya Okuryazarlığı Dersi İle Amaçlanan Hedefler;
Medya okuryazarlığı eğitimi ile;
* İhtiyaç hissedilen birçok enformasyonu içinde barındıran ama doğru
bilgiye ulaşımın güçleştiği, araştırmaya ihtiyaç duyulduğu, çocuklar
üzerinde kitle iletişim araçlarının zararlı etkilerini en aza indirmek
* İzlenilen filmlere, dizilere videolara, reklamlara, kullanılan İnternet
sayfalarına, takip edilen sitelere, oynanan bilgisayar oyunlarına bağımlı
olmamak, onların salt alıcısı değil aynı zamanda medyada oluşturulan bu
içeriklerin hepsinin eleştiricisi olmak
*Çocukları talep-gereksinimlerini tam olarak ayırt edemedikleri
durumlara sebebiyet veren medya içerikleri hakkında çocuklarda bilinç
oluşturmak.
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* Çocukları sosyal, kültürel, fiziksel yönden olumsuz etkileyen dijital
medya bağımlılığı, fastfood bağımlılığı, rahatsızlıklar, ayırımcılık, fiziksel
şiddet, istismar, eğilimli medya içerikleri ile bir çok medya ortamında yer
tutabilecek pornografik içeriklere karşı onları korumak.
* Yaşları uygun olduğunda sosyal medyayı kullanmaya başlayacak
çocukların, bu kitle iletişim ortamlarında haklarını, sorumluluklarını, siber
mağduriyet durumlarında nasıl davranmaları gerektiğini bilmelidirler. Bu
mecralarda medya içeriklerini üretirken kendilerinin ve arkadaşlarının
kişisel güvenliğini, mahremiyetini Türkçenin bozulmadan gerçek hali ile
kuralları doğrultusunda kullanılmasını, dünyaya mal olmuş değerler ve
yerel kültürü önemsemeleri, medyanın içeriklerine karşı ilgili, aktif bir
üyesi olmaları amaçlanmaktadır (www.medyaokuryazarligi.gov.tr).
2.1.2.Türkiye’de Medya Okuryazarlık Eğitiminin Öyküsü
1. Türkiye'de Medya Okuryazarlığı Toplumsal ve kişisel hayatta etkisi
ve önemi giderek artan iletişim konusunda taraflarının fikirlerini,
görüşlerini paylaşıp tartışabilecekleri geniş katılımlı bir birlikteliğin
sağlanması amacı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun
organizasyonuyla, 20-21 Şubat 2003 tarihinde Türkiye Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü’nün işbirliği ile Ankara'da İletişim Şûrası düzenlendi
(www.medyaokuryazarligi.gov.tr).
2. Şûra'nın komisyonunun çalışmalarından biri Radyo ve Televizyon
Yayıncılığı Komisyonu Sonuç Raporu kapsamında önerdiği konulardan
biri, "Toplumsal, bireysel eğitim ve kültüre katkı sağlayacak, çocukların
ruh sağlığını olumsuz etkilemeyecek bir davranışla ve bilhassa yeni
jenerasyonun olumsuz içeriklerden korunması amacı ile Avrupa Birliğine
entegre çalışmaların bir an önce başlatılması aynı zamanda ilk ve orta
öğretim ders müfredatlarına, gençler ve çocukların kitle iletişim araçları
konusunda bilinçlenmesini sağlayacak medya okuryazarlığı dersinin
eklenmesi" olmuştur.
3. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda Şûra sonrası konu gündeme
almış, 2004 yılı başında Devlet Bakanlığı içerisinde oluşturulan, ülkemizin
üniversiteleri, önde gelen resmi kurumlarının, sivil toplum gruplarının
katıldığı Şiddeti Önleme Platformunda, ilk defa ilköğretimlerde medya
okuryazarlığı derslerinin okutulması önerilmiştir. Üst Kurulun yaptığı bu
öneri konusunda hemfikir olunmuş, hem yüksek oranda kabul edilmiş hem
de Medya Alt Komisyonu raporuna aynı zamanda hareket eylem planına
dâhil edilmiştir. Aynı sene, Üst Kurul Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişime
geçilerek, ilköğretimlerde medya okuryazarlığı eğitimi (dersi)
verilmesinin hayati olduğuna değinilmiştir.
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4. 2005 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
tarafından Türkiye’de ilk defa Uluslararası Medya Okuryazarlığı Kongresi
düzenlendi. Bu kongrede Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, medya
okuryazarlığı eğitiminin gençler ve çocuklar için gerekli olmasının
nedenini resmi bir bildiri ile sunmuştur.
5. 2004–2006 yıllarını kapsayan süreçte dünyanın birçok ülkesindeki
programların ve çalışmaların çıktıları elde edilip, analiz edilmiştir. 2006
senesinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan “İlköğretim
Çağındaki Çocukların Televizyon İzleme Alışkanlıkları Kamuoyu Anket
Araştırması”, ortaöğretim çağındaki çocukların günde üç saat 34 dakika
televizyon izlediklerini göstermiştir. Aynı araştırmada öğrencilerin
interneti % 68 oranda radyoyu %51 oranda kullandıkları tespit edilmiştir.
Bu durum medya okuryazarlığı dersinin ne kadar elzem olduğunu açıkça
göstermektedir.
6.Gerçekleştirilen ön hazırlık sonrasında, Medya Okuryazarlığı
konusundaki çalışmaları yürütmek üzere; bir çalışma komisyon
oluşturulmuştur. Bu komisyona Selçuk, Gazi, Ankara Üniversitesi
akademisyenleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yetkili ve uzmanlarının
da katılımı ile. Komisyon çalışmalarında, bilhassa Avrupa ve’
Amerika’daki örnekler incelenmiş, konu ile alakalı yurt içinden ve yurt
dışından bilimsel makaleler ve birçok farklı çalışma titiz bir şekilde
incelenmiştir. Kalkınma programları ve Millî Eğitim Şûralarında sürekli
öğretim programlarının, gençlerin bilgiyi elde etme metotlarını
öğrenmelerine, problem çözme ve karar alma becerilerini arttırmalarına
imkân verecek biçimde tekrardan şekillenmesine gerek duyulduğu
dillendirilmektedir. Bütün bu gereksinimler çerçevesinde dünyada vuku
bulan gelişmelere ek olarak eğitim-öğretim planlamaları içerisinde
yenilikçi yaklaşımlar ön plana çıkmıştır.
7.Bu süreçte Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Millî Eğitim
Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ortak bir kararlılık
göstererek “Ortaokullarda Medya Okuryazarlığı Dersi eğitimi verilmesi
konusunda İşbirliği Protokolü”nü imzaladılar.
8.Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
uzmanları, iletişim fakültesi akademisyenleri ile oluşan komisyon
tarafından bilginin sahip olduğu değeri ve kişinin mevcut tecrübelerini
dikkate alan bir yaklaşım tarzı ile “Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim
Programı ve Öğretmen Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu amaçla etkinlik
merkezli, bilgisini ve becerisini eşitleyebilen, gençlerin, öğrencilerin özel
hayatını ve kişisel farklılığını, özelliğini dikkate alan, etrafı ile
sosyalleşmesine imkan tanıyan yeni bir anlayışın yaşama geçirilmesine
çalışılmıştır.
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9.“İlköğretim Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ”
”31 Ağustos 2006 tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulunda görüşülerek
kabul edilmesi kararlaştırılmıştır”. Bu doğrultuda, 2006-2007 eğitimöğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen beş ilde pilot
uygulama ile medya okuryazarlığı eğitimi verilmeye başlanılmıştır, 20072008 eğitim-öğretim yılı sürecinden bu yana ilköğretim okullarının 6. 7. ve
8. Sınıflarında medya okuryazarlığı dersi seçmeli ders kategorisinde
programlardaki yerini almıştır (www.medyaokuryazarligi.gov.tr).
Medya Okuryazarlığı Dersi müfredatının tekrardan gözden geçirilerek
etki gücünün artırılması amacı ile görüşülmesi, aynı zamanda medya
okuryazarlığı eğitiminin herkes tarafından benimsenecek, desteklenecek
biçimde yaygınlaşması maksadıyla RTÜK Üst Kurulu tarafından Milli
Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birlikte
Ankara’da “Medya Okuryazarlığı Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. 30
Haziran – 01 Temmuz 2012 tarihinde, “Medya Okuryazarlığı Dersi
Çalışma Grubu” ve “Yaşam Boyu Medya Okuryazarlığı Çalışma Grubu”
olarak iki grup şeklinde gerçekleştirilen Çalıştayda Medya Okuryazarlığı
Dersi Çalışma Grubu esasen bütün uygulamalarda,
 Medya okuryazarlığı dersi eğitiminin, ağırlıkta pratik şekilde
işlenmesin (medya içerik analizi ve içerik üretimi) planlanıp
uygulanmasını,
 Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde medya okuryazarlığı dersinin,
sadece okul değil aynı zamanda aile de işin içine katılarak genişletilmesi,
 Konuyla ilgilenen paydaşların (Üniversiteler, STK’lar, Kamu
Kuruluşları, Medya Kuruluşları, sendikalar vb.) akademisyenler ve
öğretmenlerin destekleyici, katılımcı bir yaklaşımla sürece aktif olarak
dâhil edilmesi kararlaştırılmıştır (www.medyaokuryazarligi.gov.tr).

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Günümüzde geleneksel medyayı/interneti kullanan pek çok kişi medya
araçlarının isleyişi hakkında, bireyleri nasıl şekillendirdiği, etkisi altına
aldığı, davranışlarımızı yönettiği, subliminal mesajlar verdiği konusunda
yeterli bilgiye, eğitime sahip değildir. Pek çok medya tüketicisi (gençler,
çocuklar) vakitlerinin büyük bir bölümünü farkına varmadan medya ile
geçirmektedir. Buna bağlı olarak Birçok insan, sosyal hayatını medya
içeriklerinin şekillendirmesine, onun verdiklerini yaşamaya, konuşmaya
programlanır. Bu çalışmadaki amaç ilkokul çağından başlayarak eğitim
hayatı boyunca çocukların medya okuryazarlık eğitimine olan ihtiyaçlarını
Türkiye’deki web sayfaları incelenerek bilinçsiz kullanım sonucu
yaşanana olaylar üzerinden örneklerle gösterilmesi amaçlanmıştır.
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3.2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada olayların tespitini yapabilmek için Türkiye’deki haber
sitelerinin web sayfalarının haber bölümleri analiz edilmiştir. Çalışmaya
konu olabilecek olaylar veri elde edebilmek için titizlikle incelenmiştir.
Araştırma 2007-2017 yılları arasında yaşanan olaylardan derlenmiştir.
Olaylar etki derecesine ele alınmıştır. Araştırma 6 (altı) örnek ile sınırlı
tutulmuştur. Araştırma Niceliksel araştırma yöntemlerinden Tarihsel
model yöntemi ile gerçekleşmiştir. Tarihsel model yönteminde geçmişte
yaşanmış bir olayın günümüzde ya da günümüzde yaşanan bir olayın olası
gelecekteki bir olay üzerinde olası etkisinin incelenmesidir (Gurbetoğlu,
2015: 12; Çepni, 2007: 20-63; Ekiz, 2003: 19-20; Özdamar vd.,1999: 7-9).
Medyanın Bireyler Üzerindeki Etkisi- Olay İncelemeleri
Medya/internet (sosyal medya) içeriklerini yaş farkı ayırt etmeden her
yaş grubunun eğitim grubunun anlayacağı şekilde hazırlar. Bu şekilde
gönderdiği mesajlarla birçok insanı kolayca etkileyebilir. Bu sebeple
medya okuryazarı olmak için medya içeriklerini anlayıp, çözümlemeleri
gerektirmektedir.
Fakat
çocuklar
büyükler
kadar
savunma
geliştiremedikleri için sosyal medya içeriklerinden daha fazla
etkilenmekte, olumsuz mesajlardan zarar görmektedirler.
Olay 1- (20.12.2017) Karaman'da A.D. ve C.N.D. isimli iki 12
yaşındaki 2 kız öğrenci, bir yurtta kalan kızların hayatını anlatan televizyon
dizisinden etkilenerek sınıfta çok sayıda ilaç içti ve intihara kalkıştı
(www.a24.com.tr). Bu durum gençlerin etkiye açık olduklarını medyadan
gelen mesajları doğru okuyamamalarını nerede ise canları ile
ödeyeceklerdi. Bu durum medya okuryazarlığı dersinin zorunlu hale
getirilmesi gerektiği tartışması yeniden gündeme geldi.
Olay 2- (04. 08. 2017) İstanbul’un Esenyurt ilçesinde odasındaki
bilgisayarı başında ölü olarak bulunan 13 yaşındaki Hakan’ın Metin2 adlı
oyunu oynadığı ve bağımlısı olduğu belirtildi. Hakan Ekinci’nin canına
kıydığı tespit edildi. Çocuklarda bağımlılık ve şiddete yol açan oyun
2009’da 13 yaşındaki Metin Kang’ın ölümüne neden oldu. Oyunda
satırların, kılıçların, palaların, baltaların, silahların kullanıldığı oyunda
yapılan savaş görüntülerle birlikte insanların yırtıcı hayvanlarca
parçalanarak
etlerinin
yenildiği
sahneler
de
bulunuyor
(www.ensonhaber.com). Bu masum gibi görünen çocuk oyunlarının
aslında pek de masum olmadığının bir göstergesidir. Çocuklar içerik
okuması yapamadıkları için hayal hayali olan oyunu gerçekte yaşıyormuş
algısına kapılarak oyunun verdiği komutlarla kişilere veya kendisine zarar
verebilmektedir.
Olay 3- (04. 02. 2014) Batman'da banka soygununa karışan iki zanlının
gözaltına alındıktan sonra, soygunu seyrettikleri televizyon diziden
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etkilenerek yaptıkları öğrenildi (www.ntv.com.tr)
gerçekmiş zannedilmesi ve harekete geçilmesi.

hayal durumun

Olay 4- (24. 09. 2010) Adana ilinde bir kadına şantaj yaptıkları ileri
sürülen 1’i kadın 4 kişi, ahlak polisi tarafından yakalandı. Kendilerini
ahlak polisi olarak tanıtan kişilerin seyrettikleri polisiye dizilerden
etkilendikleri öğrenildi (www.ensonhaber.com).
Olay 4- (30. 06. 2015) Mersinde kendisini Pokemon karakterlerinin
yerine koyarak kanatlanıp uçmaya çalışan 4 yaşındaki Ferhat Ben
Pokemon’um deyip camlarının 7. Katından atladı. Düşüp mucize eseri
kurtuldu (www.posta.com.tr).
Olay 5- (27. 05. 2007) 5 yaşındaki Abdullah Yaltırık, hayranlıkla
izlediği Örümcek Adam’ın gerçek olduğuna inanarak. "Ben de uçacağım"
diyerek 7’nci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ölümden dönen
Abdullah "Yine uçacağım" dedi (www.hurriyet.com.tr). Her ne kadar çizgi
filmler çocuklar için üretilmiş ve ebeveynler bu filmleri mahsun olarak
görse bile çizgi filmler de kendi içerisinde cinsellik, şiddet, korku,
ayrımcılık konularını barındırmaktadır.
Olay 6- (14. 09. 2017) Gazi Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki Evrim
Mert Şantaj komutlarıyla oynayanları intihara sürüklediği belirtilen ‘Mavi
Balina’ isimli oyun yüzünden intihar etti (www.diken.com.tr). Son
yıllarda bütün dünyada popüler olan Mavi Balina oyunu yüzünden tam 130
kişi intihar etti. Gençlerin, çocukların sanal tehlikelerden korumada
yöneticilere ve ailelere büyük iş ve sorumluluk düşmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Araştırma niceliksel araştırma yöntemlerinden tarihsel model yöntemi
ile gerçekleşmiştir. Tarihsel model yönteminde geçmişte yaşanmış bir
olayın günümüzde ya da günümüzde yaşanan bir olayın olası gelecekteki
bir olay üzerinde olası etkisinin incelenmesidir (Gurbetoğlu: 2015, 12;
Çepni, 2007: 20-63; Ekiz, 2003: 19-20; Özdamar vd.,1999: 7-9).
Gittikçe artan geleneksel medya, internet, sosyal medya kullanım
süreleri yüzünden çocukların basit bir videodan bile etkilenerek kendisine
veya başkasına zarar verme eğilimleri gösterilerek yöneticilerin
ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulan medya okuryazarlığı (bazı
okullarda) dersinin geleceğimiz olan çocuklarımız için ne kadar ihtiyaç
duyulduğunu matematik, sosyal bilgiler kadar önemli olduğudur.
Kentleşme ile birlikte çocuklara sosyalleşecekleri alanların bırakılmaması,
anne babaların artan güvenlik endişeleri dolayısı ile çocuklar oyun
oynamasa gerek yaşlarda evlere mahkûm edilerek kuluçkada yetiştirilmeye
çalışılıyor. Sosyalleşemeyen çocuk aynı zamanda belli metrekareler
mahkûm edilerek televizyon, internet, radyo gibi kitle iletişim araçlarına
mahkûm edilerek onlarla vakit geçirilmesine izin verilmektedir. Rtük’ün
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2012 yılındaki araştırmasına göre çocukların %98’inin televizyon izlediği
hafta içi bir çocuğun TV izleme süresi 3 saat 34 dakika iken bu oran hafta
sonu 3 saat 59 dakika olmaktadır. Ayrıca çocukların %57’sinin radyo
dinlediği, %68’inin cep telefonun bulunduğu ve bunlardan %71’nin cep
telefonundan internete erişim sağladığı sonucuna ulaşmıştır. Fakat yine
aynı araştırmadan çıkan sonuca göre Medya Okuryazarlığı Dersi alan
öğrencilerin %52’sinin televizyon programlarında daha seçici davrandığı
ve yaklaşık %61’nin bu dersin medya araçlarını eleştirel bir gözle
incelemesini sağladığı yönünde görüş belirttikleri, tespit edilmiştir. Buna
bağlı olarak;
1. Medya okuryazarlığı dersi eğitiminin İletişim Fakültesi mezunlarının
formasyon alanlarından atanması gerekmektedir. Çünkü İletişim Fakültesi
öğrencileri fakültede 8 dönem uzmanlık alanı derslerini işlemektedir.
başka branş hocalarının (Türkçe, Bilişim teknolojileri, Sosyal bilgiler) bu
dersi vermesi dersin planlanan amacından uzaklaşacağı kanaati mevcuttur.
2. Medyanın gençleri, çocukları etkilediği, yönlendirdiği, kültür
oluşumları üzerinde deformasyon yarattığı bir süreçte ortaöğretimlerde
Seçmeli okutulan Medya Okuryazarlığı dersinin tekrar gözden geçirilerek
ilköğretimlerde, liselerde de zorunlu ders olarak okutulmasının
kanunlaştırılması yoluna gidilmelidir.
3. Medya okuryazarlığı dersi için öğrencilere seçme şansı tanınmalı
okul politikası gereği formaliteden öteye seçmeli ders tablosunda
seçilmemiş ders olarak kalınmaması öğrencilere seçme şansı verilmelidir.
Dersin gerekliliği konusunda anne, babalar ve öğrenciler reklam, kamu
spotu ile video vb. materyallerle bilinçlendirilmelidir.
4. Ayrıca bu çalışmayı okuyacak ebeveynlerin hem konunun farkında
olmasını hem de eğitimcilere dersin verilmesi, zorunlu olması konusunda
baskı yapacağı ihtimali vardır.
5. Okulların bulunduğu yerlerdeki okul yöneticileri, yine İletişim
Fakültesinden akademisyenleri öğrencilerle, velilerle buluşturarak
çocukların bilinçlendirilmeleri sürecinde velilerin de katkısının gerekli
olduğu seminerler düzenlenebilir.
6. Yetkililer tarafından halk eğitimlerde hafta sonu büyüklere yönelik
medya okuryazarlık kursları açılarak, medya okuryazarlığa ilgi duyanlara
alanında uzman kişilerin eğitim vermeleri sağlanabilir.
7. Türkiye’de dünyadaki Medya okuryazarlık haftası gibi gerçekleşen
etkinliklerin içeriklerine bakılarak aynı hafta Türkiye’de kutlanabilir,
konferanslar, toplantılar yapılabilir.
8. Konu ile alakalı bir dernek kurularak derneğin temasının eğitim,
bilinçlenme başlıkları oluşturabilir. Gönüllülük esas alınarak iletişim
fakültesinden akademisyenlerin gençlerle buluşması sağlanabilir.
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KAMUOYU YÖNLENDİRME VE YÖNETME ARACI OLARAK
SOSYAL MEDYA
Hasan ÇİFTÇİ
Giriş
İnternet kullanılmaya başlandığı ilk andan itibaren Türkiye’de farklı
alanlarda kullanılan klasik iletişim, haberleşme, bilgilendirme
yöntemlerine yeni boyutlar katan bir araç olmayı başarmıştır. Bireylerin
yaşamları hemen hemen her yaşta farklı amaçlar için sıklıkla kullandıkları
internetle daha eğlenceli, daha kolay, hızlı, sosyal, ekonomik ve özgür bir
hal almıştır. Bununla birlikte bireylerin interneti kullanma ilgi düzeyleri,
amaçları, beklentileri ve ihtiyaçları birbirinden farklılık göstermeye
başlamıştır.
İnternet dünyanın herhangi bir noktasında coğrafya, dil, din, ırk,
cinsiyet hatta yaş farkı olmadan insanların kolaylıkla kullanabildiği,
dünyadaki anlık değişimlere, haberlere saniyeler içinde ulaşabildiği bir
iletişim mecrası olmuştur. Aynı zamanda yeni bir sosyal mekân haline
gelen internet, birey ve sosyal organizasyonlara zaman ve mekândan
bağımsız bir iletişim ortamı sunmaya başlamıştır (Haberli, 2012: 118).
Geçtiğimiz yıllarda bilgisayar ortamındaki iletişim ve bilgi paylaşımındaki
baş döndürücü hız daha çok gençler arasındaki sosyal iletişim şeklini
önemli ölçüde değiştirmiştir (Aktepe, 2013: 31). Teknolojik gelişmenin
sonucu olarak, dijital ortamda doğan ve bu teknolojiden etkilenerek
büyüyen çocukların da kendilerinden önceki kuşaklardan farklılaşması
doğaldır (Taş vd., 2017: 1031). Öyle ki yeni birileri ile tanışma onlarla
iletişim kurma ve sürdürme toplumsal ve sosyal ilişkileri ve normları
oluşturma geleneksel araçlar yerine yeni teknolojik araçlarla meydana
gelmektedir (Yaman vd., 2011: 2). Artık internet sayesinde insanlar
çevrimiçi olarak birbirileri ile iletişime geçebilmekte, Somut ürünler kadar
soyut ürünleri de internette tanıtabilme, olumlu imaj oluşturabilmektedir
(Çiftçi & Çolak, 2017: 224).
Alışveriş yapabilmekte, bankacılık işlemlerini yapabilmekte, uçak,
otobüs, sinema, konser, futbol biletlerini ayırabilmekte, seyahat etmeden
önce otel ayırabilmekte, araç kiralayabilmektedir. Hatta kurum ve
kuruluşlar ile ilgili memnuniyet veya memnuniyetsizliklerini dile
getirebilmektedir. Liderler de konuşmalarında, bilinçli olarak, seçmenlerin
davranışlarını değiştirmek ya da pekiştirmek maksadıyla tasarladıkları
mesajları sunmaktadırlar. Bu sebeple günümüz dünyasında internet ve
sosyal mecralar insanlar için vazgeçilmez birer iletişim aracı/ağı haline
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gelmiştir. Buna bağlı olarak internet kullanıcısı olan kişi sayısı gün
geçtikçe artmakta, insanlar internet dünyasının sunduğu imkânlardan
sonuna kadar faydalanmaktadır. Kurumlar ve kişiler internet sayesinde
yeni ve daha özellikli iletişim fırsatları oluşturarak iş ve özel yaşamlarında
sıklıkla kullanmaya çalışmışlardır. Kısa sürede artan kullanım oranı ve
kullanım süresi ile geniş bir etki alanı yaratması sosyal medyanın diğer
klasik, gelenekçi kitle iletişim araçlarından farklı olduğu gerçeğini
ispatlamıştır. Küreselleşme ile artan rekabet ortamında birçok alanda
varlığını göstermektedir. Sosyal ağlar insanlara, fikirlerini, ürettiklerini,
hayallerini, beğenilerini basitçe ve izinsiz paylaşabildikleri imkânlar
oluşturmakta, paylaşımın ve tartışmanın kabul gördüğü bir medya ortamı
sunmaktadır.
Kullandığımız sosyal medya araçları, kullanıcı merkezli olmasının yanı
sıra büyük grupları ve bireyleri bir araya toplaması ve aralarındaki iletişim
etkileşimini tetiklemesi ve sürdürmesi bakımından da önemlidir. Sadece
bireyler sosyal medyayı hedef gruplarına ulaşmak onların tercihlerini
etkilemek veya provoke etmek için kullanmamaktadır. Aynı zamanda
günümüz şartlarında kurum ve kuruluşlar da yoğun ve profesyonel şekilde
ulaşmak istedikleri hedef kitlelere sosyal medya aracılığıyla ulaşmaktadır.
Vermek istediklerini, dikkat çekmek istediklerini, iletmek istedikleri
mesajların tam etkin bir şekilde sosyal medya yolu ile kolayca
iletebilmektedir. Toplum vicdanını yaralayan, bütün toplumu ilgilendiren
olaylar, şikâyetine dönüt alamayanlar, fayda elde etmek isteyen, popüler
olmak isteyen, tanıtım yapmak isteyen kişiler de amaçları için sosyal
medyayı kullanmaktadır. Bu da sosyal medyayı her geçen zaman artan
kullanıcı sayısı ile hayatımızın değişilmez, vazgeçilmez bir parçası
yapmaktadır. Öyle ki internet kullanımı arttıkça sosyal medya kullanım
yüzdesi artmakta ve bunun sonucunda da fazla kişi sosyal medya
mesajlarının etkisi altına girmeye başlamaktadır. Öte yandan geleneksel
medya internetin yaygınlaşması, kişi kullanım sayısı ve süresi arttıkça
etkisini kaybetmektedir. Geleneksel kitle iletişim araçlarından olan
televizyon, radyo ve yazılı basın tek yönlü iletişim kurdukları, mesajlarına
geri dönüt alamadıkları için iki yönlü iletişime açık, anlık dönütler alabilen
interaktif internet mecrası olan sosyal ağlar karşısında oldukça zor
zamanlar yaşamaktadır. İki taraf arasında sağlanan iki yönlü interaktif
iletişim internetin kullanım gerekçelerine en büyük nedendir. İnternet
bununla kalmayarak çağın teknolojilerine ayak uydurmakta hedef
kitlelerinin
istekleri
ve
ihtiyaçları
doğrultusunda
kendini
şekillendirmektedir. Geleneksellikten hızla uzaklaşarak aktif bir
yenilenme yaşamaktadır. Sosyal medya İnternet kullanım sebeplerinden
biri konumundadır ve internete altın çağını yaşatmaktadır. Bu kullanım
sebepleri oldukça çeşitlenmektedir. Bunlar; arkadaşlar ile sesli görüntülü
konuşmak, ünlü kişilerin, arkadaşlarının paylaştığı fotoğraflarına bakmak,
yorum yapmak, fotoğraflarını, durumunu beğenmek veya beğenmemek,
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haberleri takip etmek, kendi yaptıklarını göstermek, akademik veya günlük
bilgilere erişmek, guruplar içinde yar almak, boş zaman değerlendirmek,
örgütlenmek için neredeyse kullanılan tek araç haline gelmiştir. Öyle ki
insanların akşam uyumadan son baktıkları, gündüz uyanınca ilk baktıkları
sosyal medya hesapları olmuştur. Bu çalışma sosyal medyanın bağımlılık
derecesine ulaşan zaman, süre kullanımı sebebi ile sosyal medya
kullanıcılarına, kamuoyunu yönlendirme, bilgilendirme, provoke etme,
manipüle etme konusunda fikir vermiştir. Sosyal medyanın kamuoyunu
harekete geçirici gücünün etkisi, 2017 yılında Dünya’da ve Türkiye’de
gerçekleşmiş bazı vakaların sosyal medya etkisi öncesi ve sosyal medya
etkisi sonrası incelenerek değerlendirmede bulunulacaktır. Ayrıca dünyada
ve Türkiye’de sosyal medya kullanım oranları ve süreleri ile ilgili oranlar
verilecektir.
1.Sosyal Medya Kullanım Amaçları ve Özellikleri
Sosyal medya, kamu oluşumlu web sitelerince birçok bilginin, yazılı ve
görsel tecrübelerin, farklı duygu ve düşüncelerin paylaşılmasına olanak
sağlayan gün geçtikçe yaşamımızın önemli bir parçası haline gelen bir
iletişim ağıdır (Weinberg, 2009: 1). Sosyal medya, geleneksel medyadan
farklı özellikleri barındırmaktadır. Herhangi bir kişinin içerik
oluşturabilmesi, paylaşımda bulunabilmesi ve yorum yapabilmesi vb.
özellikleri ile sosyal medyanın özgünlüğünü oluşturmaktadır (Scott, 2010:
38).
Küreselleşme penceresinden iyimser olarak bakarsak sosyal medya
bizlere yeni avantajlar sunmaktadır. Hayatımıza ilk girdiği zamanlarda
televizyonun gazetelerin gündelik hayatımıza etkisi ve katkısı sosyal
medyanın bizlere bugün sunduklarıyla denktir. Sosyal medya, kullanıcılar
tarafından oluşturulan bilginin kalayca, çabucak ve iki yönlü olarak
paylaşılmasını ve kamuoyuna ulaşılmasını sağlayan yeni bir medya
biçimidir. Sosyal medya geri bildirimlere ve yeni katılımcılara her zaman
açıktır. Kişiler istedikleri durumları paylaşabilir, yorumlayabilir,
eleştirebilir, oy verebilir. Bu sebeple sosyal medya kullanıcılarını iletişime
geçme, düşüncelerini paylaşma konusunda cesaretlendirir. Bu da klasik
medya ile sosyal medyanın birbirinden ayrıldığı noktaların başında gelir.
Sadece bireyler değil gruplar, kurumlar da sosyal medyanın interaktif
yönünden üst düzeyde faydalanmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca birçok
sosyal medya sitesi kullanıcıların ilgilendikleri konular hakkında onlara
alternatif yönlendirme linkleri verir yani bir bakıma yönlendirici rolü
üstlenir
Her ülkeden, yaştan, dilden, ırktan, dinden farklı özelliklere sahip
kişiler sosyal medyanın üyesi olabilmektedir. İnternette toplumsal
katılımın ortak alanını ve etkisini sosyal medya oluşturmaktadır.
Geleneksel medyanın baskın ve monoton etkilerinden farklı olarak
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demokratik bir ortam sunmaktadır (Dahlgren, 2009: 153). Nüfus sayısı
olarak büyüyen dünyada kişilerin beklentileri değişim göstermiş bu
insanların ekonomik, kültürel, psikolojik, sosyolojik durumlarına da etki
etmeye başlamıştır. Her ne amaçla olursa olsun internet cezbediciliği
sayesinde hayatımızda daha fazla yer alarak bilgisine başvurulan
neredeyse tek kaynak olmaya başlamıştır. İşte bu en popüler ve gözde
kaynağın (internet) en fazla kullanılan uygulamalarından biri sosyal
medyadır. İnternetin kullanıcılar tarafından kullanma süresi gün geçtikçe
artarken, bu kullanım süresinin yarısından çoğu sosyal medyaya
ayrılmaktadır. Kullanım süresi ve tercih edilme oranları göz önüne
alındığında yakın zamanda sosyal medya önemli bir iletişim ağı haline
geleceği muhtemeldir. Sosyal medya kullanıcıların sadece oyun, iletişim,
etkileşim, bilgi edinme, paylaşım ihtiyaçlarını karşılamamakta aynı
zamanda bireyin diğer sosyal ihtiyaçlarını da karşılama amacı
içerisindedir. Sosyal medya içeriği bakından çoğaltılabilen yaratıcı fikirleri
belirlemek için harika bir yoldur. Böylece her istediğini sosyal medya
aracılığı ile gerçekleştiren kullanıcılar için de başka bir araca başvuru
ihtiyacı yakın zamanda ortadan kalkacaktır.
Sivil toplum hareket merkezli eylemler sosyal medyayı iyi
kullanmışlardır. Özellikle ABD’de yaşanan (Occupy Wall Street) yani
slogan olarak “Wall Street'i İşgal Et ”, 17 Eylül 2011'de, New York'ta
Amerika Birleşik Devlet’lerinin finans kalbi Wall Street'te, Kanadalı
gönüllü kişiler Adbusters’lerin başlattığı çoğunluğunu eğitimli gençler
oluşturduğu barışçıl halk eylemleri ve toplumsal harekettir. Sosyal medya
sayesinde bu hareket dünya çapında bir eyleme dönüştü; 15.10.2011’de 82
ülkede 1500 farklı coğrafyada, Güney ve Kuzey Amerika'dan Afrika'ya,
Avrupa'ya Asya'ya, büyük kitleler sokaklara indiler, istila ettiler
(www.cnnturk.com). Sosyal medyanın kullanılması ile toplumsal
etkileşim küresel bir boyut kazanmıştır. Bir başka eylem ise “Arap Baharı”
dediğimiz Ortadoğu ülkelerini kasıp kavuran ve ülkelerde liderlerine kadar
uzayan olaylar zinciridir. Arap Baharı başladığı ilk ülke Tunus’ta 3
milyona yakın Facebook kullanıcısı ve Mısır’da ise 10 milyona yakın
Facebook
kullanıcısı
kitlesel
eylemlerde
sosyal
medyadan
yararlanmışlardır. Eğlence ve sosyalleşme ağı olarak kullanıma açılan
sosyal medya toplumsal halk hareketlerine yol açtığı ve insanları
yönlendirerek algı yarattığı bir gerçektir.
Buna benzer olarak birçok örnek saymak mümkündür. Bu başarı
insanların birlik olma hissi ile meydana çıkmıştır. Sosyal medya sayesinde
de kitleleri yönlendirmiş, harekete geçirmiştir. Başlatılan halk hareketleri
hem hareketin başlatılması hem de hareket sürerken etkin bir sosyal medya
yönetimi konuların yayılması için büyük avantajdır. Daha önce birbirlerini
tanımayan herhangi bir ortak noktada buluşmamış, sayıca bu kadar fazla
insan gurubunun sosyal medya sayesinde bir araya gelmesi, bütün
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organizasyonun sosyal medya aracılığı ile yapılması sosyal medya
ortamının aslında propagandacılar ve propaganda için önemini bir kere
daha ortaya koymuştur.
Szajkowski’nin (2011: 420-432) araştırmasında halka ayaklanması ve
ayaklanma süreçlerinin devam ettiği zamanlarda hem Facebook hem de
Instagram, Youtube ve Twitter, bilhassa eylemcilerin grupları aktive
etmeye yarayan, eylemlerin bütün dünyada kamuoyu gündemine
getirilmesinde güçlü birer iletişim aracı oldukları açıktır. Bununla birlikte
bahsi geçen sosyal medya araçları, aynı zamanda halk hareketlerin de
legalliği kazanma bakımından da bir propaganda aracı rolünü
üstlenmektedir.
2.Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal Medya Kullanım Süresi ve
Kullanıcı Sayısı
Dijital pazarlama ajansı We Are Social ve Hootsuite birlikteliği ile
hazırlanan “Digital in 2018 Global Overview” medya raporunda mobil,
internet ve sosyal medya kullanıcılarının istatistikî verileri konusunda hem
dünyada hem de Türkiye’deki kullanım ve kullanıcı oranları verilmiştir.
239 ülke ve bölgeden toplanan verilerle hazırlanan 131 sayfa rapor; dijital
ve internet’in gelişim süreci, istatistikleri, güncel bilgiler ve trendler
bulunmaktadır. Dijital bağlantılar Günlük yaşantımızın değişilmez bir
parçasıdır. Bu rapor bize bunun detayını sunmaktadır.
2018 yılında dünya çapında 4 milyar internet kullanan bulunmaktadır.
Bu da dünya nüfusunun yarıdan fazlasının çevrimiçi olduğunu
göstermektedir. En yeni veriler 2017’de yaklaşık 1 milyar kullanıcının 4’te
1’inin çevrimiçi olduğudur. Afrika, kıtasındaki internet kullanıcılarının
sayısı ile yıllık bazda yüzde 20'den fazla artarak en hızlı büyüme oranına
ulaşmıştır.
İnternet kullanıcı sayıları son 12 ayda %7 artarak 4,021 milyara, yani
Dünya nüfusunun % 53'üne ulaşmıştır.
 2018 yılında cep telefonu kullanıcılarının sayısı, yıllık % 4 artışla
5.135 milyar olmuştur.
 Son 12 ayda küresel sosyal medya kullanımı %13 artarak 3.196 milyar
kullanıcıya ulaşmıştır.
 Mobil sosyal medya kullanımı, yıllık bazda %14 oranında artarak
2.958 milyar kullanıcıya, buna bağlı olarak sosyal medya
kullanıcılarının %93'ü mobil cihazlardan sosyal dünyaya erişim sağladı
(wearesocial.com).
Bu yıl sadece artan interneti kullananların sayısı değil; insanların
internette harcadıkları süre de son 12 ay boyunca arttı. Global Web Index'
in en yeni verileri, internet kullanıcısı olanlar akıllı cihazlarını kullanarak
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günde yaklaşık 6 saatini internette geçirdiğini gösteriyor. Bu da bir kişinin
uyanık durduğu zamanın yaklaşık üçte biridir. Buna dünyadaki 4 milyar
internet kullanıcılarının tamamını da eklersek 2018' de 1 milyar yılı
çevrimiçi olarak geçireceğiz. Şirketin bu yıl da geçen yılın analiz
raporunda da dünya çapında internet erişiminin eşit olarak dağıtılmadığını
vurgulamaktadır. Dünyada 40 ülkede yapılan araştırma bu ifadeyi
doğrulamaktadır. Araştırmaya göre We Are Social, 2018:
 Tayland 9 saat 38 dakika ile internette günlük harcanan zaman
sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Tayland’ı 9 saat 29 dakika ile
Filipinler 2. sıradan izlemektedir. Brezilya ise 9 saat 14 dakika internette
kalma oranı ile 3. sırada yer almaktadır. Türkiye ise 7 saat 9 dakika ile 13.
sıradaki Singapur’un ardında 6 saat 52 dakika ile 14. sıradaki Vietnam’ın
önünde yer almaktadır. Grafikte 40 ülke arasında günlük internette en az
zaman geçiren ülkenin 2 saat 53 dakika ile Fas olduğu tespit edilmiştir.
 Bugün kullanılan telefonlardan yarısından fazlası da 'akıllı'
cihazlardır, bu nedenle insanlar nerede olurlarsa olsun kullanıcılar için
zengin bir internet deneyiminin keyfini çıkarmak giderek daha
kolaylaşmaktadır. Buna bağlı olarak sosyal medya kullanımı da hızla
artmaktadır.
Her ülkede sosyal medya kullanan insanların sayısı son 12 ay boyunca
neredeyse 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmaktadır. Şimdi her ay dünyanın
her yerinde 3 milyardan fazla kişi sosyal medya kullanıyor. Geçtiğimiz yıl
(2017) neredeyse her gün 1 milyon kişi ilk kez sosyal medya kullanmaya
başladı. Bu, saniyede 11'den fazla yeni kullanıcıya eşdeğerdir. Üstelik bu
10 kişiden 9' u akıllı telefonlar aracılığıyla seçtikleri platformlarına erişim
sağlamaktadır. Küresel bazda sosyal medya kullananların sayısı son 12
ayda %13 oranında artarken, Orta ve Güney Asya en hızlı artışı
kaydetmiştir. Suudi Arabistan sosyal medya kullanımı %32 bireysel
büyüme oranı ile 40 odak dünya ekonomileri genelinde en hızlı büyüme
oranı elden ülke oldu. Ancak Hindistan, yıllık %31 büyüme Suudi
Arabistan’ın gerisinde kaldı.
Ocak 2018 yılında yapılan sosyal medya kullanıcılarının yıllık artışı 40
ülkede analiz edilmiştir. Her ülkede 2017 yılı ile karşılaştırıldığında yıllık
sosyal medya kullanım oranlarında gözle görülür bir artış olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre:
 Suudi Arabistan 2017 ile 2018 yılı sosyal medya kullanım
oranında %32’lik bir artış ile 40 ülke arasında 1. Sırada yer almaktadır.
Hindistan %31’lik artış göstererek Suudi Arabistan’dan sonra 2. sırada yer
almaktadır. Hindistan’ı 3. sırada % 23 lük bir artış ile Endonezya
izlemektedir. Türkiye ise 2017-2018 verileri kıyaslandığında 32. sırada yer
alan Avustralya’dan sonra 34. sırada yer alan Fransa’dan önce 33. sırada
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yer almıştır. Birleşik Arap Emirlikleri yıllık ortalama bazda %2 oranla en
az artışı göstererek listenin son sırada yer almıştır.
Kullanım oranlarındaki büyümenin bir parçası olarak sosyal medyaya
çok fazla sayıda yaşlı kullanıcının da katıldığı görülmektedir. Facebook’
ta sadece son 12 ayda 65 yaş ve üzerindeki kullanıcı sayısı neredeyse %20
oranında artmıştır. Buna bağlı olarak Facebook kullanan gençlerin sayısı
da arttı, fakat 13-17 yaşları arasındaki kullanıcı sayısı, Ocak 2017'den bu
yana yalnızca %5 oranında artmıştır. Bu yaşlıların kullanım artış oranlarına
göre neredeyse 4’te 1’i demektir. İnternette 40 ülke üzerinde yapılan analiz
sonucunda veriler internet ağı olan sosyal medyada hangi ülkenin en fazla
ve en az zaman geçirdiği açıklanmaktadır. Sosyal medya kullanıcılarının
her gün herhangi bir cihaz üzerinden sosyal medya kullanarak harcadığı
ortalama saat sayısı sonucu aşağıdaki gibidir;
 Art arda son üç yıldır sosyal medyada herhangi bir cihaz üzerinden
günlük kulanım oranında kırk ülke içerisinde 3 saat 57 dakikalık kullanım
oranı ile Filipinliler dünya ülkeleri arasından sıyrılarak birinci sırada yer
almıştır. Bu çalışma ülkede ortalama her bir kullanıcının her gün yaklaşık
4 saatini sosyal medyada geçirdiği gerçeğini tespit etmiştir. Buna bağlı
olarak çalışmanın yapıldığı 2018 Ocak ayı verilerine göre Filipinlerin
ardından dünya sıralamasında 3 saat 39 dakika zaman geçirme oranı ile
Brezilya 2. Sırada yer almaktadır. Brezilyanın ardında 3 saat 23 dakika
kullanım oranı ile Endonezya yer almaktadır. Türkiye’nin 40 dünya ülkesi
içerisinde bir kişinin günlük sosyal medya kullanım oranına bakıldığında
2 saat 54 dakika süreye sahip 12. sıradaki Kenya’dan sonra, 2 saat 48
dakika ile 14. Sıradaki Güney Afrika’dan önce 2 saat 48 dakika ile 13.
sırada kendine yer bulmuştur.
Sosyal medyadaki bu değişimler ve hareketlenmeler sosyal medyanın
hayatımız için ne denli önemli olduğu We Are Social’ın yaptığı çalışmalar
dâhil olmak üzere yapılan diğer akademik çalışmalarda da tespit edilmiştir.
3.Sosyal Ağlar ve Kullanıcı Sayıları
Sosyal ağ siteleri insanların kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri
iki yönlü iletişim şekilde birbirlerine iletebildikleri internet siteleri olarak
tanımlanabilir (Yağmurlu, 2011: 7). İnternet ve sosyal ağlar sayesinde
İnsanlar yeni iletişim fırsatları keşfetmişler ve yoğun olarak kullanmaya
başlamışlardır (Solmaz, 2013: 23). Geleneksel kitle iletişim araçlarından
farklı olarak sosyal medya kullanımı hızla genişleyen bir etki alanı
yaratmaktadır. Facebook, Instagram, Twitter sosyal medya sitelerinin en
popüler olanı en çabuk akla ve gelenleridir. Birkaç web sitesinden
bahsederek sosyal medyanın kullanıldığı iddia edilemez. Fakat yoğun
şekilde kullanılan başka siteler de mevcuttur. Ancak aşağıda popüler
siteler dışında farklı özellikleri ile dünyada aktif olarak kullanılan 10
sosyal medya sitesi bulunmaktadır. Bu siteler aşağıda tablolaştırılmıştır.
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Tablo:1. Sosyal Ağlar, Kullanıcı Sayıları ve Amaçları
Aktif
Kullanıcı

1

Sosyal
Paylaşım
Sitesi
1-Facebook

2-

Twitter

230 Milyon

3-

WordPress

73 Milyon

4-

Google Plus

540 Milyon

5-

LinkedIn

275 Milyon

6-

Instagram

150 Milyon

7-

Badoo

200Milyon

8-

Windows
Live

370 Milyon

9-

MySpace

50 Milyon

10-

Flixter

63 Milyon

1,2 Milyar

Kullanım Amacı
Mark Zuckerberg’in 04.02.2004 yılında
Harvard Üniversitesinde öğrenci iken
tarafından kurduğu Facebook kişilerin
başkaları
ile
iletişim
kurmasına,
enformasyon paylaşmasına yarayan ve en
çok kullanılan paylaşım sitesidir.
Twitter hem Haberleşmede yoğun kullanılır
hem de reklamlarda saniyede 6000’den fazla
tweet atılmaktadır. Aynı zamanda günde 500
milyona yakın içerik oluşturuluyor. Bunların
yaklaşık %75’i hesaplarına akıllı cihazları
aracılığı ile erişmektedir.
İnsanların yazı yazmasına olanak sağlayan
günlük
500
bin
orijinal
içeriğin
oluşturulduğu aynı zamanda dünyadaki
bütün web sitelerinin %22’lik kısmını ifade
eder, 25000’den fazla plug-ini barındıran bir
blogdur.
Google’in yönettiği sosyal ağ ve ID
doğrulama hizmeti. Yaklaşık yedi günde 2
milyar resim’in yüklendiği kocaman sosyal
medya aracıdır.
Kişiler birbirleri ile profesyonel şekilde bağ
kurduğu, İş yaşamındaki birçok uzmanı bir
araya toplayan sosyal ağdır.
Instagram, gençlerin yoğun kullandıkları bir
sosyal ağdır. Yirmi dört saatte 55 milyon
fotoğrafın paylaşıldığı bir sosyal ağ olarak
rekoru elinde bulunduruyor. %57’si mevcut
hesaplarına gün içinde mutlaka bir defa
girmektedir..
En çok kullanılan arkadaşlık sitesinden
biridir.
Bilgisayara başka bilgisayarlar aracılığı ile
başka yerden bağlanılabilen, cihazlar
arasındaki dosyaları ve program ayarlarını
eşit şekle getiren, bağlandığı bilgisayardaki
tüm fotoğraf, belgele ve diğer dosyalara
ulaşma ve bunları senkronize edebilen bir
programdır.
Müzikle içli dışlı kişilerin en çok kullandığı
sitelerden birisidir.
Henüz yayına girmemiş film fragmanlarının
izlendiği sosyal ağ sitesidir.

Kaynak: Tablo tarafımdan ( Sosyal Medya Siteleri, 2018) adlı siteden
alınan veriler ile oluşturulmuştur.
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4.Çalışmanın Amacı ve Önemi
Sosyal medyanın geleneksel medyadan farklı olarak; ulaşılmasının,
tüketilmesinin kolay ve hızlı olduğu, kullanımına herhangi bir ücret
ödenmediği için kullanım süresi ve kullanıcı sayısını bakımından oldukça
çoktur. Sosyal medyanın gündem belirleme ve kamuoyu yönlendirme
etkileri göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Ayrıca sosyal medyanın
kullanıcı paylaşımlarına, yorumlarına açık olduğu, çift yönlü iletişime
olanak sağladığından sosyal medyanın çok etkililik ve seslilik yarattığı
söylenebilmektedir. Çalışmada sosyal medyanın kamuoyu gündemi
belirlemedeki ve yönlendirmedeki rolünün internet sitelerindeki olaylar
derlenerek ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu çalışmada sosyal
medyanın kamuoyunu etkileme durumu, kamuoyunu yönlendirme gücü,
harekete geçirme özelliği haberler üzerinde araştırılmıştır. Araştırma
sonucunda sosyal medyanın ulaşabilirliliği, hızlı tüketimi, görsel ve işitsel
öğelerin desteği, geribildirim özelliği sayesinde kamuoyunu
olumlu/olumsuz şekilde yönlendirebildiği sonucuna olaylar incelenerek
ulaşılmıştır.
5.Çalışmanın Yöntemi
2017 yılında Dünya’da özellikle Türkiye’de ülke gündemini yoğun bir
şekilde meşgul eden olaylar, bu olayların sosyal medyaya yansımadan
önceki durumları ile sosyal medyaya yansıdıktan sonraki durumları, sosyal
medyanın yaptırım gücü, etki gücü, yönlendirme gücü ve harekete
geçirebilme özelliği olaylar üzerinden karşılaştırmalı olarak gözler önüne
serilmiştir. Araştırma 2017 yılı ve sonrasında yaşanan olayların derlenmesi
ile sınırlıdır. Araştırmada kullanılan veriler dünyadaki ve Türkiye’deki
internet siteleri taranarak elde edilmiştir. Araştırma Niceliksel araştırma
yöntemlerinden Tarihsel model yöntemi ile gerçekleşmiştir. Tarihsel
model yönteminde geçmişte yaşanmış bir olayın günümüzde ya da
günümüzde yaşanan bir olayın olası gelecekteki bir olay üzerinde olası
etkisinin incelenmesidir (Gurbetoğlu, 2015: 12)
6.Dünya’da ve Türkiye’de Olayların Sosyal Medyaya Yansımadan
Önceki ve Sonraki Durumları
Sosyal medya adı verilen sosyal ortam kurum, grup ve kişileri bir araya
getirerek bir etkileşim yaratması açısından büyük bir öneme sahiptir
(Buluk & Boz, 2017: 219). Gençler ve çocuklar, sosyal medya
uygulamaları ile oldukça ilgilenmektedir. Oyun oynama, iletişim kurma ve
bilgi edinme gibi amaçlarla bu sitelere yönelmektedir (Eren, 2014: 230).
İnternetin ülkemizde 1993 yılında çeşitli amaçlar ile kullanımının
başlamasından bu yana son on yılda tüketiciler arasında sosyal medya
kullanımında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Bu artışın kişi bazlı,
kullanıcı ve süre bazlı kullanım yüzdelerinde geçmiş yılların yüzdelerine
bakıldığında günümüzde sosyal medya kullanımı herhangi bir yavaşlama
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belirtisi göstermiyor. Sosyal medya her durumdaki kişilerin bir nevi sesini
duyurmak, duyuramayanların sesi olduğu gerçeği için etki alanı ve gücü
oldukça önemlidir. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Watsapp
üzerinden yapılan paylaşım sonucu ilaçları alamayan ailelere yardım elinin
uzaması, köy okulunda kitapları olmayan bir okula okulla ilgili yapılan
paylaşım sonrası Türkiye’nin her yerinden kitap yardımlarının yapılması
da sosyal medya sayesinde olmaktadır. Ayrıca sosyal medya sıradan
vatandaş iken paylaşımlarından ötürü kişiyi şöhret eden paylaşım ağı
haline de gelmiştir. Siyasetçiler paylaştıkları fotoğraflar, demeçler ile oy
artışı veya kaybı yaşamaktadır. Aynı zamanda kadınlara, çocuklara
doğaya, hayvanlara eziyet edenlerin ceza alması için kampanyaların
yapıldığı sosyal ağlardır. Ülkenin sınırlarını korumak için giriştiği çabada
devlete ve orduya desteğin paylaşıldığı, haberlerin paylaşıldığı yerdir.
6.1.Dünya
6.1.1.Siyaset
Olay 1- Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump,, “Kudüs’ü resmen
İsrail’in başkenti olarak tanıdı. Dışişleri Bakanlığı’na, Tel Aviv’deki
büyükelçiliğimizin Kudüs’e taşınması için hazırlıklara başlaması
talimatını verdim” ifadesini kullandı (www.hurriyet.com.tr). Türkiye dâhil
dünyanın pek çok ülkesinden tepki yağdı. Trump’ın Kudüs kararı Aralık
ayı boyunca sosyal medyada 9 bin 66 içeriğe konu oldu (06.12.2017)
Olay 2- Washington DC'de 21 Ocak 2017’de ABD Başkanı Donald
Trump'ın cinsel ayırımcı, ırkçı ve göçmenlik karşıtı politikalarını protesto
etmek için yapılan yürüyüşe sosyal medya üzerinden örgütlenen 500
binden fazla insan bir araya geldi (www.cumhuriyet.com.tr). Yürüyüş,
2017 yılında tek bir amaç için oluşturulan en büyük Facebook etkinliği
oldu. Birbirini tanımayanların sosyal medya üzerinden örgütlenip aynı
amaç için meydanlara inmesi sosyal medyanın etkileme ve yönlendirme
gücünün bir göstergesidir (21.01.2018).
Olay 3- Petrol ve doğalgaz zengini Körfez’de son yılların en büyük
krizi patlak verdi. Önce Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ve Bahreyn, sonra Yemen, Maldivler ve Libya’da Tobruk yönetimi
doğalgaz zengini Katar ile tüm diplomatik ilişkileri askıya aldıklarını
duyurdu (http://www.bbc.com). Orta Doğu’da gerçekleşen kriz ve Katar’a
uygulanan ambargo hem kitle iletişim araçlarında hem de sosyal medyada
5 bin 601 haberle en fazla içerik üreten haber oldu (06.06.2018).
Olay 4- Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza
Mahkemesi'nde (ICTY) bugün görülen temyiz duruşmasında zehir olduğu
iddia edilen bir sıvı içerek hastaneye kaldırılan savaş suçlusu eski Hırvat
General
Slobodan
Praljak'ın
öldüğü
açıklandı
(www.turkiyegazetesi.com.tr). Yaşanılan olay dünyada geniş yankı buldu.
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29 Kasım 2017 tarihinde nerede ise sosyal medya içerikleri tamamen bu
olay ile oluşturuldu (29.11. 2017).
Olay 5- Down Sendromlu Muhammed et-Tavil, İsrail askerlerinin işgal
altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 10 Aralık tarihinde İsrail
askerlerinin ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için düzenlenen
gösterilere müdahalesi sırasında gözaltına alındı (https://www.ntv.com.tr).
Görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla tüm dünya kendisini tanıdı.
Aynı zamanda dünya kamuoyunun dikkatini çekti, Cumhurbaşkanı
davetlisi olarak Filistinli Muhammed, Uluslararası Down Sendromu
Federasyonu'nun girişimleriyle Türkiye’ye getirildi (29.11.2017).
Olay 5- Filistinli 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi, 7 Aralık 2017'de
işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan El Halil şehrinde "gözleri
bağlanarak" çok
sayıda İsrail askeri tarafından gözaltına alındı
(https://www.ntv.com.tr). 22 kadar askerin arasında gözü bağlı fotoğrafı
medyaya servis edildikten sonra görüntü sosyal medyada büyük yankı
uyandırdı. Buna kayıtsız kalamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi’yi Türkiye’ye davet etti
(07.12.2017)
6.1.2.Spor
Olay 1- Super Bowl LII 2016-2017 sezonunda Falcons ve New
England Patriots arasında oynanan, mücadelenin ardından Patriots'un 3428'lik skorla şampiyonluğu kazandığı maçı yaklaşık 170 milyon kişi izledi.
(https://www.ntv.com.tr) 2017 yılında yaklaşık 170 milyon kişinin
izlediği spor organizasyonu Super Bowl sosyal medyada da oldukça yer
buldu. Bu organizasyon aynı zamanda dünyanın en büyük
organizasyonlarından biridir (04.02.2018).
Olay 2- Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve İspanyol sevgilisi
Georgina Rodriguez bir kız çocuk sahibi oldu. Dördüncü kez baba olan
Ronaldo, sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı
(https://www.ntv.com.tr) paylaşımın ardından sosyal medyada içerikler
Ronaldo ve çocukları ile alakalı oluşturuldu (15.11.2017).
Olay 3- LaLiga ekiplerinden Barcelona, 222 milyon avroluk rekor
bonservis bedeli karşılığında Neymar’ı Paris Saint-Germain'e sattı
(www.fotomac.com.tr). Transfer haberi bütün dünyada sosyal medyada
çok geniş yankı buldu. Çünkü bu transfer aynı zamanda dünyanın en pahalı
transferi olma özelliğini taşıyor (03.08.2017).
6.1.2.Taciz
Olay 1- Hollanda'nın Amsterdam kentinde yaşayan 20 yaşındaki
üniversite öğrencisi Noa Jansma, sokakta kendisini taciz eden erkekleri
fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da teşhir etti (www.ntv.com.tr). Sosyal
medya ile tacizcilere karşı yaptığı mücadele sonrası Instagram'da 45 bin
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takipçiye ulaşan genç kadının bu projesi önce ülke basınında daha sonra
ise dünya basının dikkatini çekti (27.09.2017).
Olay 2- İngiltere'nin Hackney Downs Overground Metro istasyonunda
bekleyen çift kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
(www.diehaber.com). Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra hızla yayılan
görüntüler eleştiri yağmuruna tutulurken, rekor kıran video polisi de
harekete geçirdi (03.9. 2017).
6.1.3.Suç
Olay 1- Teksas'taki Ozen Lisesi'nde öğretmenlik yapan Mary Hastings;
ders sırasında erkek öğrencilerinden birine fiziksel şiddet uyguladı
(www.nbcnews.com). Öğrencilerden birinin o sırada çektiği video sosyal
medyada paylaşıldıktan sonra; öğretmen tutuklandı (12.04.2017).
6.1.4.Magazin
Olay 1- Paris Hilton yılın son aylarında ise son yıllarda özellikle sosyal
medyada oldukça popüler hale gelen Selfie'yi kendisinin icat ettiğini iddia
etti. Paris Hilton bu iddiasını desteklemek için 11 yıl önce pop şarkıcısı
Britney Spears ile çektiği Selfie'yi bir kez daha paylaştı (www.ntv.com.tr).
Bu paylaşım sosyal medyada en çok tartışılan konu olmayı başardı
(21.11.2017).
Olay 2- ABD’li Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein’in
sinema dünyasının birçok ünlü kadınını taciz ettiği iddia edildi. Gwyneth
Paltrow ve Angelina Jolie gibi Hollywood'un başarılı ve yetenekli
oyuncuları kariyerlerinin mahvolma korkusu yüzünden duruma ses
çıkaramadıklarını belirtti. İddia sinema dünyasını sarstı (www.ntv.com.tr).
Olayın sosyal medyada yayınlanması ile birlikte dünya çapında ünlü
yapımcının saldırdığı, taciz ve tecavüz ettiği 93 kadın tespit edildi. Bunun
üzerine Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel
taciz iddialarıyla ilgili Londra ve New York'ta iki ayrı polis soruşturması
başlatıldı (11.10.2017).
6.2.Türkiye
6.2.1.Siyaset
Olay 1- Türkiye, Nisan ayındaki referandum hazırlıklarını sürdürürken
Hollanda ile miting krizi patlak verdi. Hollanda’nın, Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesi ve ardından Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı istenmeyen kişi
ilan etmesi iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi.
(www.bbc.com) Türkiye Hollanda krizi medyada 7 bin 415 habere konu
olarak ayın en çok konuşulan olayı oldu. Aynı zamanda olayın sosyal
medyada duyulması ile birlikte çok sayıda insan İstanbul'daki Hollanda
Başkonsolosluğu önündeki protestoya katıldı (25.12.2017)
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Olay 2- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili
Enis
Berberoğlu'nun
tutuklanmasının
ardından Adalet
Yürüyüşü düzenledi. Ankara Güvenpark’ta başlayan Adalet Yürüyüşü, 25
gün sürdü İstanbul’da sona erdi (www.hurriyet.com.tr.). “Adalet
Yürüyüşü” 5 bin 488 medya içeriği ile ayın en çok konuşulan başlıklarında
birisi oldu (15.06.2017).
Olay 3- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23.5
yıllık belediye başkanlığı görevinden istifa etti. “Başarısız olduğumu
düşündüğüm için değil, yorgun olduğumu düşündüğüm için istifa ettim.”
ifadeleriyle görevinden ayrıldı (www.hurriyet.com.tr.). Sosyal medyanın
aktif bir kullanıcısı olan Gökçek, 2 bin 786 haberle ayının dikkat çeken
başlıkları arasında yer aldı (28.10.2017).
6.2.2.Gündem- Kadın
Olay 1- İstanbul'da yolda yürüyen kadına önce omuz atan, kadının
uyarması üzerine yumrukla darp eden saldırgan kameralara yansıdı
(www.haberler.com). Sosyal medyada vicdansız saldırganın bulunması
için kampanya başladı. Büyük destek alan paylaşımın da etkisi ile saldırgan
gözaltına alındı (30.09.2017).
Olay 2- Mahkemenin çocukların velayetini babaya verdi ve anne
Çağdaş Gamze Kocamangil mahkeme salonunda karara itiraz etmedi.
Davadan sonra da itiraz dilekçesi vermedi. 1 Aralık'ta sosyal medya
hesabından canlı yayın yaparak, "Burada adaletin zerresi yok, bu ülkede
adalet aramayın, bu ülkede kadına adalet yok" diye ağlayıp mesaj yayınladı
(www.sabah.com.tr). Kadının paylaştığı video, 4 buçuk milyon kişi
tarafından izlendi. Ünlü isimler harekete geçti. Bir annenin yardım çığlığı
büyüyerek haber kanallarına da çıktı. Birçok avukat devreye girerek dava
dosyasını inceledi ve gerçek ortaya çıktı. Gerçeğe göre Kocamangil sosyal
medyada fenomen olma yüzünden evliliklerini bitirme kararı almıştı
(11.12.2017)
Olay 3- Ankara'da tacize uğrayan genç bir kadın, kendisini takip edip
tacizde bulunan kişinin bulunması için sosyal medyadan "Tacizcimi
arıyorum" diye çağrıda bulundu. Olayın gündeme gelmesinin
ardından çalışma başlatan polis tacizcinin kimliğini tespit etti. Güvenlik
kamerası görüntülerinin karakolda “Açılmadığı” yönünde bir cevap alan
üniversite öğrencisi, daha sonra taciz anına ilişkin görüntüleri sosyal
medyadan “Tacizcimi arıyorum” notuyla paylaştı. "Hakkımı arayacağım"
diyen kadına destek büyüdü, sosyal medya seferber oldu.
(www.ntv.com.tr). Sosyal medyada yankı bulduktan sonra tacizci
yakalandı (11.12.2017).
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6.2.3.Gündem-Hayatın İçinden
Olay 1- Ankara'da, belden aşağısı tutmayan gazi Jandarma Astsubay
Çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma
Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, trafikte çıkan 'yol vermeme' tartışmasında
diğer araçtaki 6 kişinin saldırısına uğradı (www.milliyet.com.tr). Olayın
medyada yer almasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bürokrasi ve
vatandaşlar saldırganlara ceza verilmesi için sosyal medya üzerinden
gündem oluşturdular (05.11.2017).
Olay 2- Muş'un Keçidere Köyü İlkokulu'nda görevli öğretmen Ezgi
Ceyda Aslan öğrencilere giyim yardımı için sosyal medyada kampanya
başlattı (www.milliyet.com.tr). Kampanya sonrası 150 öğrenciye giyim
yardımı yapıldı (23.10.2017).
Olay 3- Ağrı’da mecburi hizmette bulunan Doktor Ece Gökyayla hasta
yakını tarafından şiddete uğrayıp tehdit edilince sosyal medyadan yardım
istedi (https://www.gazeteduvar.com.tr). Sosyal medyadaki yardım çağrısı
sonrası genç doktora Türkiye’nin her yanından sosyal medya üzerinden
destek geldi (07.01. 2018).
Olay 4- İzmir'de evlerinin önündeki parkta kaybolan 10 yaşındaki
Ceylin Atik, karşı apartmandaki komşusunun bodrumunda ölü olarak
bulunmuştu (www.hurriyet.com.tr). Olayın sosyal medyada gündem
olması ile birlikte katil zanlınsın evinin önünde çok sayıda insan toplandı.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri kalabalığı durdurmaya yetmedi. Katil
zanlısı çiftin evini taş yağmuruna tutan kalabalıktan bazı insanlar binaya
tırmanarak katil zanlılarına ulaşmaya çalıştı. Saatlerce süren infialde 3’ü
polis olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı (12.06.2017).
Olay 5- Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, eşini
enstitü sekreterliğine atadı (www.cumhuriyet.com.tr) sosyal medyayı
oldukça fazla kullanan Bağ bu sefer sosyal medya içeriklerini kendisi eşi
ve yaptığı atama oluşturdu. Başta üniversitesinin öğrencilerinin sonra
Türkiye kamuoyunun gündem yaratması sonucu baskılara dayanamayarak
sosyal medya hesabından eşi Derya Bağ’ın istifa ettiğini açıkladı
(02.06.2017).
6.2.4. Haber-Suriyeli Sığınmacılar
Olay 1- Adana'da oturan Suriye vatandaşlarının Arapça küfrettiği
yalanı sosyal medyada yayınlandı (www.hurriyet.com.tr). Sosyal medyada
yayınlanana haber sonrası mahalle sakinleri, lastik yakarak yol kapatıp,
Suriyelilerin gitmesini istediler. Sosyal medya aracı içerikleri nedeni ile
kişileri olumlu yönden harekete geçirdiği gibi propagandacıların
provokasyon aracı da olabilmektedir. Bu sebeple doğruluğu kanıtlanmamış
veya kaynağı öğrenilmeyen olaylarda harekete geçmek, yorum yapmak
yanlışlıklara sebep olabilir (01. 05. 2017).
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Olay 2- Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi'nin Salman Mahallesi'nde,
meydana gelen olayda; Halil Y.’nin yaptırdığı ev inşaatında sıvacı olarak
çalışan Suriyeli 3 işçi, Arapça bağırdıkları 4’üncü sınıf öğrencisi Mustafa
Y.’yi kucaklarında sallayarak pencereden atma tehdidinde bulundu.
Korkudan gözyaşlarına boğulan çocuğa kazma ve kürekle yapılan işkence
yine Suriyeli işçiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi
(www.hurriyet.com.tr). Ağabeyi Abdullah'ın görüntüleri fark etmesi ve
medyada paylaşması ile olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan
paylaşım sonrasında sosyal medyada Suriyelilere karşı birçok nefret
içerikli mesajlar paylaşıldı. Paylaşımların ses getirmesi ve baskısı suçluları
yakalattı (20.04.2017).
Olay 3- Fethiye- Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, 1'i çocuk 2 Suriyelinin
yol kenarındaki çöp konteyner’inin önünde yemek yerken çekildiği
belirtilen fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu (www.artigercek.com).
Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede on binlerce kullanıcı
tarafından görüntülenen fotoğraflar, tartışmaları da beraberinde getirdi
(05.05.2017).
6.2.5.Teknoloji
Olay 1- Youtuber-Instagrammer kategorisi Altın Kelebek ödülleri
arasında
yer
aldı
ve
ilk
ödül
Enes
Batur’a
verildi
(www.hurriyet.com.tr). Ödül töreninden sonra Enes Batur’un seslendirip
yayınladığı videoda çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler
kamuoyunda ve Hürriyet dünyasında büyük tepkiye neden oldu. Sosyal
medyada tepkiler artınca ödül Enes Batur’dan geri alındı (30.12.2017).
Spor
Olay 1- Beşiktaş ligin 33. Haftasında oynadığı Gaziantepspor
karşılaşmasıyla üst üste ikinci toplamda ise 15. Şampiyonluğunu ilan
ederek üçüncü yıldızı göğsüne taktı (www.hurriyet.com.tr). Beşiktaş’ın 15.
Şampiyonluğu sosyal medyada 5 bin 272 haber içeriğini oluşturdu
(28.05.2017)
Olay 2- TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek
verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan
Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası
final maçında İngiltere’yi 2-1 ile yendi (www.ntv.com.tr). Türkiye Avrupa
şampiyonu olması ile sosyal medyada Ampute Futbol Milli Takımına
destek ve tebrik yağdı. Yaşanan gurur bin 601 haberde yer aldı
(09.10.2017).
Olay 3- Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini yürütürken Fatih Terim,
Alaçatı'da ortalığı birbirine katmıştı. İki damadı ve bir koruması ile birlikte
damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e giden Terim, hem
Yüzevler'in sahibini hem de 5 çalışanını darp etmişti
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(www.fanatik.com.tr). Olay sosyal medyada gündem oldu. Baskılara
dayanamayan "Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğünü bıraktı.
(15.07.2017).
6.2.6.Sanat
Olay 1- Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı 'Sen Olsan Bari' YouTube’da bir
günde yaklaşık 6 milyondan fazla izlenerek başarıya imza attı
(www.ntv.com.tr). Kısa zaman öncesine kadar kimsenin tanımadığı
Aleyna Tilki’nin klibinin sosyal medyada yayınlanmasından sonra,
Youtube’da ilk 24 saatte 5 milyonun üzerinde izlenerek rekor kırdı. Aleyna
Tilki Sosyal medyanın popüler ettiği kişilerden biri olarak listede yer aldı
(30.07.2017)
Olay 2- İnternetteki karaoke uygulaması ile ünlü şarkıcı Anne Marie ile
düet yapan Cizreli Mehmet Ali Şulan bir anda ünlü oldu (www.ntv.com.tr).
Olay sosyal medyada çok konuşuldu ve bu durum Anne Marie’nin
kulağına kadar gitti. Bir konser için İstanbul’a gelen şarkıcı Cizreli
Mehmet’i konserine davet etti ve beraber sahneye çıkıp o efsane
düeti gerçekleştirdiler. Sosyal medya sayesinde yaptıklarınız dünyanın bir
diğer ucundaki birine ulaşabilir (17.03.2017).
6.2.7.Magazin
Olay 1- Murat Başoğlu'nun öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı iddia
edilen ensest ilişkinin skandal görüntüleri magazin tarihine damga vurdu
(www.womensstyletr.com). Görüntülerin medyada yayınlanmasının
ardından, Türkiye’nin her tarafından sosyal medyada tepkiler çığ gibi
büyüdü. Murat Başoğlu hakkında dava açıldı. Aldatma haberi ile 7 bin 994
haberin konusu oldu (24.08.2017).
Olay 2- Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’taki bir otel odasında eski
manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürüldü. Aker, daha
sonra aynı silahla intihar etti (www.milliyet.com.tr). Olay hem geleneksel
medya araçlarında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal
medyadaki içerikler genellikle dedikodu üzerine oldu (27.08.2017).
Olay 3- Modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medya hesabından
Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri
Bakanlığı'nı harekete geçirdi, yılbaşı tatili için gittiği KKTC'de gözaltına
alınan Şansal, sınır dışı edildi (www.aljazeera.com.tr). Sosyal medyadaki
paylaşımları nedeniyle KKTC’den sınır dışı edilen modacı Barbaros
Şansal, Atatürk Havalimanı'nda uçaktan indiği sırada bir grubun saldırısına
uğradı. Bu durumda sosyal medya içeriklerinin insan davranışlarına
olumlu veya olumsuz yönlendirebildiği etkisinden söz etmek mümkündür
(02.01.2017).
Olay 4- Dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın Metin Hara ile aşk
yaşamaya başlaması (www.ntv.com.tr). İkilinin, basında ve sosyal
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medyada yaptığı paylaşımları Türkiye’nin magazin gündemine bomba gibi
düştü. Adriana Lima, 3 bin 489 haberde Metin Hara ise 3 bin 305 haber
içeriğinde adlarından söz ettirdiler (14.07.2017).
Olay 5- İşletmeci Nusret Gökçe, 2017 yılında sadece Türkiye'de değil
dünyada da yıldızı en çok parlayan isimler arasında yer aldı
(www.memurlar.net). Sosyal medyadaki paylaşımlarla ünü ülke sınırlarını
aşan Gökçe, tuzlama hareketiyle fenomen haline geldi. Birçok ünlü ünsüz
kişi onu taklit ederek fotoğraflar çekti, sosyal medyada yayınladı. Sosyal
medyanın sınırları aştığının en önemli kanıtı Nusret Gökçe‘dir
(07.02.2017).
Sonuç
Alternatif medya rolü üstlenen sosyal medya geleneksel medyaya göre
günümüzde toplumda daha çekici bir hal almıştır. Bilhassa endüstrileşme
ile birlikte toplumdaki modernleşmeye paralel olarak meydana çıkan kitle
iletişim araçları; televizyon, gazete, radyo sermaye bağımlılığı sebebi ile
grupların, kişilerin, holdinglerin tekeline girerek kamuoyunda
uzaklaşmaktadır. Geleneksel medyanın toplumla bütünleşememesi,
gitgide tekelleşmesi ile toplum mecburen yeni alternatifler aramaya,
üretmeye başlamıştır. Sosyal medyanın kullanımının, yöneliminin artması
sosyal medyayı toplumun bulduğu en önemli alternatif yapmıştır. Çünkü
sosyal medyada herhangi bir hiyerarşik düzenin olmaması, toplumsal
muhalefetin ve hareketin yapılabiliyor olması, kullanıcılar arasında
profesyonel ve amatör ayrımın olmaması, insanların kendilerini özgürce
ifade edecekleri platform olması geleneksel medyaya göre alternatiftir.
2000’li yıllardan bu yana toplumsal değişimin etkisi ile sosyal medya da
oldukça hızlı bir şekilde değişim, gelişim göstermiştir. Sosyal medya
olarak tanımlanan bu değişim, iletişimdeki etkisini pazarlama, ticaret,
haberleşme, sosyal, sağlı, fen bilimleri, gibi tüm alanlarda hissettirmiştir.
İnternet kullanıcı sayıları son 12 ayda yüzde 7 artarak 4,021 milyara, yani
dünya nüfusunun yüzde 53'üne ulaşmıştır. Son 12 ayda küresel sosyal
medya kullanımı yüzde 13 artarak 3.196 milyar kullanıcıya ulaşmıştır. Her
ülkede sosyal medya kullanan insanların sayısı son 12 ay boyunca
neredeyse 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmaktadır. Şimdi her ay dünyanın
her yerinde 3 milyardan fazla kişi sosyal medya kullanıyor. Geçtiğimiz yıl
(2017) neredeyse her gün 1 milyon kişi ilk kez sosyal medya kullanmaya
başladı. Bu, saniyede 11'den fazla yeni kullanıcıya eşdeğerdir. Kullanım
oranlarındaki büyümenin bir parçası olarak sosyal medyaya çok fazla
sayıda yaşlı kullanıcının da katıldığı görülmektedir. Facebook’ ta sadece
son 12 ayda 65 yaş ve üzerindeki kullanıcı sayısı neredeyse yüzde 20
oranında artmıştır. Buna bağlı olarak Facebook kullanan gençlerin sayısı
da artmıştır. Fakat 13-17 yaşları arasındaki kullanıcı sayısı, Ocak 2017'den
bu yana yalnızca yüzde 5 oranında artmıştır. Dünya nüfusunun 4/1’inin şu
an çevrimiçi olduğu bir dünyada milyarca insanın her saniye yeni içerikler
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üretmektedir. Sosyal medyanın bu kadar yoğun kullanılması davranışlar
üzerinde de etkili olmaya başlamıştır. Sosyal medya sokakta, okulda,
işyerinde, arkadaş gruplarında bazen hiç olmadığımız, olamayacağımız
tarafımızı sergilediğimiz bir dünyadır. Sosyal medya toplum yararına
kullanıldığında faydalı kullanıldığında insanlığa birçok fayda
sağlayabilmektedir. Fakat halkı provoke etmek, zarar vermek için
kullanıldığında da işe yarar ama bu toplum çıkarı dışında bir kullanım şekli
olmaktadır.
Sonuç olarak Youtube, Instagram, Facebook gibi sosyal
mecralar toplumsal dinamikleri harekete geçirerek toplumu belli amaçlar
için körükleyebilmektedir. Bununla birlikte pek çok toplumsal sorun
sosyal medya sayesinde çözüldü. Pek çok kaos, kargaşa, düzensizlik, algı
yönetimi de bu mecralar üzerinden yapıldı. Birçok insan bu mecralarda
dünyanın tanıdığı popüler insanlar olarak iyi paralar kazandı. Tam tersine
diğer bazı ünlü kişiler yaptıkları yanlışlarının bedelini şöhretlerini ve
paralarını kaybederek ödediler. Araçlar amaçlar için vardır. Amaç fayda
sağlamak ise araç faydalı bir metaya dönüşür ama amaç ve niyetler sorun
çıkarma, zarar verme üzerine kurulmuşsa araç tehlikeli bir metaya dönüşür.
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İLK ÇAĞLARDAN İTİBAREN AVRUPA’DA KADIN VE
ÇALIŞMA HAYATI
Women and Working Life in Europe Through First Age
Nurullah KARTA
Giriş
İnsanoğlu var olduğu günden beri toplumsal hayat kadın ve erkeğin
birlikteliği ile şekillenmiştir. Her ikisi de kendine ait özelliklerini ortaya
koyarak toplumsal işleyişe katkı sağlamışlardır. Barışsever, uyumlu, ılımlı
ve anaç yönüyle kadınlar, ev içerisinde anne ve eş olma yanı sıra toplum
içerisinde birçok roller üstlenmişlerdir. Aynı zamanda aile ve toplum
yapısını ve düzenin koruyuculuğunu da simgeler. Günümüz modern
toplumda en temel birimi olan ailede anne yön vericidir. Kadın olarak
yuvasında da, işinde de yaratıcılık özelliğini; incelik, zarafet, denge, adalet
ve doğrulukla sunmak ister. Yapıcı ve yaratıcı rolünü kendini ve çevresini
geliştirmek içinde kullanır. Kadın sevgi, şefkat, merhamet, anlayış ve
birliğin de hiç şüphesiz temsilcisi konumundadır (akheneton.blogcu.com,
2018).
Kadın her şeyden önce bir insan olmasına rağmen hala toplum içinde
Kadın nedir? Kadın tarih boyunca nasıl algılanmıştır? Erkek için kadın ne
ifade eder? Toplumda Kadının statüsü nedir? Benzer birçok soru etrafında
tartışılmaktadır. Zaman zaman kadın ve erkek arasında bitip tükenmeyen
tartışmalara neden olan kadının statüsü ve hakları bakımından
cevaplandırılması gereken birçok soru ile karşılaşılmaktadır.
Yukarıda değinildiği üzere kadında erkek gibi bir insandır. Tarih
boyunca çok farklı olarak algılanmış ve farklı tartışmaların konusu
olmuştur. Mülkiyet anlayışının ortaya çıkmasıyla erkeğin, kendi mülkü
olarak benimsediği yaşam alanını kendisine ve kendisinden olacak ve
eşinden doğacak ancak yine kendisi gibi erkek çocuğa mal etmesi, kadını
ikincilleştiren bir ataerkil toplumsal yapıların ortaya çıkmasına yol açtı
(Russell, 1971:22). Tarih boyunca birçok kültür ve gelenekte erkek her
zaman özne, kadın ise ona bağımlı bir varlık olarak görülmüştür. Kadın
günümüze kadar bir çok toplumda daima daha edilgen bir yapıya sahip
olmuştur. Bu bizim toplumumuz için de böyledir. Kendisini erkeğe bağlı
hisseden kadın genellikle çevreden aldığı direktifler yönünde hareket eder
(Köprü, 2018). Oysa kadın hangi açıdan bakılırsa bakılsın özgün bir
insandır (Eyuboğlu, 2007:20).
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Mitolojide kimi kez tanrılaştırılmış olsa da, özellikle kadının çocuğun
bakımına ve büyütülmesine olan doğal yatkınlığı öne çıkmıştır. Cinsiyete
göre düzenlenmiş iş bölümünün olduğu toplumsal yapılar, kadına ve
erkeğe biçilen kültürel roller ve kalıplar nedeniyle zaman zaman kadının
toplumsal hayata etkin katılımını engellemiş, bu yönüyle birtakım
eşitsizliklerin de ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Dünyada ve ülkemizde
tarihi süreç içerisinde demokratik gelişmeler, hızlı toplumsal değişmeler,
sanayileşmeye bağlı olarak çeşitlenen meslekler kadını ev hayatından iş
hayatına çekmiş ve ekonominin vazgeçilmez parçası konumuna getirirken
bir takım sorunlarla karşı karşıya kalması da kaçılmaz olmuştur (Kadının
toplumdaki yeri, 2018). Buradan hareketle denilebilir ki, bir milletin
uygarlıktaki yeri kadına verdiği değer ve tanıdığı haklarla ölçülebilir
(Tümerdem,1986:151). Ayrıca, kadın bir toplumun ya da bir milletin
temelini oluşturan erkeği ve çocuklarıyla beraber, o toplumun içinden
binlerce yıl geriden gelen bir yaşamın tarihini geleceğe aktarandır (Göksel,
1993:1). Bu bağlamda Kadın meselesini, günümüze kadar bir bütün olarak
ele alan çalışma pek yapılmamıştır. Toplumun yarsını oluşturan kadınlar
hakkında konu ve kapsam bakımından tarihten günümüze çok geniş bir
araştırma yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada sınırlılık dikkate
alınarak kısaca ilk ve ortaçağlardan itibaren kadının durumu ele alınarak,
ekonomik hayat içerisindeki yeri ve kadına verilen değer üzerinde
değerlendirilmelerde bulunulacaktır.
İlk çağlarda kadının Konumu
İlk çağlardan itibaren toplumsal kültürel yapının gelişim ve değişim
aşamaları içerisinde farklı yapısal özelliklerde birçok aile türü ortaya
çıkmıştır. Bunlar arasında en geniş yeri ataerkil aile tutmaktadır. Ataerkil
aileyle tek eşli ve ataya yani erkeğe dayanan aile, çok eşli yahut anaerkil
aileye giderek üstün gelmiştir. Bu durum erkeğin ve özellikle de kadının
konumunda radikal değişikliklere yol açmıştır. “Ailenin daha önceki
biçimlerinde erkekler asla kadın sıkıntısı çekmedikleri, tersine
istediklerinden de çok kadına sahip oldukları halde ilk karı-koca evliliğinin
kurulmasıyla kadın, az bulunan, aranan bir şey haline gelmiş ve bundan
ötürü kadınların kaçırılması ve satın alınmaları başlamıştır” (Altındal,
1980:5). Milat öncesi dönemlere bakıldığında kadınlar Sümer
mitolojisinde dünya üzerinde karı, koca ve çocukları birbirine bağlayan
sevgi esası benimsemiştir (Kramer&Çığ, 1995:240). Kadınlar 2. bin yılın
başlarından Anadolu’da bulunan Asur Ticaret kolonileri zamanında iş
hayatı ve ticaretin içinde yer almışlardır. Orta Anadolu’da var olan bazı
şehir devletlerini “rubatum” denilen kraliçeler yönetmiştir (Altındal,
1994:7). Bu dönemde tek kadınla evlilik esastı. Erkeklerin odalık ve cariye
almalarına izin verilmişse de birinci zevcenin hakları kanunla garanti altına
alınmıştı. Kanuna göre boşanan bir çiftin nikah dışında tekrar birlikte
yaşamasına izin verilmediği gibi ölüm cezasına çaptırılmaktaydı. M.Ö.
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1700-1180 yılları arasında Hititler zamanında ise, insan yaşamına ve
kişilik haklarına büyük önem verilmekteydi. Tavanna denilen kraliçe,
kraldan sonra en yetkili görevlidir. Evlenme; kadının başlık parası
verilerek alınmasına dayanmakla birlikte; devlet güvencesinde, miras ve
mülkiyet hakkı vardır. Başlık parasını ödeme zorunluluğunu yerine
getirmeleri şartıyla köleler özgür kadınlarla evlenebiliyorlar ve kadınlar
özgürlük haklarını kaybetmiyordu. Evlilik bozulduğunda mal varlığı ve
çocuklar özgür insanlar gibi paylaşılıyordu (Akurgal, 1998 :115).
Neolitik uygarlıklar döneminde ananın yaratıcı etkisi ve saygınlığı daha
fazla idi. Hitit ve Firik döneminde doğurganlığından dolayı tanrıların en
büyüğü olan “Ana Tanrıça” Kybele adı ile anılmış ve bütün tanrıçaların
anası olarak kabul edilerek bolluğu ve bereketi simgelemekte idi
(Halikarnas Balıkçısı, 1955:77-89). Öte yandan Kraliçelerin krallar kadar
haklara sahip olmaları Hititlerde kadının erkekle eşdeğer olarak kabul
edilmiş ve saray dışında halk arasında poligami geleneği yoktu (Akurgal,
1998:116). Halen bugün Anadolu’nun kimi köylerinde nadiren de olsa
uygulamalarında rastladığımız çok yorucu olan toprağı sürme işi erkeğin,
daha az yorucu tohum atma işi kadının, hasadı kaldırma ise ikisinin ortak
işidir. Bronz çağında koşum kullanma usulünün yerleşmesiyle tarım erkek
işi olmuş ise de, kadın verimliliği etkileme ve onu bölüştürmedeki
saygınlığını korumayı sürdürmüştür (Tekelioğlu, 2009:56). Yerleşik
yaşama geçişi, yünü eğirip kumaş dokumayı bulan kadındır (Kızılkaya,
2002:7). Mısır’ın Kutsal Çifti İsis-Osiris, ilk kez M.Ö. üçüncü bin
yılda ortaya çıkar. Osiris hem tohumların hem de suyun efendisidir.
Evrensel doğurganlığın simgesi İsis’le olan evliliğiyse suyun toprakla
birliğini simgeler. Aynı tarihlerde Babil’de tarım tanrıları erkek görünüm
almaya
başlar
(Herodotos,1991:79-80).
M.Ö.I.Yüzyılda
da Romalıların Galya’yı feth etmelerine kadar geçen demir çağı
boyunca Kelt kadınları, Vedantalar’da yazılan ana Tanrıça Aditi’yle,
büyük erkek tanrıları arasında kurulan eşit düzeni yaşarlar
(akheneton.blogcu.com, 2018).
Eski Yunan döneminde ise, kadınların eğitim düzeyleri oldukça
yetersizdi. Kadınların, örgü örme ve kumaş dokuma gibi becerileri
kazanmalarına önem verilmiş ve M.Ö. 451 yılında çıkarılan Epigami
yasasına göre Atina'da evlilik sadece Atinalı vatandaşlar arasında
geçerliliği kabul edilmiştir. Atina vatandaşı kadın ve erkekler arasında,
evlilik öncesi Engyesis adı verilen bir akit yapılırdı. Şahitler önünde
gerçekleştirilen bu işlem, gelin, damat ve gelinin vasisi olan Kyriosun hazır
bulunduğu bir ortamda gerçekleştirilirdi. Kadın evleneceği erkeğin
seçiminde söz sahibi değildi. Aile servetinin aile dışına gitmesini
engellemek için kuzenler arasında yakın ve akraba evlilikleri yaygındı.
Kadınlar hakkında görüş ileri süren, Antik çağın “amprisist” düşünürü
Aristoteles kadının ikincil konumunu ve erkeğin egemenliğini doğal ve
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değişmez olarak görmektedir (Çakır, 2010:37). Bu yaklaşım günümüze
kadar gelebilmiştir.
Antik çağ Yunan toplumunda istenmeyen çocukların doğumdan sonra
terk edilmesi geleneği de yaygındı. Kız bebekler, erkeklere oranla daha sık
terk ediliyordu. Kızların ekonomik olarak aileye bir katkı
sağlayamayacakları düşünülüyordu. Üstelik evlenirken, kız tarafı damada
çeyiz vereceğinden fazladan bir masrafa neden olacaklarına inanılıyordu.
Bu yüzden zengin aileler dışında ikiden fazla kızı olan azdı (Garland,
1993:86).
Fakir ailelere mensup olan kızlar ve kadınlar, zengin hemcinslerine
göre sokağa çıkmak ve toplum içine karışmak açısından rahattı. Çarşıda
pazarda çalışırlar, evin geçimine katkıda bulunurlardı. Zengin olanlar ise;
ancak yanlarında köleleri varsa ara sıra birbirlerine gider gelirlerdi.
Alışveriş gibi ihtiyaçları da kocaları ya da köleleri karşılardı. Evin içinde
ise; kadın, tam bir otorite sahibiydi. Çocukların bakımıyla ilgilenir, evin
gelirini giderini kontrol ederdi. Zengin evlerde çalışan köle kızların
“desponia” dedikleri evin hanımı olarak para işlerinden sorumluydu
(Aristophanes, 2006:33).
Yemek yapma, dikiş dikme, örgü örme ve belki biraz da okuma
yazmayı ve aritmetiği evde annesinden ya da büyükannesinden öğrenen bir
kızın, ergenliğe erişir erişmez evlenmesi beklenirdi. Muhtemelen onikionüç yaşına gelen bir kız belki ailesinin bir-iki yıl daha beklemesinin
ardından hemen evleniyordu (Demiralp, 2018). Erkeklerin ise otuz yaşına
dek evlenmeleri beklenmezdi. Yaşça küçük olan bir kadını kontrol etmek
şüphesiz erkek için daha kolaydı (Freeman, 2000:290). İdeal evlilik
yaşları, o dönem şair ve filozoflarının da ilgisini çekmişti. Hesiodos’a göre;
“Erkek, otuzundan ne az olmalıdır ne de çok. Kadın ise evleneceği tarihten
dört yıl önce ergenliğe erişmiş olmalıdır” (Theogony, 2006:143). Evlilik
çağına gelen bir kızın kocasını seçmesine izin verilmezdi. Aksi ise tuhaf
karşılanırdı. Ünlü tarihçi Halikarnaslı (Bodrum) Herodotos’un
bahsettiğine göre; Kallias adlı Atinalı bir yiğit, “üç kızı evlenme çağına
geldikleri zaman onlara parlak çeyizler vermiş ve bütün Atinalılar içinden
kendi istedikleri kocayı seçmekte serbest bırakmıştır. Her biri istediği
adamla evlenmiştir” (Herodotos, 1991:318) demektedir.
Öte yandan, evli kadınların erkekleri aldatması boşanmayla sonuçlanır
ve kadın toplumdan dışlanırdı. Evliliğin sona ermesi için erkeklerin,
boşandıklarını ilan etmeleri yeterli iken, kadınların boşanabilmesi için
ailelerinden yaşlı bir erkeğin vasiliğine ihtiyaç duyulmaktaydı (Gündüz,
2012:129-148). Ayrıca, eski Yunanlılarda kadının saygı değer bir yanı
yoktur. Eşyadan farksız olan bir kadın, tıpkı diğer mallar gibi miras kalır
veya birine bağışlanabilirdi. Kocası isterse sağlığında veya ölümüne bağlı
olarak karısını bir başkasına devredebilirdi. Kadın, her türlü siyasî haktan
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mahrumdu. Yakın akraba ile evlenmeler çoktur. Helenistik devirde
birbirlerinin karılarını satın alma anlayışı olup, çocuklar ana-babaya değil,
devlete ait olduğundan çocuğun babasının kim olduğu önem
taşımamaktadır. Bu yüzden şehrin yarısı gayrimeşru durumdaydı (Gündüz,
2012:129-148). Eski Roma, Yunan ve Sparta toplumlarında kadınların çok
evlilik yapmaları yasaktı. Kadın ticaret yapabilmekteydi. Fakat Kadınların
yönetimde herhangi bir etkisi söz konusu değildi (Altındal, 1994: 10).
Herodotos göre, Mısırlılar da Yunanlar gibi tek kadınla evlenmekteydiler.
Anadolu'da ve Ön Asya'da çok tanrılı dinler egemen olurken; tanrıça kültü,
bu inancın parçası olarak halk arasında yaşamıştır.
Roma toplumunda ise, aile içerisinde yaşama hakkı babaya aittir.
Babanın eşi veya çocukların üzerinde istediği şekilde tasarruf hakkı
bulunduğu gibi eşler değerli bir eşya gibi satın alınırlardı. Kadın hiçbir
zaman hür değildi. Evlenmeden önce babasına tabi olan kız çocuğunun
eşini dahi babası seçerdi. Evlendikten sonra kocasının emrine giren kadın
hayatı boyunca birinin hâkimiyetinde kalırdı. Romalılar kızlarının talim
ve terbiyelerine önem vermezlerdi. Kadınlarda aradıkları en büyük özellik,
ciddiyet ve ev idaresinde ehil olmalarıydı. Kız çocukları kocaya
verilinceye kadar evde kalırlar, annelerinin nezareti altında iplik bükerler,
bez dokurlardı. Kadın ve çocukların mal sahibi olamazlar. Eski Romalılar
kadını her kötülüğün anası saydıkları için evliliği benimsemezlerdi. Eğer
kadın kız doğurursa veya sakat çocuk doğurursa kocasının onu öldürme
hakkı vardı. Kocası öldüğü zaman kadına miras kalmazdı. Kadının ev
işlerini ihmal etmesi boşanma sebebi sayılmaktadır. Kadının mahkemeye
gidişi ve şahitliği yasaktı. Eski Roma’da kadın babasından kocasına
aktarılan bir eşya gibidir (Gündüz, 2012:129-148). Ancak, Seignobos bu
konuda, Romalı yazarların ahlak düşkünlüğüne ilişkin aristokrasiye ait
birkaç kadının hayatını vermiş olsa da genel olarak bütün kadınlar törelerin
emrettiği sade ve kapalı hayat sürmekte idiler. Bunlar evlerinde oturarak
yün-keten eğirip kumaş dokuyorlar, ekmeği pişiriyorlar, yemek
hazırlıyorlar, kadınlar okula gitmiyor, okumuyorlar ve entelektüel hayata
hiçbir şekilde katılamıyorlardı. Hatta şehirlerde köleliğin genişlemesi,
kadınların yaşayış şartlarını daha da zorlaştırmıştır (Seignobos, 960:44)
demektedir. Kadın Roma uygarlığında Magana Mater (Ulu Ana) olarak
kabul edilmiş ise de Romalı bir kadın hiçbir zaman hür değildir.
Evlendiğinde kocasının kızı durumundadır (Gülaçtı, 2012:76-91). Tanrıça
tapınış, M.S. 4. yüzyıla kadar Anadolu ve çevresinde yaygın olarak devam
ederken; Hıristiyanlığın Roma resmi dini olarak kabul edilmesi ile eski
Pagan inancı ve onun sembolleri ve tapınakları ortadan kaldırılmıştır
(Seignobos, 1960:46-47).
Tek tanrılı dinler açısından da kadının durumuna ilişkin bazı yorumlar
ileri sürülmektedir. İlk tek tanrılı din olan Yahudiliğin ve onu izleyen diğer
tek tanrılı dinlerde olduğu gibi ataerkil değerlerin üstünlüğü görülmektedir.
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Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi semavi dinlerde de kadının hiçbir değeri
bulunmamaktadır. İsrail hukukunda ailede erkek mutlak hâkimdi. Yahudi
kızları babalarının evlerinde bile hizmetçi gibiydiler. Baba onları
satabilirdi. Boşanma hakkı keyfi bir surette kocaya aitti. Kızlar ancak
başka bir varis bulunmadığı takdirde babalarının mirasına sahip
olabilirlerdi. Kadını aşağılama ve hatta insanlık dışı bir takın muamelelere
tabi tutma Hıristiyanlık inancında daha da ileri safhadadır. “Zira kadın,
haram meyveyi Hz. Âdem (A.S.)’e yedirerek cennetten kovulmasına ve
böylece insan neslinin günahkâr olmasına neden olmuştu. Bu yüzden
Hıristiyanlık cinsel ilişkiyi bir günah ve kirlenme saymaktadır”. Tanınmış
Hıristiyan ilahiyatçılarından birisi olan İskenderiyeli Clement; “Kadın,
kadın olmaktan ötürü utanmalıdır” demektedir Hıristiyan din adamlarının
kadına bakışları dolayısıyla Hıristiyan toplumlarda yıllarca kadın
aşağılanmış, horlanmıştır. Ayrı bir başlık altında değineceğimiz üzere,
ortaçağda kadının durumu düşünen, soru soran kadınların “Engizisyon”un
hışmına uğradığı ve “cadılık” gerekçesiyle yakıldığı ve Ortaçağ
Avrupa’sında kadının evden çıkmasına teamül bile gösterilmediği
bilinmektedir (Gündüz, 2012:129-148). Ancak, bu duruma vaftiz edildiği,
evlendiği ve öldüğünde müsaade edilmektedir. Tevrat ve İncil, kadının
erkeğe bağlı olduğu ilkesini temel olarak kadını kötülüğün temsilcisi
saymışlardır. Yukarıda da sözünü ettiğimiz üzere mitolojide kadının
yaratılışı bir ceza olarak anlatılmış. Kutsal kitaplarda da Adem’in
cennetten kovulmasına sebep olan varlık olarak anlatılmıştır.
Mitolojiye göre Prometheus’un kurnazlıkla çalarak insanlara verdiği
akıl, onları şımartınca Zeus, o zamana kadar yalnız erkeklerden ibaret olan
insan topluluğuna ceza vermek istemiş ve onlara kadını göndermiştir.
Zeus’un egemenliği kadınla birleşir, kadının dişiliğine çekiciliğine kapılır
ve kendini tutamaz. Gökleri çocuklarıyla ve torunlarıyla doldurur
(Eyuboğlu, 2007:12; Kantar, 2007:9-10). Doğuda özellikle, Hindistan'da
kadınların, eşleri öldükten sonra kendilerini yakmaları şart olmasa da
makbul görülmekteydi. Hindistan’da ayrıca Sati geleneği de
bulunmaktadır. Sati geleneği, Hindistan'da bazı dinî topluluklarda kadının
yakılma törenine verilen isimdir. Erkeğin ölümünden sonra dul kalan
kadının kocası ile birlikte yakılması olayı Hindistan’da hem dinî inançtan
hem de toplumsal baskıdan dolayı yapılmaktadır. Sati geleneğini
uygulayan kadınlar kutsal olarak kabul edilmekte ve yüksek itibara sahip
olmaktaydılar. Geride kalan ailelerinin de toplumda saygın bir yeri
oluyordu. Bu geleneğin çıkış nedeni kadınların genellikle soylu olan
eşlerinin savaşta ölmesinden sonra düşman eline düşmemesi içindi. Bunlar
kendilerini kurban eden kadınlardı. Eşlerin yakılması kuzey
Hindistan’daki Rajput ve Hint kast sistemindeki topluluklarda daha fazla
görünmektedir ve bu âdet günümüzde de hala az da olsa uygulanmaktadır.
İlk başlarda bu gelenek kişisel bir fedakârlıkken daha sonra halk
tarafından da kabul görüp uygulanmaya başlanmıştır. Budizm’in
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kurucusu Buda, önceleri kadını dinine kabul etmemiştir (Topaloğlu,
1992:16-17).
İslam öncesi Arap toplumunda kadının konumu ve aile hayatı,
genellikle bir düzensizlik içinde idi. Evliliğin zorunlu bir unsuru ve tarafı
olması gereken kadın, evliliğin aktif bir tarafı olmak yerine, eşya gibi alınıp
satılabilen sıradan bir nesne durumundaydı. Bazı dini cemiyetlerde, insan
olup olmadığı bile tartışılan hatta diri diri toprağa gömülebilen kadın.
erkeğin velayet ve koruması altında yaşamıştır. Evlilik ise, karı-koca
arasında bir hayat ortaklığı tesis etmekten çok, bir satış akdi gibi telakki
edilmiş, bu akit ile babasının hakimiyetinden çıkan kadın, kocasının
hakimiyetine girmiş ve onun hakimiyeti altında yaşamıştır. Bunun tabii bir
sonucu olarak da şahsa bağlı olan en tabii haklarından bile mahrum
yaşamış; buna karşılık kadını, hakimiyeti altında bulunduran erkek, onu bir
bedel karşılığında satabilme hakkına bile sahip olmuştur. Yine bu durumun
tabii sonuçlarından birisi de. kadının (mirasçı) değil mevrûs, yani miras
konusu (tereke) olmasıdır. Kadın, ana veya babası ya da kocasının ölümü
halinde, onlara mirasçı olmak bir yana. genellikle büyük oğlun miras
hissesinde yer almaktadır (Dağcı, 2018). Cahiliye dönemi Arap
toplumunda kadınlar genel olarak. Hürler ve Cariyeler olmak üzere ikiye
ayrılmakta idi. Bu durumda hür kadınların durumu cariyelerinkinden
farklı idi. Mekke, Yesrib (Medine) ve Taif gibi şehirlerin kabile reisi ve
aristokrat ailelerin kadınları daha imtiyazlı bir konuma sahipti. Bazı
soylu/aristokrat reislerin kızları birçok erkekten daha etkin bir role sahipti.
Hiçbir zaman yoksul ama hür kadınlar gerek aile içinde ve gerekse
çevrelerinde hükmetme ve saygınlık görme bakımından varlıklı hür
kadınların derecesine yaklaşamıyorlardı. Kadın varlıklıda olsa, hürde olsa,
sosyal hayatta ve toplum içerisinde kimlik sorunu yaşamakta idi. Arap
anlayışında kadın çoğu kez işi gücü erkekleri baştan çıkaran potansiyel bir
kötülük odağı olarak görülmektedir. Bu sebeple cahiliye Arap toplumunda
kadının değersizliğini anlatan “kadınlarla istişare ediniz fakat onlara
muhalefet ediniz”, “işini, kadınların görüşüne dayandıran kimse zelil
olmuştur” (Altıntaş, 2001:63-66). şeklinde kadını horlayan, aşağılayan bu
tarz ifadelerin bazı kırıntıları günümüzde kimi toplumsal hayata
yansımıştır. Özellikle kırsal kesimlerde zaman zaman hala bu tarz
yaklaşımlara rastlanılmaktadır.
Cahiliye dönemi Arap toplumunda kadın aklıyla değil sadece
duygularıyla hareket eden bir varlıktır. Cariyelerin veya savaşlarda ele
geçirilen kadınların hiçbir değeri bulunmamaktadır. Sahibi tarafından
kendisine bir eşya gibi muamele yapılırdı. Hatta bazıları genç ve güzel
cariyelerini toplayarak bunları ticari amaçla para karşılığında zorla fuhuşa
sürüklemek idi (Gündüz, 2012:129-148).
Erkeğin evlenmesinde sayısal bir sınır yoktu. İstediği kadar kadınla
evlenebilmektedir. Bu dönem Arap toplumunda, İslam hukukunda esas
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alınan evlilik anlayışına benzeyen ve karşılıklı hür irade beyanı ve mehir
ile te'sis edilen evliliklerin yanı sıra tasavvuru bile utanç veren çeşitli
evlilik şekillerinin olduğu da görülmektedir.
Rivayet edildiğine göre cahiliye dönemi Araplarında evli bir kadın, asil
bir erkekten döl alabildiği gibi (nikâh-ı istibda'); hür kadın, sevdiği erkek
ile metres hayatı yaşayabilmekte (nikâh-ı hıdn); hatta kadın, kapısına
bayrak asarak evine erkek kabul edebilmekte ve fuhuş yapabilmektedir
(nikah-ı biğa). Ayrıca erkek, bir kadınla belli bir bedel karşılığında
ortaklaşa tayin ettikleri belli bir süre için evlenebilmekte (nikâh-ı mut'a);
yine iki erkek, mehir vermeksizin karşılıklı olarak birbirinin kızları veya
velisi oldukları diğer kadınlar ile mübadele (değiştirme-takas) usulü ile
evlenebilmekte (nikah-ı şiğar); evli iki erkek, eşlerini boşamaksızın belli
bir süre için değiştirebilmektedir (nikah-ı bedel). Hatta bu dönemde kişi,
babasının vefat etmesi durumunda üvey annesi ile de evlenebilmekte bu
tür evliliğe de nikâh-ı makt adı verilmektedir. On kişiden az olmak üzere
bir grup erkeğin, bir kadını ortak eş edinebilmeleri (grup evliliği-nikâh-ı
raht); ayrıca aralarında kardeşlik teessüs eden erkeklerin, mülkiyette ve
evlilikte ortak aile hayatı yaşadıkları da görülmektedir (Dağcı, 2018).
Birden fazla kadınla evlenmede sınırlandırılmaya tabi bir durum
olmadığından cahiliye devrinde boşanma da keyfilik arz etmektedir.
Boşama tamamen erkek merkezli olup kadının, hak ve menfaatleri dikkate
alınmamaktadır Araplarda kocası istediği zaman karısını boşayabilirdi.
Bazen bir kadın boşandıktan sonra bile kocasının etkisinden kurtulamazdı.
Kadın toplumun bir uzvu değil erkeklerin ihtiraslarını tatmin ve
hizmetlerini temin için yaratılmış bir mahlûk olarak kabul edilirdi.
Araplarda evlenmek dinî bir mahiyet taşımadığından kadın ancak çocuk
sahibi olduktan sonra aileye dâhil olabilmektedir Çadırda çocuklara
bakmak, develeri veya davarları sağmak, hurma lifinden hasır, deve
tüyünden giyecek ve çadır örmek gibi işler kadınlara aitti. Bunlardan başka
savaş sırasında savaşçılara su taşımak, şiirler söyleyerek onlara cesaret
vermek, yaralıları tedavi etmek de kadınların ödevi idi; fakat bütün bunlar
kadına büyük bir hak kazandırmazdı (Çağatay, 1957:121-124). Kadınların
varis olma hakları da yoktu. Çok evlilik muteber olup bir erkek iki kız
kardeş ve aynı zamanda üvey anne ile de evlenebilmektedir. Çocukları kız
olanlar utanır bu yavruyu aile için felaket sayarlardı. Kız çocukların diri
diri toprağa gömülme olayı sıkça görülürdü. Nihayetinde, normal olarak
evlenmek için de bir nikâh şekilleri de vardı (Çağatay, 1957:121-124).
Ortaçağda Kadının Konumu
500 ile 1500’ yılları Avrupa’da feodal yapının hakim olduğu bir
dönemdir. Bu dönemde insanların çoğu toprağa bağlı hayatını sürdüren
köylüler olup, kendi toprağında ve genelde de soyluların toprağını belli bir
bedel karşılığında işlemekte idiler. Ayrıca, kentlerde ve kasabalarda
eşyalar yapıp satan ve yaşamlarını Tanrı’ya adamış tüccarlar da
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bulunmaktaydı Eastwood, 2003). Soylulardan başlayan ve en altta
köylülerin bulunduğu hiyerarşik bir yapı içerisinde erkek- kadın
sorunundan başka ayrıca kadınların kendi arasındaki hiyerarşi de göze
çarpmaktadır. Üst sınıfların bekar ve dul kadınlara düzeylerine uygun
hizmet sağlanabilen sadece bir tür kurum vardı Kadın manastırı. İngiltere
ve İrlanda’daki misyonerler erkekleri ve kadınlardan oluşan bir yapı
meydana getirilmişti. Feodal yapının hakim olduğu bu dönemde
Avrupa’nın her tarafında kadın manastırları ve bazı kadın kilise hukukçusu
cemaatleri vardı. Fakat sayıları azdı ve büyük ölçüde, aristokrasinin
evlenmemiş ve yaşlı üyelerine bir yuva sağlamakla sınırlıydı. On üçüncü
yüzyıldan itibaren sosyal ve ailesel kalıpların değişmesiyle birlikte yeni
ihtiyaçlar ortaya çıktı ve muazzam bir potansiyel rahibe nüfusu oluştu
(Opitz, 2005:295).
Rahibe olmanın sebebi, ilk başta daha çok bir yerde yaşayabilme,
hayatının geri kalanını manastırda geçirme düşünceleri olsa da daha
sonraları bu düşünceye farklı sebepler de eklenmiştir. Kadınların çoğu,
farklı seçenekleri olmadığından manastırları seçiyordular. Çoğu da bir
topluluğa ait olma amacı taşıyordu ya da evdeki işlerden uzaklaşma
isteğiyle bunu gerçekleştirmiş olabilir. Bu anlamda hem kadın olmak zor
bir işti, hem de kadın olarak hayatlarını nerede ve nasıl sürdüreceklerine
karar vermek bir başka zorlukla karşı karşıya bırakıyordu (Aymavisi.org,
2018). Ortaçağın başlangıcından yaklaşık 7. yüzyıla dek Hristiyan olan
topluluklarda toplumsal düzen yerleşmediği için kadınlar yasalarla
sınırlanmamıştı. Bu bakımdan feodal dönem kadınların yararına sürmüştür
denilebilir.
Bu dönemde “Beginler Cemiyet”nin (Gülmez, 2011:19) varlığından da
söz etmek gerekir. Bu cemiyete mensup olan kadınlar “rahibe” kavramına
göre biraz daha özgür bir yaşama sahiplerdi. Çünkü yemin etme
zorunlulukları yoktu ve istedikleri zaman cemiyetten ayrılıp, evlenme,
kendi hayatlarını sürdürme hakkına sahip olup bu örgüt hayatını devam
etme gibi bir ilkeye bağlı değillerdi. Kendi istekleri ile bu örgüte
katılıyorlardı. Beginler, temelde sıradan insanlara yönelik bir hareket
olduğundan, her merkez orayı yöneten kişinin kontrolü altında, içinde
yaşayanların uyduğu kurallar geliştirilirdi. Rahibelere göre daha alt sınıftan
kadınlara da açıktı, rahibelik çoğu yerde üst sınıf kadınlardan oluşuyordu.
Beginler, cemiyette kaldığı sürece bakire kalacaklarına söz verirlerdi fakat
yine de kendilerine ait haklarını korurlar ve kendi ayakları üzerinde
durabilmek için çalışırlardı. Resmi yeminler etmedikleri için, cemiyetten
istedikleri zaman evlenmek üzere ayrılabilirlerdi. Böylece bu kadınların
gerçek rahibeler olmadıkları açıktı fakat kendilerini adayarak
gerçekleştirdikleri pratikleriyle ve ortak yaşamlarıyla sıradan insanlardan
farklılardı. Bu hareket çoğunlukla Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da on
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ikinci ve on üçüncü yüzyılda evlilik çağında olan ve pek çok sayıda dul
kadın tarafından desteklenmiştir (Labarge,1986:115).
Avrupa’da XII. yüzyılın başlarında yalnız yaşayan ve kendilerini,
yemin etmeden iyi işlere ve dine adayan kadınlar da vardı. Geçimini yazı
yazarak sürdüren Venedik doğumlu Christine de Pizan adlı kadın ilk kez
öteden beri kadına yönelik sapkınlık suçlamalarına karşı itirazını yüksek
sesle ortaya koyarak, “hanım efendilerin ve soylu kızların, kibar
kadınların, kadın yurttaşların ve bakirelerin, genel olarak tüm kadınların
merhamet uyandıracak yakınmalarını onların acımasız zorbalıklar, azarlar,
iftiralar, ihanetler, yaralayıcı hakareteler, yalanlar ve daha pek çok
incinme” ile ilgili şikayetlerini dile getiriyordu (Bock, 2004:14) İlk
başlarda bu tür kadınların sayısı sadece birkaç kişilerdi, fakat yüzyılın
boyunca sayıları arttı. Batı’da kadın yüzyıllar boyunca erkeğe bağlı, onun
buyruğu altında ve her şeyden önce yuvaya bağlı olarak yaşadı. Toplumun
tüm yapıları, kurumları erkeğe öncelik tanırken, kadına daha aşağı bir
durumu reva görmüştür (Caporal, 1999:19). Kadının emeği erkeğin
denetimi altına sokulmuş, üretici yeteneği erkeğin baskısıyla
yönlendirilmiştir. Bu durum en gelişmiş toplumlarda bile aynıdır
(Eyuboğlu, 2007:8)
XIII. Yüzyıla kadar kadınlar hem dini kuruluşlar da hem de çalışma
hayatında rahatça davranabilmişlerdir. Ortaçağ kadınları ticari alanlarda
özellikle manifaktürde çok önemli bir potansiyel oluşturuyorlardı.
Manifaktürde kadın ustalar yetişir bunlar esnaf loncalarına üye olurlardı.
Kadınlar yine hekimlik, berberlik, sebze satıcılığı, fırıncılık, terzilik,
değirmencilik, lokantacılık vb. mesleklerde söz sahibiydi. Kadınların
konumunda 13. Yüzyıldan itibaren olumsuz değişiklikler meydana
gelmeye başlamıştır. Din ve felsefede olduğu gibi hukuk da kadının erkeğe
boyun eğmesini haklı gösterecek uygulamalar devreye sokuldu. Bundan
böyle kadının mahkemelere tanık olarak çıkma hakkı ellerinden alınmış,
işlerini bir vasi yoluyla yapmak zorunda kalmışlardır. Rahiplere
4.Yüzyıldan itibaren söylenen bekarlık şartı 11. Yüzyılın sonunda yapılan
Gregoryan Devrimi ile artık kesinlik kazanmış, yine bu devrimle kilisedeki
yüksek mevkilerde olan kadınlar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır
(Aymavisi. org, 2018). Böylece kadınların bağımsızlığı ve otoritesi şiddetli
bir biçimde sınırlandırılmıştı. Özellikle, manastır çevresinde, bazı kadınlar
o zamana kadar azımsanmayacak bir otoriteye sahipti; kiliseye ait ve
hükümet memurları bütün bu kadın otoritesine bir son vermeye
kararlıydılar. Kadınların erkeklerden ruh ve zekâ adına pek çok şeyi yok
eden, tehlikeli bir şekilde şehevi ve arzu dolu yaratıklar olduğu
söyleniyordu. Kadınlar ticari hayata atılıp kocalarının finansal işlerini
yürütebilirlerdi ama resmi otoritenin kadınlıkla uyuşmadığı kavramının
genel bir kabul görmüşlüğü vardı. Bundan dolayı, manastırlar ve bütün din
kuralları kadınlara kapılarını kapatmışlardır ve baş rahibelerin güçleri
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azaltılmıştır. Evli kadınlar itaatkâr olmak zorundaydılar ve evli kadınların
dövülmesi desteklenen bir durumdu (Gülmez, 2011: 19-20). Ayrıca,
okullar ve üniversiteler kilise tarafından katedraller çevresinde
oluşturulmuş ve buralar kadınlara adeta yasaklanmıştır.
Kadınlar bu durum karşısında geleceklerinin nasıl olacağını tam
anlamıyla bilmiyorlardı. Rahibe olmayı tercih etmeseler de dini bir hayatı
sürdürmek istiyorlardı. Bu noktada Beginler cemiyeti onlar için alternatif
bir anlam taşıyordu. Geleceklerinin belirsizliği, eğitim imkanına hepsinin
aynı şekilde sahip olmaması sebebiyle de şekilleniyordu. Cemiyetin
dokumacılık yapmak üzere bir araya gelmiş kadınlardan oluştuğu
düşünülmekte fakat merkezde yine dini unsurlar bulunmaktadır. Kadın
nüfus ortaçağda oldukça artmıştı. Bu fazlalığın sorun olmaktan nasıl
aşılacağına dair yöntem, nakış yaparak ve hasta bakarak geçimlerini
sağlayan Beginler gibi çok sayıda dini cemaat kurularak çözüldü (Opitz,
2005:296). Kadınların evlenme durumu ve aile bağları ortaçağdaki kızların
ve kadınların yaşadıkları yerde sürdüğü hayat tarzı, ailelerinin ne kadar
zengin olduğu, evli veya evlenmemiş olmaları ve kocalarının ölüp
ölmediğine bağlıydı. Pek çok evli genç kadın on beş yaşında anneydi. Ev
işlerine bakarlar, kocalarına işte yardımcı olurlar ve bazen de kendi işlerini
kurarlardı (Eastwood, 2003:5). Kadınların evli olup olmaması hususu
kadınların kimliği açısından önem taşıyordu.
Her ne kadar İncil kadın ile erkeği eşit değerde olduklarını ileri sürse de
kilise kadının ezilmesine yönelik olumsuz uygulamalarda bulunmuştur
(Caporal, 1999:20). Ayrıca Hıristiyanlık inancı, kadını manastır yaşamında
tanrıya gönüllü hizmetkar olarak görürken, Avrupa toplumlarında,
birtakım tabii bitkileri kaynatarak sağıltmacı (insanları sağlığına
kavuşturan) olarak hizmet veren kadınların bu işi büyü ya da sihirle
yaptıkları düşünülerek onlara "cadı" misyonunda yüklenmiştir
(habercagi.com, 2018). Bugün halen Avrupa ülkelerinde "cadılar bayramı"
her yıl geleneksel olarak kutlanmakta ve cadıları temsil eden insanlar,
sevimsiz, korkunç kadınlar kılığında sokaklarda dolaşmaktadırlar
(lordsandladies.org, 2018). Avrupa'da soylu kadınların zaman zaman idari
mekanizmada yer aldıkları anlaşılmaktadır. Ancak, bu durum bütün halka
ve toplumun her kesimine yansımamıştır. Bu çağda kadınların öğretmenlik
yapması bile yasaktır (Gülaçtı, 2012 :83).
XV. Yüzyılda doruğa ulaşan ve 18. yüzyılda varlığını sürdüren büyücü
avı kuşkusuz ortaçağdaki en büyük katliama yol açmıştır. Bu dönemde pek
çok kadın cadılıkla suçlanarak yakılıyordu. Büyücüler, erkeklerin cinsel
gücüne, kadınların doğurganlığına saldırmak ve imanı yok etmekle
suçlanıyorlardı. Bu yönüyle evli kadının cinsel görevleri konusunda
Hıristiyan mezheplerin tümünün kafası karışıktı (Bock, 2004:30). Öyle ki,
bir kadının cadılıkla suçlanması için herhangi bir sebep yeterliydi. Mesela
doğum esnasında anneyi kurtarmak için bebeği feda eden ebeler
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doğurganlığa saldırdıkları için, menopoza giren yaşlı kadınlar kanlarını
içlerinde sakladıklarına inanıldığı için, bekar yaşayan kadınlar, erkekler
olmadan yaşayabildikleri için cadılıkla itham olunuyorlardı. Erkeklerin
yapabildiklerini yapabilmek de bir kadını cadılıkla suçlamaya yetiyordu.
Azizelik unvanı verilmesine rağmen Jeanne d’Arc, Orlean kentinin
meydanında cadılıkla suçlandığı için yakılmıştır (Aymavisi.org, 2018).
Avrupa ve özellikle Anglosakson örf ve adet hukukunda evli kadının,
mülkiyette olsun, çocukların velayetinde olsun, kendi öz kazancının
kullanımında ya da konut seçiminde olsun, hiçbir hakkı yoktu (Caporal,
1999:19). İş bulmanın zorluğundan ötürü pek çok kadın bu dönemde
zengin ailelerin yanında hizmetçi olarak çalışıyordu. Bu işlerde çalışan
kadınların özel hayatlarıyla ilgili kararları bile çalışılan evin erkeği
veriyordu. Hizmetçilik yapan bu kadınlar çalıştıkları evden evlenip
ayrılana kadar paralarını alamazlardı. Zaten bekar erkeklerin pek çoğu
drahoma peşinde olduklarından evlenmeleri de çok zor oluyordu. Kızların
koca satın alabilecek paraları çoğunlukla olmuyor ve bu kızlar da genelde
ev sahiplerinin gönüllerini eğlendiriyorlardı. Soylular arasında ise mavi
kanın karışmaması ve toprak zenginliğinin artması için aşka değil
anlaşmalara dayanan evlilikler gerçekleşiyordu. Bu evlilikler aşka dayalı
gerçekleşmediği gibi taraflarca sadakat beklentisi de yoktu. Soylu kadınlar
ailenin adını sürdürecek erkek çocuğu doğurduktan sonra bir sevgiliye
sahip oluyorlardı. Bu utanılacak bir şey değil, yerleşmiş bir adetti. Soylu
erkeklerin güzel eşlerini politik kariyerleri için prenslerin, kontların
yataklarına göndermeleri bilindik bir şeydi. Bazı önemli politik kararların
bu yataklarda alınırdı. Modern devletlerin oluşum sürecinde evlendirme
yetkisi kiliseden devlete, yerel otoritelerden merkezi otoriteler intikal
etmiştir (Caporal, 1999 :19).
Yeniçağda Kadının Konumu
Evlilik kurumunun erkeğin lehine olması kiliseyi hoşnut ediyordu.
Protestan mezhebi Katolik mezhebine göre kadınlara daha özgürlükçü
yaklaşsa da sonuçta o da kadına sürekli olarak kocasının isteklerini ön
planda tutması gerektiğini söylüyordu. Yeniçağda kadınların Ortaçağ göre
daha ezik bir hayat yaşadıklarını görülse de, kötüleşmenin yanında
kadınların erkeğin hiyerarşik egemenliğine ilk karşı çıkışını da bu çağda
vücut bulmuştur. 16.Yüzyıl sonları ve 17. Yüzyıl başlarına tarihçiler
tarafından “guerelle des femmes” yani “Cinslerin savaşı” ismi verilmiştir
(Bock, 2004:24). Bu yüzyılda kadınlar ortaçağa göre daha çok ezilmelerine
rağmen kendilerini savunacak bir takım direnişlerde bulunmaya başlarlar.
1647’de hizmetçiler parlamentoya çalıştıkları sürenin uzunluğundan
dolayı bir şikayet dilekçe verirler. 1651’de de esnaf kadınlar borç
yüzünden hapse atılmaya karşı çıkarlar; 17. Yüzyılda İngiltere’de
Anglikan kilisesine bağlı olmayan kadınlar senyörlerin himayesine
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bırakılmış olmayı reddederek kendilerine eşitlikçi bir uygulamada
bulunulmasını talep ederler (Aymavisi.org, 2018).
Kimi tarihçiler kadınların kendilerini geliştirdikleri salonları nitelikleri
nasıl olursa olsun ve bu toplantıları kimler düzenlerse düzenlesin ilk
feminist düşüncenin gelişip şekillenmeye başladıkları yerler olarak ileri
sürmektedirler. Üst sınıf kadınları salonların yardımıyla bu yüzyılda
geleneksel kimliklerini yırtmaya ve erkekleri bu konuda tedirgin etmeye
başlamışlardır; Kadınların siyasal ve toplumsal mücadelesi, esas olarak,
18. yüzyılda başlar, nitekim, kadının eşitsiz konumunun bilincine varıp
bunun değiştirilmesi için mücadele etmek anlamına gelen feminizmin
doğuşu da hemen hem en bu döneme rastlamaktadır. Feminist bilinç,
kadınların ezilen bir gruba mensup olduklarının ve dolayısıyla haksızlığa
uğramış olduklarının farkına varmalarını ve bu haksızlığın doğal değil de
toplumsal/kültürel bir olgu olduğunu kavramalarını içerir. Ama burada
kalmaz; bu haksızlığın düzeltilmesi için mücadele edilmesine,
mücadelenin bağımsız bir biçimde yürütülerek örgütlenmesidir (Berktay,
2004:1).
Kadınların ezilmesi ve onlara karşı ayrımcılık uygulanması ilk
çağlardan itibaren hep var olmuştur. Tarih boyunca bu ezilmeye karşı
sistemli bir karşı çıkışı her zaman göremiyoruz. Çünkü gelişmiş bir
feminist bilincin ortaya çıkması, kadınların evlilik dışında bir ekonomik
alternatife sahip olmalarına ve kendi ekmeğini kazanan anlamlı sayıda bir
kadın grubunun varlığına bağlıdır. Ancak bu tür ön koşulların var olması
durumunda kadınlar, ataerkil sisteme karşı düşünsel ve toplumsal
alternatifler oluşturabilirler. Batı’da bu önkoşulların ipuçları 17. yüzyıldan
itibaren kendini göstermeye başlar, ve daha önceki feminist yapıtların
ötesine geçen sistemli bir feminist teorinin doğuşu da 18.yüzyılın
başlarında başlar ve 19. Yüzyılda daha etkin bir duruma gelir (Berktay,
2004:3).
Kadınlar öteden beri içinde bulundukları bu olumsuzlukları ortadan
kaldırmaya yönelik, bir takım mücadele içerisine girmekten de geri
durmamışlardır. Fransız ihtilalinin gerçekleşmesinde Ayaklanmanın ve
değişik kitle gösterilerinin aktif durumunda olan kadınlar, nitekim devrim
için erkelerle birlikte eşit haklara sahip oldukları Devrim Dostları Kulübü
gibi kulüpler kurdukları gibi kadın hakları lehine yoğun bir hareketlilik
gelişir, fakat bu desteklerin ileri gitmesi üzerine kulüpler dağıtılmıştır
(Coperal, 1999:25). Üstelik kadınlar devrim sonrasında adeta görmezden
gelinir. Gisela Bock, bu konuda “Burjuva devrimin radikal kanadında yer
alan Desmoulins -sonrasında da Robespierre- ‘Bastil’i fetheden herkes
aktif yurttaştır’ derken ’14 Temmuz’un erkeklerini düşünüyordu, 5 Ekim’in
kadınlarını değil. 11 Ağustos 1792’de Fransızlar arasında aktif ve pasif
yurttaş ayrımı ortadan kaldırılmıştır’ diyen genelge yayımlandığında da
yine yalnızca erkekler kastediliyordu” (Bock, 2004:53) şeklinde ifade
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etmiştir. Fransız İhtilali sırasında kadın haklarını savunanlardan Pauline
Leon, Clarire Lacombe, Olympe de Gouge öne çıkmaktadır. Bunlardan
Olympe de Gouge bildirgede “Kadına giyotine gitme hakkı tanınıyor
öyleyse kürsüye çıkma hakkı da olmalıdır” diye seslenmiştir. Olympe de
Gouge, ihtilal sonrası kadınlara yeterince hak tanınmadığını erkeklere
sataşan sivri diliyle sürekli konuşmalarında dile getirince, eski rejim
taraftarı olmakla suçlanarak 3 kasım 1793’te giyotine
maruz
bırakıldığında 45 yaşında idi (Bock, 2004:63). Fransız Devrimi, devrim
esnasında kadınlara verilen kimi hakların geri almasından ötürü bazı
feminist tarihçiler tarafından faydasız görülür, devrimdeki eşitlik ilkesinin
sadece erkekler, beyazlar ve burjuvalar için var olduğunu söylerler. Fransız
devriminin ardından kadınların elde ettiği kimi hakların da ömrü kısa
sürmüştür. On yıl sonra Napolyon Sivil Yasaları kadınlarda kötü
alışkanlıklar oluşturduğu gerekçesiyle kaldırılmıştır. 1801′den itibaren ise
kadının erkeğe itaat etmesinin siyasi bir mevzu olmadığı, doğanın gereği
olduğu yönünde, buradaki amacın kadın kişiliğini sarsmak değil aksine
onun bedeni zayıflığından ötürü korunmaya ihtiyacı olduğu için alındığı
belirtilerek kadın toplumsal hayattan koparılarak tekrar eve kapanmasına
yol açılmıştır.
19. yüzyıl, ticari kapitalizmden sanayi kapitalizmine geçiş dönemiydi.
İşçi sınıfının yaşadığı zorluklar artarken kimi olumlu gelişmeler de
oluyordu. Avrupa’da hijyene verilen önem artıyor, şehirlerin görüntüsü
değişiyor, beslenme ve tıpta ilerlemeler kaydediliyordu. 1870′ler de
Avrupalı kadınların yaş ortalaması 44 iken 1910′da bu 52,4′e 1920′lerde
ise 60′lara ulaşıyordu. Bu dönemde işçi kadınlar sosyal ve ekonomik
nedenlerden dolayı sıkça çocuk aldırıyorlardı, bunu yaparken de burjuva
kadınları gibi saklama gereksinimi duymuyorlardı. Çünkü fabrikalardan
kadınların alacağı ücret onların evli olup olmamasına göre değiştiği gibi
hamile olduklarında da işlerinden olma riskleri vardı. Gerçi bu durumdan
hem hükümetler hem de Fransız ve İngiliz doktorları oldukça rahatsızlık
duymakta idiler (Aymavisi. Org, 2018).
1890 yılına gelindiğinde on beş Avrupa ülkesinin katıldığı bir kongrede
çalışan kadınlara ilk kez 4 haftalık hamilelik izni tanınmıştır, Bundan amaç
çocuk aldırmaların önleneceği düşüncesiydi. XIX. Yüzyılın ortalarına dek
çocuk düşürmede kadınlar genellikle kendi yöntemlerini kullanıyorlardı.
Batının ekonomik alanda yaşadığı hızlı değişim ve özellikle sanayi
devrimini ile birlikte başından beri erkekle kadına farklı çalışma alanları
sunulmuş, genelde kötü çalışma koşulları, az ücret, niteliksiz iş gücü
kadınlara verilmiştir. Yine nitelikli bir erkek işçi, yüksek işçi
statüsündeyken ve onlara mesleki eğitim ve iş garantisi sağlanmışken,
kadınlar ancak niteliksiz işçi, yardımcı işçi konumundaydı. Bu durunda
kadınlar sık sık iş değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Olumsuz düşüncelere
rağmen, yaklaşık her alanda ucuz kadın işçi ve memurluk gibi hizmet
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alanlarında yine de rağbet artmıştı. Sanayinin büyüyen gereksinimleri,
ticaretin ve hizmetlerin gelişmesi, kadını artık yaşamını kendi kazancı ile
sürdüreceği bir duruma getirecektir (Caporal, 1999:26).
Kadınlara ilk kez Amerika Birleşik Devletleri öğretmen olma hakkını
sağlanırken kadınlar yargıçlık yapama yetkisini de 1869 yılında Iowa da
ilk kadın yargıç atayarak gerçekleştirmiştir. Takip eden süreçte kadınlar
1879′da ise Birleşik Devletler mahkemelerinde savunma yapma haklarını
elde ediyorlardı. Fransa’da kadınların mahkemelerde çalışabilmelerine
ilişkin izin 1900 yılındaki yasayla kabul ediliyordu. Rusya, Japonya,
Romanya, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Yeni Zelanda’da bu yasalar daha
önce geçerlilik kazanmıştı. Bütün Avrupa ülkelerinde devlet kadınlara
birinci derecede iş veren bir kurumdu. Devlet kadın memurlarına evlenme
izni vermediğinden postane, hastane ve okullarda çalışan kadınların
genelde bekar kalmak zorundaydılar. Bekar kalmayı tercih eden kadınlar
da vardı. Eğitim görmüş kadınların büyük bir kesimi bekar kalmayı tercih
ettiklerini söylüyorlardı. Bu davranış genelde Protestan ülke kadınlarında
görülüyordu (Aymavisi.org, 2018).
Bu yüzyılda Fransa’da kadınlarla ilgili önemli kararlar alınıyordu. 1884
yılındaki boşanma yasası bunlardan biriydi. Boşanma yasasının ardından
kadınların boşanma isteklerinin arttığını görülür. Kadınların boşanma
isteklerinin ardında yatan ilk gerekçe kocalarının kendilerine uyguladıkları
şiddettir (Aymavisi.org, 2018).
Avrupa ülkelerinde karısına karşı kaba kuvvet kullananların daha çok
kırsal kesimde olduğunu görülse de, bu şiddet Avrupa ülkelerinde ve
özellikle Fransa’da oldukça fazladır.
19. Yüzyılın son on yılı içerisinde İngiltere’de kadınlar erkeklerin aile
içerisinde kadınlara karşı uyguladıkları şiddete, kaba kuvvete ve seksüel
baskıya karşı çeşitli kampanya girişimlerinde bulundular. Bu kadınların
birey olarak kendilerini savunuş biçimleriydi. Çünkü aynı yüzyılda
kadınlar bu ülkede hukuksal açıdan da tam birey olarak görülmüyorlardı.
Fransa’da 1879′da Cumhuriyet kurulduğunda ise kadınların devrimdeki
emeklerine karşılık seçim hakkı başta reddedildi, buna gerekçe olarak ise
sistemin henüz yerleşmediği söylenmişti. Fransa kadın haklarıyla ilgili
mücadelenin en önemli merkezlerinden biri olmasına rağmen burada
kadınlarla ilgili hakların sürekli bir geliş gidiş yaşanmasından hızlı bir
ilerleme olmamıştır. Kadınlar I. Dünya harbinden sonra seçim hakkını elde
etmişlerdir. Yaşanılan süreçte hep alınan kimi haklar bir süre sonra
kaybedilmiş, daha sonra tekrar kazanılmıştır. Bu ülkede 1965 yılına kadar
kadınların kocalarından izinsiz herhangi bir iş yerinde çalışmaları yasaktı.
Bir kadın bunu yaptığı halde kocasının ona dava açma hakkı vardı.
Kadınlara politik haklar yalnız İskandinav ülkelerinde ve İngiltere’nin bazı
kolonilerinde tanınmıştı. Bu haklardan biri olarak, İsveç kadınlarına 19.
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Yüzyılın ortalarında kent ve belediye encümen üyeliği hakkı tanınmıştı.
Bu kadınlar 1909′da seçilebiliyor, 1924′te ise tüm politik haklara sahip
olabiliyorlardı (Aymavisi.org, 2018).
Sonuç
Genelde erkek egemen kültürün şekillendirdiği İslam öncesi toplum ve
aile anlayışında kadının kimliğine dair olumsuzluğun hemen hemen aynı
olduğu ve evrensel bir özellik arzettiği göze çarpmaktadır, genellikle her
yerde aşağılanmakta ve horlanmaktadır. Avrupa’da kadın çalışma hayatına
dair bir takım gelişmeler olsa da, kadın kocasından izinsiz üniversiteye
kayıt olamaz, ehliyet alamaz, pasaport çıkaramaz ve bir hastanede tedavi
olamazdı. Bütün bunlar yukarıda değinildiği üzere sanayini gelişmesine
paralel olarak konut, halk sağlığı, ailenin sağlığı, çocukların eğitimi
bireysel kaygılar olmaktan çıkacak adım adım toplumun üstlendiği
sorunlar haline gelecektir. Genelde Magna Carta ile başlatılıp, daha sonra
çeşitli İngiliz yasaları Bill of Rights;Petition of Rights, vb.ve ünlü 1789
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ile pozitif hukuka geçen, özellikle de
1949 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Avrupa Sözleşmesi ile
olgunlaşan insan hakları söylemi, burjuvazinin yükselişine paralel olarak
bütün insanlığın gündemine girer. Eşitlik ve özgürlük talepleri,
burjuvazinin zafer kazanmasıyla birlikte genelleşip birer insan hakkı
olarak kabul edilir.
Fransa’da 1879′da Cumhuriyet kurulduğunda ise kadınların devrimdeki
emeklerine karşılık seçim hakkı başta reddedildi, buna gerekçe olarak ise
sistemin henüz yerleşmediği söylenmişti. Fransa kadın haklarıyla ilgili
mücadelenin en önemli merkezlerinden biri olmasına rağmen burada
kadınlarla ilgili hakların sürekli bir geliş gidiş yaşanmasından hızlı bir
ilerleme olmamıştır. Kadınlar I. Dünya harbinden sonra seçim hakkını elde
etmişlerdir.
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TEMETTUÂT DEFTERLERİNE GÖRE AMASRA’NIN
SOSYAL VE EKONOMİK DURUMU
The Social and Economical Situation of Amsara According to The
Temettuât Registers
Nurullah KARTA
Giriş
3 Kasım 1839’da yürürlüğe konulan Tanzimat Fermanının da yer alan
yeni uygulamadan biride Osmanlı tebaası olan her şahsın gelirine göre
vergiye tabi tutmasıydı. Daha önce uygulanan “tekâlif-i örfiyye”
çerçevesinde alınan çok sayıda vergi bir nevi tek çatı altında
birleştirilmiştir. Birleştirilen verginin önemli özelliklerinden biri matrahı
köylere dayanmaktadır. “Efrâd-ı ahalinin hisse-i teklifleri köyce muayyen
ise de hisse-i umumiyesi köyde taleb ve ahz” oluna şeklinde ifade edilerek
“köyce tahsili mutad olan vergi” ya da “an cemâaten tahsil olunan vergi”
gibi adlar ile kayıt altına alınmıştır (Güran, 2014:274). Böylece bir kazada
istenen toplam vergi, kazadaki köylere dağılmakta ve her köy kendisine
düşen vergi miktarını haneleri arasında “herkesin tahammül ve takati ve
kâr ve kisbi ve temettü ve ticareti”ne göre değerlendirilmekteydi (Sudi,
1307:3; Güran, 2014:274). Esasında Bu uygulama ile devletin gelir ve
giderlerini kontrol altında tutmak ayrıca vergi konusunda Osmanlı ahalisi
arasında meydana gelen olumsuzluk ve haksızlıkların önüne geçmeyi
amaçlamaktı. (Kızılkan, 2008:60) Dolayısıyla vergi yükümlüsü olabilecek
kimselerin tespit edilmesi, ağır vergi yükünün hafifletilip halkın refaha
kavuşturulması, bu sayede devletin gelirleri artırılarak son dönemde
gittikçe bozulan gelir-gider dengesinin yeniden kurulmasına yönelik
olacaktı. (Subaşı&Araz. 2013:1-22) Bu hedeflerin gerçekleşmesi için 19
Zilka’de 1255 (23 Ocak 1840) tarihinde Muhassıllar Nezareti’ne bir
tâlimatnâme gönderilerek her yerleşim bölgesinde ahalinin ismi, şöhreti,
arazileri, hayvanları ile tüccar ve esnafın yıllık gelirlerine ve mesleklerine
yönelik bilgilerin yer alacağı ve adına mal, eşya, kâr etme, anlamına gelen
“temettü” (Devellioğlu, 1962:1288) ve çoğulu kazançlar, karlar olan
“Temettuât” kelimesinden hareketle, “Temettuât Defterleri” adı verilen
defterlerin tutulmasının gerekli olduğu istenilmekteydi. Ancak bütün ülke
topraklarının nüfus ve emlâk tahririnin o günkü şartlarda bir anda kayıt
altına alınması mümkün değildi. İlk başlarda yeni bir uygulama olan
“temettuât defterleri” nin tutulması bazı bölgelere indirilerek hayata
geçirilmesi sağlanmıştır. Tanzimat'ın getirdiği yeni mâlî düzene göre
öncelikli olarak Anadolu ve Rumeli eyaletlerinden seçilen bazı yerleşim
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alanlarının isimleri şu şekilde tespit edilmişti. Ankara, Aydın, Bolu,
Cezayir-i Bahr-i Sefid, Edirne, Erzurum, Hüdavendigar, Konya, Niş,
Rumeli, Selanik, Silistre, Üsküb ve Vidin idi (Öztürk, 2003: 290). Söz
konusu şehirlerde defterler Tahrir edilirken herkesin isim ve şöhreti, sahip
oldukları bütün mal varlıkları, ne kadar emlak ve arazisi olduğu ve ayrıca
ne kadarının ekildiği veya nadasa bırakıldığı, bağ ve bostanı, her türlü
hayvanı, tüccar ve esnafın bir senede tahminî olarak ne kadar ticaret ve
geliri olduğu ve bunların yıllık gelirleri ile bu gelir üzerinden tahsili istenen
vergiler ayrıntılı bir şekilde ayrı ayrı kayıt altına alınmıştır
Temettuât Defterleri'nde kaza, köy gibi iskân merkezleri hane hane ele
alınarak herkese ait şahsi mal varlığı, emlâk, arazî, hayvanât, mahsulât gibi
bilgiler
kaydedilmiştir.
Temettuât
Defterleri'nin
tasnifi
ve
kataloglanmasında o tarihlerdeki idarî taksimât esas alınmıştır. Defterler,
içindeki bilgiler esas alınarak alfabetik olarak eyaletlere ayrılmıştır. Her
eyalet de kendi içinde alfabetik olarak kazalara ayrılmıştır (Sarınay, 2010
:290). Adına “Emlâk ve Arazî ve Hayvanât ve Temettuât Sayımları”
denilen bu sayımlar sonucu yirmi bine yaklaşan defter serileri oluşmuştur.
9 katalog halinde Başbakanlık Osmanlı Arşivinde araştırmaya açılan defter
sayısı 17747’dir. Buna Maliyeden Müdevver ve Kepeci Tasnifi’nde yer
alan Temettuat Defterlerini de eklediğimizde bu sayı bir hayli artmaktadır
(Öztürk, 2003:294-304).
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde ML.VRD.TMT harfleri ile kodlanmış
olan bu Temettuat Defterlerini bilim dünyasına ilk defa “19. Yüzyıl
Ortalarında Ödemiş Kasabası’nın Sosyoekonomik Özellikleri” adlı
makalesi ile Prof. Dr. Tevfik Güran tanıtmıştır (Güran, 1985). Güran’ın
öncü çalışmasından sonra birçok araştırmacı bu çalışmadan esinlenerek
farklı bölgeleri incelemeye çalışmışlardır.
Temettü vergisi, tüccar ve esnafın yıllık gelirleri üzerinden tahmin ve
takdir edilerek tahsil edilen bir vergi olduğu için tahrir yapılırken amaç
ekonomik düzenlemelerin belirli bir sisteme kavuşturmaktı (Öztel,
2009:82). Tanzimat reformlarının temelini oluşturan mâlî düzenlemelerin
yapılabilmesi için, ekonomik potansiyelin tam olarak bilinmesi gerekli idi.
Yeni vergi düzenlemesini sistemleştirecek olan bu kayıtlar, uzun dönemde
diğer mâlî reformlar için de veri oluşturmuşlardır (Adıyeke, 2000:772). Bu
verginin esası 1241 (1825-26)’da Sultan II. Mahmut tarafından konulan
“ihtisap resmi”dir1. 1838’de bir fermanla bu ihtisap resmi kaldırılmış 24
Ocak 1840 tarihli nizamname ile temettü vergisi konulmuştur. Temettü
vergisi ilk dönemlerde devletin çok önem verdiği bir gelir kaynağı değildi.
Zamanla çıkarılan yeni nizamnameler sayesinden devletin önem verdiği
İhtisap resmi, “Şehriye-i dekâkin”, “yevmiye-i dekâkin” ismiyle bütün tüketim maddeleri,
yiyecekler, altın, gümüş gibi madenler, mücevherler, mensucat ve benzeri ürünlerden çeşitli
isimler atında alınan bir vergi idi.
1
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bir gelir kalemi haline dönüşmüştür. 1860 tarihli tahrir-i umumi
nizamnamesi gereğince herkesin emlak, arazi ve yıllık temettü miktarı
tahrir ve tahmin edilerek ilk kez yıllık gelir üzerine binde 30 vergi
konulmuştur. Bu oranlar 1880’de binde 40’a ve 1886’da binde 50’ye
çıkarılmıştır. (Öztel, 2009:82) Yukarıda da değinildiği üzere “Temettuât
Defterleri” içeriği bakımından genelde bir yerleşim yerinin demografik ve
etnik yapısı, hane sahiplerinin menkul ve gayr-i menkul kaynakları, yıllık
kazancı, işletmelerin büyüklüğü, toplam ve ayrıntılı vergi yükü ile birlikte
işgücünü ve mesleği, yetiştirilen zirai ürünler, et, süt, deri, yapağı, yük
taşımacılığı ve tarlasını sürmede beslenen hayvanlar ile ticari ve sınai
müesseseler hakkında bilgiler yer almaktadır (Subaşı&Araz, 2013:1-22).
Osmanlı Devleti'nin dünya sistemine entegre olmasının bir sonucu
olarak, merkeziyetçi bir devlet sistemini inşa etmeye başlaması ile bu yeni
yapılanmaya uyum sağlayacak bir ekonomik sistemi de oluşturması
gerekmekteydi. Klasik dönemin bir kısım yerel ihtiyaçlardan ortaya çıkmış
örfi nitelikli vergilerinin yerine, güçlü merkeziyetçi bir devleti ayakta
tutacak olan modern bir vergi sistemi ile merkezi devletin oluşum sürecinin
ekonomik boyutunun da tamamlanması bir zorunluluk haline gelmişti. Bu
zorunluluğun bir sonucu olarak kurulan maliye nezaretinin o dönemin
dünya standartlarında bir vergilendirme düzeni oluşturabilmek için
geleneksel vergi türlerinin yerlerine koymaya çalıştığı ve bir anlamda
günümüz gelir vergisinin modern anlamda olmasa da ilk adımını
oluşturduğu temettuât vergisi uygulaması insanların her türlü gelirinin belli
bir oranda vergilendirilmesini esas almıştır denilebilir ( Arslan, 2002:5786)
Bu çalışmada Bolu eyaletine dahil Viranşehir Sancağı kazaları arasında
yer alan Amasra kazası temettuat defteri incelenmiştir. 1260-1261 hicri
(1844-45) tarihli ve ML.VRD.TMT.d, kodu ve 02940 numaralı bu defter
Amasra’nın merkezi ve köylerinde yaşayan Osmanlı ahalisinin yukarıda
da söz edildiği üzere sosyal ve ekonomik durumu hakkında da önemli
bilgileri kapsamaktadır. Yaklaşık yüz elli yılı aşkın bir maziye sahip olan
bu defterler XIX. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nin iktisadi, siyasi, sosyal,
hukuki ve askeri alanda büyük kırılmaların yaşandığı bir dönemde temettü
vergisinin yürürlüğe girmesi ve tahririn yapılması bakımından da önem
arz etmektedir.
Amasra Kazası
M.Ö. 15. Yüzyılda Pers Kralı Darius’ (Dara) nın kız kardeşi olan ve
İskender’in kumandanlarından Krateros’un eşi Amastris tarafından şehir
yeniden inşa edilmesiyle Amastris adı ile anılmıştır. Amasra, daha sonra
Pontus ve Roma İmparatorluğu hakimiyetine geçmiş. Roma
İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından sonra 395’te Doğu Roma (Bizans)
İmparatorluğu egemenliğine dahil olan Amasra, Anadolu’nun önemli kıyı
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şehirlerinden biri idi. Amasra 1270’te Cenovalıların hakimiyetine geçti.
Osmanlılar tarafından fethedilinceye kadar şehir Cenovalıların ticaret
merkezlerinden biri konumundaydı (Tuğlacı, 1985:16).
Amasra’nın Osmanlılar tarafından fetih tarihine dair farklı tarihler ileri
sürülse de 1460’da Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiği
anlaşılmaktadır2 XVII. Yüzyılın sonlarına doğru Bolu Eyaleti Viranşehir
Sancağına bağlandı. 1868’te bir nahiye olarak Bartın kazasına tabi oldu.
Bizans döneminden kalma kalesi Bolu Beyi Yusuf Bey tarafından 1772’de
onarılmıştır (Tuğlacı, 1985:17).
1890’da imara tabi tutulan Amasra Bartın ile ulaşımını kolaylaştırmak
için 17 Kilometrelik karayolu açıldı. Kasabaya yeni okullar binalar yapıldı.
XIX. yüzyılın başlarında iktisadi yönden gerileme gösterse de kömür
madenlerinin işletilmesi ve liman faaliyetlerinin canlanmasıyla yeniden
ekonomik bir canlılık kazandı (BOA,MD. 208/52) XX. Yüzyılın
başlarında nahiye dahilinde on altı cami ve mescid mevcuttur. Ayrıca
Amasra ziraata müsait bir arazi konuma sahip sığır ve küçük baş hayvan
yetiştirilmesi yanı sıra 90.000 hektar ormanlık alana sahiptir. (Bulu
Sancağı Salnamesi, 1341)
1890’larda yazılmış Kastamonu Vilayeti Salnamesinde Amasra
hakkında önemli bilgilere yer almaktadır. Nahiye Müdürü Hâfız İbrahim
Efendi’dir. Bir nâib ve bir katib’den oluşan Meclis-i Şer’i Şerif de vardır.
Henüz belediye örgütü kurulmamıştır. İbtidâi Mektebi’nin kadrolu
muallimi Veli Efendi olup 53 öğrenci bu okulda eğitim görmektedir.
Amasra kalesinde ise Kolağası Ferhad Ağa’nın komutasında; Tabib
Binbaşı Mustafa Efendi. Yüzbaşı Agâh, Eczacı Refik, Mülazım Kâtib
Abdullah ile 50 nefer görevlidir. Çarşıda, ağaçtan çok güzel yazı takımları,
sigaralıklar, kaşık türleri üretilmektedir. İskelede ve köylerde ise çeşitli
Amasra’nın fethi hakkında Âşıkpaşa-zâde, Neşri, Kemalpaşa-zâde, Müneccimbaşı, İdrisi Bitlisi ve Tursun Bey gibi klasik dönem Osmanlı tarihçileri söz etmektedir. Örneğin;
Âşıkpaşa-zâde’nin “padişah dahi Amasra’nın limanına girdi” ifadesinden anlaşılacağı üzere
Fatih Sultan Mehmed’in bizzat Amasra fethine bulunduğu ve fetih sonrası kasabayı
dolaştığı “Bursanın taşrasında fermân-ı şehriyarı ile otak-ı gerdün-nitak kurulub ale’l-ittifak
ayak divanı olub nece meşvereden sonra yüz pâre gemi Sinob’a yolladı” ve yine yazarın bir
başka cümlesinde de “…İsmail bey işitdi-kim hünkar Amasranın üstüne düştü. İsmail bey
vardı Sinoba gitdi hünkara eyü kişiler gönderdi padişah dahi Amasra’nın limanına girdi
leşker saldılar hisarın tekfuru gördi-kim hisarın ey müşterisi var eger satsa ve satmasa gene
alurlar tekfur yanındaki kafirlere eder yoldaşlar ben bu hisarı müşteriye veririm der kafirler
dahi kabul ederler kafirler tekfuru padişaha gönderdiler tekfur hisarın miftahını bile getürdi
ve hem bir gece müteber kafirler bile geldiler hisarı teslim etdiler padiişah dahi bu müteber
kafirleri İstanbul’a gönderdi ve cem’i mallarının bile gönderdiler ve bu kafirlerin hiçbirini
esir etmedi eflagan ilinin ucunda padişahın bir hisarı var idi anın halkını bu hisara getirdiler
bir eyü kiliseyi mescit etdiler hutbe-i islâm okundu ve bu fethin tarihi hicretin
sekizyüzaltmışdördü ile beşi arasında vâki oldu sultn Mehmet Hân Gazi elinden”
cümlesinden hareketle Padişahın 1460 yılı sonbaharında Amasra’yı fethettiği
anlaşılmaktadır (Aşıkpaşa-zade, 1949:202).
2
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boylarda sandallar yapılmakta, ip ve palamar imâl edilmektedir. Çevre
ormanları, sarı çam, meşe, gürgen, çeşmir (şimşir), boyaağacı, kıçık, kavak
türleri bakımından henüz zengin sayılabilir. Bartın-Amasra arasındaki
“şose tarıkı” daha tamamlanmamıştır (Kastamonu Salnamesi, 1306,1312).
Ayrıca, bu yolun Bartın başlangıcında bir hükümet konağı, bir iptidâi
bulunduğu gibi “metâneti hâiz bir de mekteb-i bahri” bina bulunmaktadır.
Musul adlı posta gemisi, haftada bir Amasra iskelesine uğramaktadır.
Tarlaağzı’ndaki kömür ocaklarının Ereğli Maden-i Hümayunu’na bağlı
olduğu da kayıt edilmiştir (Sakaoğlu, 1987:151). Temettuat defterinde ise
Amasra “Bolu Eyaleti dahilinde kain Viranşehir Sancağı kazalarından
Amasra kazasının küçük divanında ahali-i İslam’ın emlak ve arazi ve
temettuatlarını mübeyyin bir kıt’a defter ki ber vech-i ati zikr olunur”
(ML.VRD.TMT.d, 02940 :4) şeklinde kayıt edilmiştir. Divana bağlı olan
köylerde yaşayan ahalinin isimleri, meslekleri, nüfus durumu, gelir
kaynakları, üretilen ürünler, ekili arazi, hayvancılık ve bunlar üzerinden
alınan vergiler tespit edilecektir.
Nüfus ve Meslekler
Amasra kazasına bağlı köyler defterde “Karye-i Divan-ı Küçük”
karye-i Dede, karye-i Ağa, karye-i Yemişli (?), karye-i Timurçi ve Karyei Baldıran şeklinde kayıt edilmiştir. Bu köylerin defterdeki kayıt sırasına
göre hane sayısı olarak Divani Küçük köyü 22 hane, Dede köyünde 5 hane,
Ağa köyünde 7 hane, Yemişli (?) köyünde 36 hane, Timurci köyünde 12
hane ve Baldıran köyünde ise 14 hane olmak üzere toplam 96 hane idi.
Osmanlı hanelerinin büyüklüğü hakkında net bir bilgi olmasa da,
tarihçilerin genel olarak kabul ettikleri hane reisi, eşi ve çocuklar ile
birlikte ortalama 5 kişiden müteşekkil olduğu yönündedir (Barkan, 1953).
Bu görüşe göre her hanenin nüfusunun ortalama 5 kişiden oluştuğu hesap
edilir ise Amasra kazasının tahmini nüfusu ( 96x5) 480 kişi olduğu
söylenebilir.
Nüfus bakımından oldukça küçük bir durumda olan Amasra kazası
1260/1261(1844-45) ’te köylere göre hane reislerinin meslekleri, tahmini
temettuat gelirleri ve bir yılda ödedikleri vergi miktarlarları aşağıdaki
tablo-I’de gösterilmiştir. Bu dağılıma göre en yoğun nüfus Yemişli(?)
köyünde en az nüfus ise Dede köyünde bulunmaktaydı. Köylerde meslek
dağılımı defterdeki sıraya göre Divan-ı küçük köyünde; 6 çiftçi, 5
marangoz, 4 makaracı, 1 reis muhtemelen gemi kaptanı, 1 hanede gemide
görevli kayıtlarda gemici taifesi olarak geçmektedir. Ayrıca bu köyde 1
çarkçı, 2 amele, 1 imam ve 7 yaşında yetim bulunmaktaydı. Dede köyünde
ise; 1 kalafatçı, 3 marangoz, 1 kalkancı, Ağa köyünde 3 amele, 2 marangoz,
1 kalkancı ve 1 gemici taifesi kayıtları tespit edilmiştir. Daha önceden söz
edildiği üzere Amasra köyleri içerisinde en çok haneye sahip Yemişli(?)
köyü idi. Bu köyde de 10 çiftçi, 9 gemici taifesi, 7 marangoz, 2 amele, 3
gemici 1 asker, 1 kalkancı, 1 muallim, yoğurtçu ve bir hanede annesinin
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vasi olduğu 8 yaşında 1 yetim yaşamaktaydı. Köylere göre mesleklerin
dağılımından anlaşıldığı üzere Yemişli(?) köyü en kalabalık nüfusu
barındırmasıyla birlikte bir muallimin olması bu köyde okulun olduğuna
işaret etmektedir (ML.VRD.TMT, 02940 :26). Timurçi köyünde 5 çiftçi, 6
amele ve 1 kalkancı yaşamaktaydı. Baldıran köyünde de 4 amele, 8 çiftçi,
1 gemici taifesi ve 9 yaşında 1 yetim kaydı yer almaktadır.
Amasra temettuat defteri tahrir edilirken, hane numaraları düzenli
olarak gösterilmiştir. Vergi mükelleflerinin isim ve şöhreti kayıtlarda
bazen mesleği ile beraber gösterilmiştir. “Ali Reis Oğlu Mustafa, Sarı
İbrahim Oğlu Salih, Topçu Oğlu Ali, Hacı Alioğlu Salih, Sancaktar Oğlu
Hasan Karındaşı Hüseyin gibi bazen baba adı mesleği veya lakabı şeklinde
kimin oğlu olduğu belirtilerek kayıt edilmişlerdir. Aile adlarının
mevcudiyeti mahalle veya köydeki akrabaların tespitini mümkün
kılmaktadır. Baba-oğul veya kardeşler, hatta bazen amca-yeğen ve
kuzenler peş peşe veya araya bir yahut iki hane gelerek yazılmıştır. Bu
yönüyle aynı köyde birden fazla kardeş ve akrabanın yaşadığını ileri
sürmek mümkündür. Ayrıca vergi mükellefinin vereceği vergiler kuruş
olarak değeri gösterilmiştir. Aşağıda tablo-II’de yer verildiği üzere Divanı Küçük köyünde 1 nolu hanede ikamet eden Halil Reisoğlu Mustafa
mesleği imam olup, hemen isminin altına “vergüy-i mahsûsadan sene-i
sâbıkada vermiş olduğu” şeklinde vergi miktarı kuruş olarak gösterilmiştir.
Defterin kayıtları sıra ile takip edilerek söz konsu tablo-II’de bu sıraya
göre oluşturuldu. Defterde diğer bir husus da öşür üzerinden vergiye tabi
hububat ürünleri hınta, mısır kile/kuruş ve sınaî bitkilerden keten /demet
arıcılık (bal üretimi), bostan (sebze çeşitleri), bedel-i öşr-i üzüm ve bedeli öşr-i meyva üzerinden alınan “âşar ve rüsumat olarak sene-i sabıkada bir
senede vermiş olduğu” şeklinde kayıt edilmiştir. Defterin kayıtlarına göre
söz konusu ürünler üzerinden alınan vergi toplamı dağılımı köy bazında şu
şekilde tespit edilmiştir. Divan-ı Küçük köyü 354, Dede köyü 201, Ağa
köyü 127, Yemişli köyü 257.5, Timurçi köyü 147 ve Baldıran köyü 136
kuruştu. Ayrıca bu vergiler içerisinde gösterilen Divan-ı Küçük köyünde
Gözü otlu Mutafa’nın 1 asıyabı (değirmen) olup senelik geliri 15 kuruştur.
Anlaşılan bu değirmen yılda 3 ay çalışmaktadır. Aynı şekilde Timurçi
köyüne yaşayan Mehmet oğlu Salih’in de 1 bab değirmen çalıştırmakta ve
yine bu köyde Mehmet Alioğlu Ahmet’in de 1 bab değirmeni bulunmakta
olup, ancak bu şahıs bir başkasına 7.5 kuruşa icara verdiği kayıtlarda yer
almaktadır (ML.VRD.TMT, 02940 :7,29,30).
Amasra ilk çağlardan itibaren kara denize kıyı bir kent olması nedeniyle
gemi ticareti ile Ormanlık alana sahip olmasından dolayı kereste
nakliyesinin yoğun olarak yaşandığı bir yerleşim alanı idi (BOA,
HH.28038, HH.28192) Özellikle Cenovalılar’dan sonra Osmanlıların
hakimiyetinin ilk yıllarından itibaren kazada önemli bir hareketlilik
yaşanmıştır (BOA,HH.33449) Osmanlıların öteden beri uygulaya
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geldikleri imar etme ve şenlendirme politikası gereği fethedildiği
tarihlerden itibaren Amasra’ya Müslüman Türk ailelerin yerleştirildiği
meslek ve hane reislerinin isimlerinden anlaşılmaktadır. Genelde hane
reislerinin isimleri bugünde kullandığımız Ahmet, Ali, Mustafa, İbrahim
ve Ömer gibi isimlere oldukça sık rastlanılmıştır (ML.VRD.TMT.d, 02940
: 3-39). Daha önce de bahsedildiği üzere Amasra köylerinde hane sahipleri
genelde hububat olarak hınta (buğday), mısır, keten ve alaf ile büyük baş
hayvan yetiştirdikleri kayıtlardan tespit edilmektedir. Kazada ağırlıklı
olarak büyük baş hayvan yetiştiriciliği öne çıkmaktadır. Sadece 2 köyde
küçük baş hayvan tespiti yapılmıştır. Mesleklerin dağılımına bakıldığında
çok sayıda gemicilik, marangozluk, kereste ticareti ve gemilerde taife,
“ziraat ettiği” (çiftçi), amele gibi görevleri yapanlar bulunmaktadır.
Amasra’da Temettuât defterlerinde mesleği “Erbâb-ı ziraatdan…”
şeklinde kaydedilen hane sahipleri çiftçi zümresi olarak tasnif edildiğinde,
1844-1845 yılları toplamı esas alınmıştır. Yine aynı şekilde tarla veya bağbahçe gelirleri “hasılatı seneviyesi şeklinde gösterilmiştir. Aşağıda tabloII’de söz konusu bağ-bahçe işlerinde çalışanların gelirleri ve vergi
miktarları ile tablo-III’de arazi ve hayvancılıkla uğraşanların durumu yer
almaktadır.
Tablo-II Amasra Köylerinde Üretilen Bağcılık ve Meyvecilik
Bağcılık

Meyva üretimi

Bağ-ı
Eşçar
Ağaç
sayısı
86

Senelik
hasılatı

1235

99

1200.5

Dede

18

285

20

239

Ağa
Yemişli (?)

16
50

285
931

17
51

256
714.5

Timurçi

20

313

19

304

Köyler

Divanı Küçük

Eşçar-ı
Meyva
Ağaç sayısı

Senelik
hasılatı

Baldıran

18

323

21

323

Toplam

208

3380

227

3037

Tablo-III Arazi ve Hayvancılık
Köyler

Dönüm

Divani
Küçük
Dede

75

Tarla
Hasılatı

Büyükbaş Hayvan
Erkek Sağmal
ve
inek/mandişi
da
buzağı

Kara
sığır
öküzü

Kısır
İnek
Manda ve
düve

3627

10

28

10

10

Yük ve
Binek
Hayva
nı
(At,
Eşek)

Arı/
Kovan

1

14

-

4

3
14.5

1019

3

9
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2

Ağa
17

1263

Yemişli
38

4
19

2004

49
218

6

33

4

10

6

14

32

76

6

Baldıran
Toplam

10
2
18

-

11

4

4

5

-

7

3
30

-

3168.5

Timurçi
24.5

5

1715
12796

8
41

5
5

45

Ayrıca kazaya tabi köylerde yaşayan ahalinin isim ve melekleri şu
şekilde idi. Hane reislerinin isimleri tahmini temettuat ve diğer gelirleri
toplamı hane bazında gösterildiği gibi bir senede vermiş oldukları vergi
miktarları da tablo_VI’de yer almaktadır.
Tablo-VI Köyler
a-Divan-ı Küçük Köyü
Mesleği

Halil Reisoğlu Mustafa
Ömer Beşeoğlu Ahmet
Ömer Beşeoğlu Ali
Ömer Beşeoğlu Osman
Kayıkçıoğlu Ahmet
Uzun Hasanoğlu İbrahim
Uzun
Hasanoğlu
Mustafa
Ağaoğlu Mustafa ber
vech-i iştirak karındaşı
Ali ve Osman
Gözü Otluoğlu Mustafa
Gözü Otluoğlu Ömer
Molla
Hüseyinoğlu
Mustafa
Halil Ağaoğlu Mustafa
Deli Ömeroğlu Halil
Koca Ahmetoğlu Ahmet
Kal’a
Kayıkçıoğlu
Ahmet
Laz Velioğlu Rüstem
Koca Kızoğlu Abdullah
karındaşı Mehmet
Tuzcuoğlu Osman
Kara
Ahmetoğlu
Mehmet
Musaoğlu Mustafa
Kara Ahmetoğlu Ömer

İmam
Çiftçi
Çiftçi
Marangoz
Marangoz
Makaracı
Makaracı

591.5
637.5
557.5
628
451.5
438
408

166.5
209.5
185.5
185.5
166.5
153.5
97.5

Makaracı

789

233.5

Çiftçi
Reis taifesinden
Makaracı

570
639
536

147.5
109.5
153

Makaracı
Çiftçi
Çarkçı
Çiftçi

394
657
557
666

117.5
114.5
73.5
207.5

Yetim (7 yaşında)
Çiftçi

111.5
700.5

19.5
218

Marangoz
Amele

381
329

113.5
47

Marangoz
Gemici
taifesinden

341
261.5

58
63

No.

Hane

Hane Reisi

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

[166]

Tahmini
temettü
ve
ticari gelirleri
toplamı
(kuruş)

Vergi
Miktarı
1 yılda
(kuruş)

22

Emirhanoğlu Ali

Amele (Asakir-i
bahriyeden
Toplam

27

Muaf

9882.5

2840

b-Dede Köyü
Hane
No.

1
2
3
4
5

Hane Reisi

Cemaloğlu İbrahim
Kılıçoğlu Ahmet
Kazıklı oğlu Mahmut
Karındaşı Mehmet
İsmailoğlu Ali
İsmailoğlu Mustafa

Mesleği

kalafatcı
Marangoz
Marangoz
Kalkancı
Marangoz
(Dersane-i amirede
görevli)
Toplam

Tahmini
temettuatı ve
ticari gelirleri
toplamı
(kuruş)
687
583.5
603

Vergi
miktarı
Bir Yılda
(kuruş)
200
150
211

576
18

199
Muaf

2467.5
2467.5

760
760

c-Ağa Köyü
Hane
No.

Hane Reisi

1

Beşe oğlu Mehmet

2
3
4

Yusufoğlu Hüseyin
Yusufoğlu Salih
Muhsin oğlu Hasan ve
Karındaşı Hüseyin
Deli İbrahim oğlu
Mahmut
Recep Oğlu Halil
Kara Çaloğlu Hüseyin

5
6
7

Mesleği

Amele
(makule)
Marangoz
Gemici Esnafı
Kalkancı

Tahmini
temettuatı ve
ticari
gelirleri
toplamı
(kuruş)
464.5
685
600
568

Vergi
miktarı
Bir Yılda
(kuruş)

150
220.5
199
200

Amele

376.5

76

Amele
Marangoz
Toplam

270.5
335
3299.5

60
86
991.5
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d-Yemişli Köyü
Hane
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Hane Reisi

Mesleği

Tahmini
temettuatı ve
ticari gelirleri
toplamı
(kuruş)

Vergi
miktarı
Bir Yılda
(kuruş)

Hacı Alioğlu Emin Ağa
Yelkenci Oğlu Mehmet
Hacı Alioğlu Yakup
Hacı Alioğlu Salih
Sancaktar Oğlu Hasan
Karındaşı Hüseyin
Hacı Alioğlu İbrahim
Hacı Velioğlu Hüseyin
Hacı Alioğlu Mahmut
Topçu Oğlu Ali
Hacı Alioğlu İbrahim
Eyyüb Reisoğlu Osman
Kara Yörükoğlu Veli
Kuzu oğlu Mehmet ve
Karındaşı İbrahim
Emir İsmailoğlu Ahmet

Çiftçi
Gemici Esnafı
Gemici Esnafı
Gemici Esnafı
Gemici Esnafı

917
322
375
168
399

500
62
126
38.5
124

Gemici Esnafı
Çiftçi
Marangoz
Çiftçi
Marangoz
Amele
Gemici
Amele

195
494
245
403.5
533.5
272
236
398

68
129
49
150
210
82
70
164

Gemici
taifesinden
Gemici esnafı
Marangoz
Çiftçi
Gemici Esnafı
Marangoz

263
447.5
412.5
186
358.5

141
muaf
175
22
133

Çiftçi
Çiftçi
Gemici

463
284

muaf
46
55

Gemici

254

75

Çiftçi
Çiftçi
Çiftçi
Marangoz
Kalkancı
Muallim
Çiftçi
Çiftçi
Yoğurtçu
Gemici
Çiftçi

533.5
287
521.5
453.5
476.5
413
434
463
375
395
-

muaf
147
59
163
149
156
186
132
162
124
40
muaf

27

muaf

Dümenci oğlu Emin
Emir İsmailoğlu Mehmet
Emin Ahmetoğlu Hüseyin
Emin Ahmetoğlu Veli
Kara
Süleymanoğlu
Mustafa
Dümenci Oğlu İbrahim
Abdurrahim Oğlu Hasan
Dümenci Oğlu Mustafa
Karındaşı İbrahim
İbrahim oğlu Mustafa
Karındaşı Ahmet
Dümenci Oğlu İbrahim
Hocaoğlu Mutafa
Hacı Velioğlu Ali
Veli Hasanoğlu Ali
Kara İbrahimoğlu Mustafa
Yazıcı Oğlu Emin
Mahmud Oğlu İbrahim
Mahmud Oğlu Ahmet
Mahmud Oğlu Ali
Mahmud Oğlu İbrahim
Hızır Üveys oğlu Mustafa
Kara
Süleymanoğlu
Hasan
Koca Ahmetoğlu Ahmet

Marangoz (Dersanei amirede görevli)

Yetim (8 Yaşında
Validesi vasi)
Toplam
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12002.5

51

3788.5

e-Timurci Köyü
Hane
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hane Reisi

Mesleği

Mehmet Ali Oğlu Salih
Mehmet Ali Oğlu Ali
Mehmet Osman Oğlu
Osman
Mehmet
Ali
Oğlu
Ahmet
Reis Oğlu Osman
İsa Oğlu Ahmet
İbrahim Oğlu Mehmet
İbrahim Beşe Oğlu
İsmail
Tuzcu Oğlu Emin
İsa Oğlu Hasan
Resul Oğlu Veli
Hacı Mustafa Oğlu Salih

Vergi
miktarı
Bir Yılda
(kuruş)

Çiftçi
Amele
Çiftçi

Tahmini
temettuatı ve
ticari gelirleri
toplamı
(kuruş)
725
244.5
584.5

Amele

226.5

100

Amele
Amele
Çiftçi
Çiftçi

163
213
476
362

33
59.5
163.5
128.5

Amele
Amele
Kalkancı
Çiftçi
Toplam

276
189
195
435
4089.5

59
19.5
39.5
197.5
1247

198
50
199

f-Baldıran Köyü
Hane
No.

1
2

Hane Reisi

İbrahim Reis Oğlu
Hasan
İbrahim Reis Oğlu
İbrahim
Yazıcı Oğlu Mehmet

Mesleği

Amele

Tahmini
temettuatı ve
ticari gelirleri
toplamı
(kuruş)
154

Çiftçi

388.5

108.5

Çiftçi

635

268.5

45

10

656

208.5
25

Vergi
miktarı
Bir Yılda
(kuruş)
33.5

3
Topçu Oğlu Ahmet
4
Veli (?) Oğlu Ali

Yetim
yaşında)
Çiftçi

(9

5
6

Veli
Hasan
Oğlu
Mahmud
Ali Reis Oğlu Mustafa

Çiftçi

154

Çiftçi

618.5

208.5

Sarı İbrahim Oğlu Salih

Çiftçi

371.5

99.5

Topçu Oğlu Ali

Çiftçi

503.5

178.5

7
8
9
Topçu Oğlu Emin

Gemici taifesi

222

79.5

Amele

127

22

10
Topçu Oğlu Ali
11
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Topçu Oğlu Mahmud

Amele

303.5

132.5

Cırıh
Hacı
Oğlu
Hüseyin
Özüne Ali Oğlunun
Kerimesi Fatma Hatun

Amele

-

muaf

12
13
14

Çiftçi
Toplam

84
4062.5

20
1394.5

Köylere göre Tahmini temettü ve bir yılda ödenen vergi miktarı toplamı
şu şekilde idi : Divan-ı Küçük Köyü; tahmini temettü toplamı 9882.5 kuruş
bu gelir üzerinden alınan yıllık vergi ise toplam olarak 2840 kuruştu. Dede
köyde tahmini temettü toplamı 2467.5, bir yılda ödenen vergi toplamı 760.
Ağa köyünde tahmini temettü toplamı 3299.5 ve yıllık vergi toplamı 991.5,
Yemişli köyü tahmini temettü toplamı 12002.5, vergi toplamı 3788.5
kuruştu. Timurçi köyü tahmini temettü toplamı 4089.5, yıllık vergi
toplamı 1247 kuruştu. ve Baldıran köyü tahmini temettü toplamı 4062.5,
bir yılda ödene vergi toplamı 1394.5 kuruştu. Tahmini temettü ve yıllık
ödenen vergi bakımında en çok nüfusa sahip Yemişli köyü idi. En az
tahmini temettü ve vergi veren köy ise yine nüfus bakımından daha az
haneye sahip Dede köyü idi. Ayrıca toplam haneler içinde en çok tahmini
temettü ve bir yılda en çok vergi veren Yemişli köyü 1 nolu hanede ikamet
eden Hacı Alioğlu Emin Ağa 1 gemi sahibi olup 1500 kuruş Senelik
hasılatı bulunmakta idi. Ayrıca yılda 500 kuruş vergi verdiği görülmektedir
(ML.VRD.TMT, 02940:17). Tespit edilen haneler içinde en varlıklı şahıs
olduğu anlaşılmaktadır. Zaman zaman ayanlar ile Ali Molla isimli
şahısların arasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı isyanlarda söz konusudur
(HAT. 00624-3085). Özellikle 16. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı
Devleti taşrada giderek otoritesi zayıflayınca eşraf ve ayan denilen bir
zümrenin güçlendiği ve taşrada etkili oldukları, reayanın temsilcisi
durumunda, hem de devletin emirlerinin yerine getirmekle görevli resmi
görevlilere yardımcı konumunda olan bölgenin ileri gelenleridir (Ergenç,
1982:107). Ancak bu ayan ve eşraf denilen kimseler Amasra kazasında bir
takım çıkar çatışmasına girdikleri ve reayanın haklarına el attıkları
belgelerden anlaşılmaktadır. Nitekim Gemi Nazırlığının el değiştirmesi
nedeniyle Ali Molla’nın ayaklanmasına katılan İbiş İbrahim Ağa’nın bu
nazırlığı elde eder, Daha önceki nazır olan Hasan Ağa reayaya ılımlı
davranırken İbiş İbrahim Ağa daha sert ve acımaz davranmaktadır. Bunun
üzerine Hasan Ağa ve tarafları İbiş Ağayı Saraya şikayet ederler ve
Mukataat nazırı ile tersane emini durumu incelemek üzere tayin
edilmişlerdir (HAT.00693-3344 9.B.00001, HAT.00693-3344 9.C.00001).
Amasra’nın köyleri Türkmen göçleriyle oluşmuş, kayıtların
incelenmesinden de anlaşılacağı üzere Karaevli, Çepni, Avşar, Dodurga,
Bayat, Saltuklu, Artuklu, Bozoklu, Alaplı, Çandarlı, Yörük isimleri ile
anılan oldukça lakaplar yer almaktadır (ML.VRD.TMT, 02940).
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Köylerde genel olarak Tarla tarımı ve hayvancılık üzerine üretim
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Küçük ölçekli bu tarım işletmelerinde
gübre sağlama, taşıma, çift sürme, harman dövme işleri gerçekleştirilirken
aynı zamanda çiftçinin hayvan ihtiyacını karşılanır. Buna karşılık
hayvancılığı temel faaliyet olarak yürüten işletme, pazar için et, yağ, süt,
deri ve yapağı üretmek üzere hayvan yetiştirilir. Amasra köylerinde
üretime dayalı olarak yıllık temettuatı ve bir yılda ödenen vergi miktarları
oransal olarak dağılımı aşağıda tablo-V’de yer almaktadır.
Tablo-V
Köyler
Divan-ı Küçük
Dede
Ağa
Yemişli
Timurçi
Baldıran
Genel Toplamı3

Tahmini
Temettuatı
9882.5
2467.5
3299.5
12002.5
4089.5
4062.5
35804

%
27.6
6.9
9.3
33.5
11.4
11.3
100

Bir
yıllık
vergisi
2840
760
991.5
3788.5
1247
1394.5
11021.5

%
25.8
6.9
9.0
34.3
11.4
12.6
100

Amasra XIX. Yüzyıla gelindiğinde Bartın kazasına bağlı küçük bir
nahiye konumunda olup, köylerde nüfus oldukça azalmış ekonomik
nedenlerden dolayı reayanın göç ettiği bir nahiye konumundadır.
Sonuç
Osmanlı Devleti XVII. Yüzyılların ortalarından itibaren ekonomik
daralma sürecine girmişti. Devlet bu daralma sürecini tağşiş yöntemi,
iltizamın genişletilmesi ve malik-hane divani sistemi gibi yöntemlerin
devreye sokulmasıyla ekonomik sorunlara önemli ölçüde çözüm bulmaya
çalışmıştı. Ancak XIX. Yüzyıla gelindiğinde dünyadaki gelişmeler
özellikle Avrupa’daki değişim ve dönüşüm Osmanlı Devleti’ni ve
toplumunu etkilemekteydi. Daha bir çok sebeplerde ileri sürülebilir
savaşların getirmiş olduğu mali yük, göç dalgası, üretim darlığı, salgın
hastalıklar, doğal olaylar deprem, sel felaketi, kuraklık gibi nedenler
sayılabilir. Bütün bu olumsuzluklar yaşandığı bir dönemde Tanzimat
Fermanı’nın ilanı ve arkasından alınan ekonomik uygulamalar devreye
girdi. Tanzimat’ın ilk yıllarında merkezi hazinenin açığını kapatmak ve
Osmanlı ahalisinin daha düzenli ve adil bir şekilde vergi vermesini
sağlamak üzere daha önceden uygulana gelen Tapu Tahrir Defterleri yerine
Temettuat defterleri devreye sokuldu. Amaç merkezi hazineye düzenli
kaynak sağlamak ve ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan insanlar
arasında gelir düzeyine göre vergilendirmeyi esas almaktı.
Temettuat tahrirlerinin özellikle XIX. yüz yıl Osmanlı Devleti’nin
iktisadi sorunlarına bir çözüm olması amaçlanmıştır. Bu defterleri
3Tablo-V’de

yüzde oranları hesap edilirken en yakın rakama tamamlanmıştır.
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incelendiğinde Osmanlı ahalisinin hangi hanede oturduğu, mesleği,
yetiştirdiği ürünler, beslediği hayvan nevileri ve bunlardan elde ettiği
gelirden devlete ödemesi gereken senelik vergiler yanı sıra dönemin
imkanlarına göre yerleşim alanlarında hane sahiplerinin gelir düzeylerini
hakkında bir fikir vermektedir. Kasaba veya köyde kimin hangi imkanlara
sahip zengin, orta halli veya fakir olduğuna dair tespit yapılabilmektedir.
Aslında bu uygulama bugün ki anlamda modern bir vergi sistemi ile
mukayese edildiği zaman dönemin koşullarına göre günümüz
vergilendirmelerinin daha ağır olduğu kanaati uyandırmaktadır.
Defterlerin okunması klasik dönem tahrir defterlerine göre çok daha
kolay ve içerdiği bilgiler tahrir defterlerine nazaran daha sistematik olduğu
görülmektedir.
Ayrıca bu defterler, tarımsal politikaların bugünle karşılaştırmalı tahlili
yapılabileceği gibi şecere takibinde de bir ipucu vermektedir. Söz konusu
defterler beşeri ve iktisadi coğrafyanın ilgi alanına giren ekonomi, nüfus,
hayvancılık gibi konularda da önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Osmanlı
iktisadi yönünü ortaya koyabilme bakımından günümüz iktisat tarihçileri
için önemli bir kaynaktır.
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TARIMSAL PİYASALARDA FİYAT ANALİZİ
İsmail UKAV
1.Giriş
Bugün ekonomik yaşamda hangi mal ve hizmetlerin ne kadar ve kimler
tarafından, hangi üretim yöntemleri ile üretileceğini, elde edilen hasılanın
kimler tarafından dağıtılacağını ve bu hasılanın ne kadarının tüketilip ne
kadarının tasarruf edileceğini belirleyen bir fiyat sistemi mevcuttur. En
uygun kaynak dağılımını gerçekleştirmede, enflasyonla mücadelede,
sektörler arası kaynak transferinde, üretimin planlanmasında ve pazarlama
stratejilerinin belirlenmesinde fiyatlar davranışları yönlendiren en önemli
araçtır. Fiyatların zaman içindeki değişimi konusu, ekonomi alanında
önemli inceleme konularından birini oluşturmaktadır. Fiyatlar günden
güne, aydan aya, yıldan yıla değişiklikler göstermektedir. Bu hareketlerin
bazıları belli bir düzen izlerken, bazıları oldukça düzensiz dalgalanmalar
gösterir. Ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle fiyatların, siyası
karar alıcılar tarafından sağlıklı bir şekilde yorumlanabilmesi ve buna göre
ekonomi politikalarının belirlenebilmesi için, bilimsel olarak yapılan fiyat
analizlerinden yararlanmak gerekmektedir.
Fiyat analizi, geçmişteki fiyat hareketleri ve arz-talep ilişkilerinin
incelenmesine dayanır. Analiz ile fiyatların nasıl ve neden o şekilde
hareket ettikleri araştırılır. Fiyat analizleri, teşebbüs seçiminde, hangi
üründen ne kadar üretileceği, hangi girdilerin hangi koşullarda alınacağı
ve ne kadar kullanılacağı, ürünlerin satış yeri, sekli ve zamanı konularında,
kredi politikalarının belirlenmesinde, bölgesel ve uluslararası ekonomi
politikalarının belirlenmesinde kullanılır. Fiyat analizinde,
fiyatın
oluşumuna etki eden üretim ve tüketim, ithalat ve ihracat miktarları, girdi
maliyetleri ve ikame malları göz önünde bulundurulur. Bu faktörlerle
birlikte tüketici sayısındaki artış ve reel gelir artışları incelemeye alınır.
Fiyatların belli dönemler arasında gösterdiği değişiklikler ve bu
değişikliklerin nedenleri belirlenebilir. Ayrıca ürün fiyatlarının birbiriyle
karşılaştırılması ve geleceğe yönelik fiyat tahminleri yapmak,
amaçlanabilir. Böylece, üreticilere ürünlerini en uygun zaman ve
koşullarda satmaları konusunda ışık tutulmaya çalışılabilir, üreticilerin
fiyat dalgalanmalarından mümkün olduğunca az etkilenmeleri konusunda,
fiyat analizinin göstereceği sonuçlara göre yönlendirilmeleri mümkün
olabilir. Fiyat analizi konusunda yapılan çalışmalar, üreticilerin yanında
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tüketici ve ilgili kuruluşlara da yardımcı olması yönünden de önem
taşımaktadır.
Fiyat analizleri üretim kararların alınmasında oldukça yararlı bir araçtır.
Fiyat analizleriyle, oluşan fiyat dalgalanmalarının nedenleri,
dalgalanmaların yönü ve şiddeti incelenerek, üreticilerin ürün seçimi,
ürün miktarı ve ürünü yetiştirme ile pazara çıkaracağı zaman gibi
konuları belirlemek mümkün olur. Kamu kesimi de, fiyat analizleriyle
ulusal ve uluslararası politikalarını belirler, kredi ve destekleme
uygulamalarında daha gerçekçi kararlar alır (Gül & Özdeş, 1997).
Ayrıca bu kapsamda, tarımsal ürün fiyatlarının analizi üreticiler, özel
ve kamu sektörü açısından da büyük önem taşımaktadır. Üreticilere
üretimin planlamasında ve girdi sağlanması yönünden yardımcı olur.
Ürünlerin daha yüksek fiyattan satılmasına olanak sağlayan bilgiler verir.
Özel sektör açısından iş ve yatırım alanlarının seçimi, ucuz hammadde elde
edilmesi ve yatırım alanlarında fizibilite raporlarının hazırlanması
bakımından, fiyat analizleri son derece önemlidir. Kamu kuruluşları ise,
fiyat analizlerinden yararlanarak başlıca izlenecek fiyat ve destekleme
politikalarını belirler ve uygulanan politikaları yönlendirir (Dağıstan &
Erkan 1999).
2.Kavramsal Çerçeve
2.1.Fiyat
Fiyat, bir mal, hizmet yada varlığın değişim değeridir. Fiyat, özde
üretim temeline dayanır ve bir malın değerinin parasal ifadesinden başka
bir şey değildir (Ergün, 2014:38).Kısacası fiyat herhangi bir şeyin bir
biriminin mübadele veya değiş tokuş değeridir. Alıcının satın aldığı
birimlerin hepsi için ödediği para toplam fiyat olarak adlandırılamaz. Bir
kilo domatesin bir metre kumaşın, bir metre küp doğalgazın, bir kilovatsaat elektriğin, bir saç kesiminin para olarak karşılığıdır fiyat (Türkay,
2010:27). Piyasa ekonomilerinde fiyatlar para ile ifade edilir. Klasikler
fiyatı, malın üretiminde kullanılan emek miktarına göre değerlendirmişler,
örneğin bir litre zeytinyağının fiyatının bir saatlik işgücüne eşit olması
olarak açıklamışlardır. Bununla birlikte arz ve talep olgusu, fiyat üzerinde
yalnızca etki oluşturur. Bu fiyat da piyasada değil, temel olarak üretimde
belirlenir (Ergun, 2014:37).
2.2.Piyasa ve Fiyat
Piyasa alıcı ve satıcıların alışveriş amacıyla birbirleriyle buluştukları
yerdir. Piyasa alıcı ve satıcıların karşı karşıya geldikleri bir fiziksel mekan
olabileceği gibi, onların bilgisayar, telefon, faks vb. iletişim araçlarıyla
temas halinde oldukları bir olgu da olabilir (Parasız, 2008: 44). Kısaca,
piyasa arz ve talebin taraflarının bir araya gelmesiyle oluşan ortamdır.
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Piyasada üreticilerin isteği ve çıkarı, ürettikleri ürünlerin fiyatının
yüksek olmasıdır. Genel anlamda denge, karşıt güçler arasında bir
uzlaşmayı açıklar. Piyasada da tüketicilerin ve firmaların çıkarları karşıt
yönlerdedir. Bir malın piyasasında piyasa dengesi, o malı tüm talep
edenlerin talebi ve o malı tüm arz eden üreticilerin arz eğrisi olan piyasa
arzı tarafından belirlenir (Ceylan, 2015:77). Burada fiyat, denge
noktasından yüksek olduğunda arz edilen miktar, talep edilen miktardan
fazla olacak ve arz fazlası oluşacaktır; piyasa dengede olmayacaktır. Tersi
durumda da, yine piyasada denge olmayacaktır. Kısacası talep edilen
miktar ile arz edilen miktarı birbirine eşitleyen fiyatta piyasa dengesi
oluşacaktır (Ertek, 2009:58). Ayrıca, fiyatlar sürekli değiştiğinden denge
fiyatının ve denge miktarının değiştiği de bilinmelidir.
2.3.Denge Fiyatı
Arz ve talep miktarlarını birbirine eşitleyen fiyata denge fiyatı adı
verilir. Talebin fazla olması fiyatların artışına yol açarken, arzın fazla
olması fiyatların düşmesine neden olur. Fiyatın dengede olabilmesi için
fiyat artırıcı yada fiyat düşürücü etkenlerin her ikisinin birden sıfır olması
gerekir. Başka bir deyişle, fiyatın denge fiyatı olabilmesinin koşulu, arz
fazlasının ve talep fazlasının sıfır olmasıdır. (Türkay, 2010:50).
Piyasanın dengede olması, yada ürünün fiyatının değişme eğilimi
göstermemesi için üreticilerin satmak istedikleri, yada satmayı
planladıkları miktarın fiilen sattıkları miktara ve tüketicilerin satın almak
istedikleri, yada satın almayı planladıkları, miktarın fiilen satın aldıkları
miktara eşit olması gerekir. Bu nedenle, cari dönemde oluşan denge
fiyatları, her ekonomik birimin cari plan ve davranışlarıyla gelecek
dönemler için yaptığı planlar arasında uyum sağlamaktadır. Böylece
ekonomide her dönem, fiyatlarda oluşan değişimler sonucu dengeye
ulaşmakta; ancak bekleyişlerdeki yanılgılar ve değişmeler nedeniyle bu
denge uzun bir süre devam edememekte; birbirlerini izleyen dönemlerin
dengeleri aynı özellikleri gösterememekte; gelir ve istihdam düzeylerinde
önemli dalgalanmalar gözlenebilmektedir (Akyüz, 2009:11).
2.4.Fiyatlardaki değişimin yarattığı etkiler
Fiyatlarda zaman içinde gözlenen değişimler; ekonominin genel
konjonktüründen, mevsimsel etkilerden, arızi etkilerden ve söz konusu
ürünün genel trendinden kaynaklanmaktadır. Bunların yanında ülkedeki
genel fiyatlar düzeyindeki sürekli artışlar da fiyatlar üzerinde başlı başına
etken olmaktadır (Şengül & Erkan, 1994).
Genel olarak üreticiler ve tüketiciler üretim ve tüketim kararlarını
verirken bir çok faktörü göz önüne alırlar. Örneğin tüketicilerin
taleplerinde ilgili malın fiyatı ve satın alma güçleri büyük önem taşırken,
üreticilerin üretim kararlarında maliyet fiyatları öne çıkmaktadır.
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Tüketicilerin ürünlere olan talebi, bu ürünlerin her biri için harcadıkları
para miktarından anlaşılır. Dolayısıyla bir ürün için harcanan para, o
ürünün fiyatını etkiler. Tüketicilerin ürün için ödedikleri para miktarı
artığında, bu üründen satın alınan miktar da artar. Bunun sonucunda ilgili
üründe fiyat artışları söz konusu olur. Fiyat artışlarının bir sonucu o
ürünü üreten üreticilerin karlılıklarında artış olmasıdır. Bu durumda, o
ürünü üreten üreticiler daha fazla üretme yoluna giderler. Bu nedenle
fiyatlar üreticilere yol gösteren işaret fenerleri gibidir (Türkay, 2010:28).
Bu durum aynı zamanda ekonominin temel sorularından olan ‘Hangi
ürünler üretilecek?’ sorusunun da karşılığını vermesi açısından önemlidir.
Üreticiler kendi çıkarlarını düşünerek hareket ettikleri için bir ürünün
fiyatı kadar o ürünün üretim maliyetini de göz önüne almak zorundadırlar.
Maliyet ne kadar düşükse, üreticinin çıkarı o kadar büyüktür. Üretim
maliyeti ise, önemli ölçüde üretim faktörlerin fiyatına bağlıdır. Örneğin
belli bir miktardaki buğday, bol emek ve basit araçlar kullanılarak
üretilebileceği gibi az emek ve gelişmiş makinelerle de üretilebilir. Aynı
miktar buğdayı hangi yöntemle üretmek daha ucuza geliyorsa, üretici o
yöntemi seçecektir. Hangi yöntemin daha ucuz olduğunu ise, üretim
faktörlerinin fiyatı belirler (Türkay, 2010:28). Fiyat mekanizması, burada
da malların nasıl üretileceğinin cevabını vermektedir. Benzer şekilde
üretilen ürünlerin nasıl bölüştürüleceği, üretim faktörü sahiplerinin bu
bölüşümden alacakları paylar fiyatlar yoluyla belirlenebilir.
Bununla birlikte, fiyat sisteminin ideal bir şekilde gerçekleşmesi bazı
koşulların varlığına bağlıdır. Sistemin başarısı için bütün mal ve üretim
faktörleri piyasalarının tam rekabet piyasası özelliği taşıması gerekir. Tam
rekabet piyasası, piyasada hiçbir alıcının ve hiçbir satıcının tek başına
piyasayı etkileme, yani ürünün yada faktörün fiyatını belirleme gücüne
sahip olmadığı piyasadır. Bu nedenle, tam rekabet piyasasında her alıcı
ve her satıcı piyasada ortaya çıkan fiyatı veri olarak kabul etmek
zorundadır. Fiyatın beğenilip beğenilmemesi, tüketicinin ilgili ürünü satın
alıp almaması, ya da üreticinin ürünü satması ya da satmaması konularında
kararlar serbestçe belirlenir. Bundan dolayı, hiçbir üreticinin ya da
tüketicinin herhangi bir kararı piyasadaki fiyatı tek başına etkilemez.
Çünkü tek bir tüketicinin satın aldığı miktar, piyasada satın alınan
miktarın içinde küçük bir yer tutar. Aynı şekilde bir üreticinin sattığı
miktar, bütün üreticilerin sattığı miktarın çok küçük bir parçasıdır. Bir
tüketicinin satın almaktan, bir üreticinin satmaktan vazgeçmesi ürünün
piyasadaki fiyatını değiştiremez. Ancak bilindiği gibi, tam rekabet
piyasasıen
ideal piyasa olup, bazı tarımsal ürün piyasalarında
gözlenebilmektedir.
3.Türkiye’de Tarım Sektörü ve Fiyatların Gelişimi
3.1.Tarım sektörünün genel yapısı
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Tarım sektörü; bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılaması, ulusal gelire
ve istihdama katkısı, diğer sektörlere girdi sağlaması, dış ticarete doğrudan
ve dolaylı olarak etkisi ve katkısı nedeniyle tüm dünyada vazgeçilmez bir
sektör niteliğindedir. Bundan dolayı sektör; ekonomik, sosyal ve çevresel
boyutlarıyla, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirmektedir.
Tarım sektörü, ülke ekonomik yapısı içinde her zaman dikkat çeken bir
konumda olmuştur. Özellikle üreticiden son tüketiciye kadar olan süreçte
fiyat oluşumun ortaya koyduğu gelişmeler sürekli olarak gündemde yer
almaktadır. Son yıllarda tarımsal ürün fiyatlarında çeşitli değişiklikler
gözlenmektedir. Bu değişiklikler; yıl içinde, yıldan yıla ve haftalar
itibariyle dalgalanmalar şeklinde olmaktadır. Bu dalgalanmaların başlıca
nedenleri; üretimdeki dalgalanmalar, iç pazar koşullarındaki ve
dışsatımdaki düzensizliklerle, olumsuz iklim koşullarının getirdiği ürün
kalitesindeki düşüklüktür. Üretime bağlı fiyat değişmelerinin tipik bir
şekli, ürünün yığın olarak elde edildiği dönemlerde, kısa sureler içinde
önemli fiyat düşüşlerinin meydana gelmesidir.
Dünyada sanayi ve hizmetler sektörünün payı artarken, tarımın payı
oransal olarak giderek azalmaktadır. Bu durum gelişmenin doğal bir
sonucu olarak ifade edilmektedir. Ancak tarım sektörü, çok çeşitli
nedenlerle yaşamsal öne sahiptir. Türkiye’de tarım sektörü, gerek
sanayiye hammadde üretmesi ve gerekse tarımı ilgilendiren sanayisi ile
birlikte ekonomiye önemli derecede katkı sağlamaktadır. Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla’yı (GSYİH) oluşturan sektörlere bakıldığında bu katkı
açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin büyük tarım
potansiyelinden dolayı genel ekonomi içinde ayrı bir konuma sahip
olduğunu göstermektedir. Son dönemlerde tarım sektörünün payı çeşitli
göstergelere göre azalsa da, ülke ekonomisi içinde
önemini
korumaktadır. GSYHİ’nin % 7-8’i tarımdan sağlanmaktadır. Tarımın
istihdama olan katkısı % 20’ler civarındadır. Tarımsal ürün ihracatı ise
tüm ülke ihracatının % 10’ununa yakındır (TİM, 2017).
Bu özellikleriyle sektör, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü istihdam
etmekte, ülke nüfusunun beslenmesi için zorunlu gıda maddelerini
üretmekte, sanayi sektörüne girdi sağlamakta, sanayi ürünleri için talep
yaratmakta, tarımsal ürünler ihracı yoluyla toplam ihracata katkıda
bulunmakta, ulusal gelirin önemli bir kısmını oluşturmakta ve göreli
fiyatlar yoluyla sınai birikimi desteklemektedir.
3.2.Tarımsal ürünlerin arz ve talebi
Tarımsal üretim miktarında çeşitli nedenlerle artışlar yada azalışlar
olabilmektedir. Bunların temel nedeni tarımın doğa koşullarına
bağımlığıdır. Olumsuz hava koşulları, öngörülemeyen çeşitli bitki ve
hayvan hastalıkları ve başka nedenler bunlardan bazılarıdır. Bu durum
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özellikle arzı etkilemekte, sonuçta fiyat ve gelirde düzensizliklere yol
açmaktadır.
Arz ve talep açısından Tarım ürünlerinin diğer ürünlere göre önemli
farlılıkları ve özellikleri vardır. Tarımsal ürünler zorunlu ürünler
olduklarından arz ve talep esneklikleri düşüktür. Esneklik değerleri düşük
arz ve talep eğrileri söz konusu olduğunda, herhangi birindeki bir değişme
fiyat üzerinde çok büyük bir değişmeye yol açabilmektedir. Bu durum
fiyatta büyük dalgalanmalara neden olabilmektedir.
Bunun yanında, tarım ürünlerinin bir çoğunun gelir-talep esnekliği
yüksek değildir. Hane halklarının gerçek gelirleri artıkça, gıda maddeleri
için yaptıkları harcamalar artar. Ama bu değişim, özellikle belli bir gelir
düzeyine ulaştıktan sonra, gelir artış oranından daha küçük orandadır. Bu
yüzden tarım ürünlerine olan talebin artması, bir ölçüde gelir artışına ve
daha büyük ölçüde de nüfus artışına bağlı olmaktadır. Az esnek talep
eğrisi zamanla sağa kayacak, ama bu kayma çok büyük olmayacaktır.
Buna karşılık arzdaki artışın talepteki artıştan genellikle daha büyük
olduğu görülmüştür. Tarımdaki teknolojik gelişme bir çok ülkede tarım
ürünlerinin arz eğrisinin sağa kaymasına neden olmuştur. Bu kayma
talepteki kaymadan daha büyük ölçüdedir. Bunun sonucunda ise, tarım
ürünleri fiyatlarında oransal olarak azalma gözlenmiştir (Türkay,
2010:82).
Tarım ürünlerinin talebi genellikle az esnek olduğundan, üretim
miktarlarındaki öngörülemeyen azalış ve artışlar ürün fiyatlarında büyük
değişmelere yol açarken, tarım ürünleri fiyatlarının istikrarsızlığı sorunu
da ortaya çıkmaktadır. Tarım ürünleri talebinin az esnek olmasının bir
sonucu olarak tarımsal gelirin azalması, tarımla geçinen nüfusu önemli
ölçüde etkilemekte, zaman zaman bu insanları
geçim sıkıntısına
düşürmektedir. Bu nedenle bir çok ülkede tarım ürünleri fiyatlarındaki
büyük dalgalanmaları önlemek veya piyasadaki fiyatlar ne olursa olsun
tarımla geçinen nüfusa belli bir gelir düzeyini mutlaka sağlamak için,
hükümetler çeşitli önlemlere başvurmaktadır (Gürler ve ark.,2012;Türkay,
2010:84).Bu durum tarımsal üreticilerin belli bir gelir düzeyine ulaşmak
yönünden fiyat analizi sonuçlarından yararlanmalarının önemini
artırmaktadır.
3.3.Tarımsal ürün fiyat oluşumunu etkileyen etkenler
Son yıllarda tarımsal ürün piyasalarındaki gelişmeler, tarım ürünleri
reel fiyatları açısından tarımın aleyhine olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla, üreticilerin serbest piyasa koşullarında gelirlerini
artırabilmeleri bakımından dönem boyunca fiyat hareketlerini bilmeleri
büyük önem taşımaktadır.
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Tarımsal üretim genel özelliği itibariyle doğa koşullarından oldukça
fazla etkilenmektedir. Bu durumun doğal sonucu olarak üreticiler, üretim
sürecinde risk ve belirsizliklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Özellikle
iklim koşullarındaki olumsuzluklar, hastalık ve zararlılar ve fiyat
belirsizlikleri üretimi olumsuz yönde etkilemektedir.
Bilindiği gibi, bir malın fiyatını, özellikle rekabetçi piyasalarda arz ve
talep birlikte oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra fiyatın oluşumunda ürünün
maliyeti, para arzı ve diğer faktörler etkili olmaktadır. Tarımsal ürün
fiyatları bu faktörlerin etkisiyle zaman içinde dalgalanmalar gösterir.
Özellikle ürün arzının değişmesi bu dalgalanmalarda daha fazla etkilidir.
Fiyatlardaki istikrarsızlık ürün deseni ve ticareti da açısından önemli
sonuçlar doğurur.
Türkiye tarımında üretimin doğa koşullarına bağımlı olması, hem ürün
fiyatlarında hem de üretici gelirlerinde istikrarsızlığa neden olmaktadır.
Ayrıca fiyatlardaki dalgalanmalar bir sonraki yılın üretim miktarında
değişmelere yol açmaktadır. Tarımsal ürün talebinde ortaya çıkan
değişime tarımsal ürün arzı hemen cevap verememekte, bu da tarımsal
ürün piyasalarında üretimde ve fiyatlarda dalgalanmalara neden
olmaktadır. Örneğin, hasadın başladığı dönemde arzdaki artışa bağlı
olarak tarımsal ürün fiyatları düşmeye başlar ve üretim sezonu sonunda
tekrar yükselir. Turfanda üretimi yapılan sebze türlerinin normal üretim
dönemi dışındaki fiyatları genellikle yüksek seyreder. Bazı sebze türlerinin
açık alanlarda yoğun olarak üretildiği Temmuz-Ağustos aylarında fiyatlar
en düşük seviyelere iner.
Tarımsal ürünlerde fiyat dalgalanmaları, sürekli söz konusu
olabilmektedir. Politika karar yapıcıları ve gıda arz zincirinde yer alan tüm
paydaşlar, tarımsal fiyat dalgalanmalarının nedenleri ve gelecekteki
gelişmelerin daha iyi anlaşılması konularına ilgi duymaktadır. Örneğin,
birçok ülkede üreticiler, uygulanan tarımsal politikalarla ilgili olarak, etkisi
azaltılmış da olsa bazı risklerle karşı karşıya kalmaktadır (Matthews,
2010).
Tarım sektöründe kısa dönemde kötü hava koşulları ve girdi
maliyetlerindeki artış, arzı olumsuz yönde etkilemektedir. Talep yönünde
biyoyakıt kaynaklı talep ile nüfus yoğunluğu fazla olan bazı ülkelerin
gıda talebindeki artış belirleyici olmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerin
uyguladıkları politikalar ve hammadde piyasalarına yapılan finansal
yatırımlar kısa sürede tarımsal ürün fiyatlarını etkilemektedir. Orta vadede
ise biyoyakıt kaynaklı talep ve gelişmekte olan ülkelerin gıda talebindeki
değişimin belirleyici olacağı tahmin edilmektedir. Uzun vadede ise iklim
değişikliği ve özellikle tropikal ve sıcak bölgelerde iklim değişikliğinin
oluşturacağı etkinin, su kaynaklarının kısıtlı oluşunun ve yeni ortaya çıkan
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çeşitli hastalıklarının tarımsal hammadde üretimini olumsuz etkileyeceği
öngörülmektedir(OECD, 2011:12).
Tarımsal hammadde fiyatlarındaki artışın bir diğer etkisi enflasyon
oranları üzerindedir. Birçok ülke ekonomisinde, gıda maddelerini
kapsayan enflasyon sepetinin bileşimi, enflasyonda artışa neden
olmaktadır. Bu ürünlerin fiyatlarındaki artış, dolaylı olarak ücret artışına,
bu durum da enflasyon baskılarına neden olabilmektedir. Diğer yandan
enflasyondaki bir artış enflasyon hedeflemesi yapan merkez bankalarının
yatırım ve büyümeyi olumsuz etkileme pahasına faiz oranlarını
yükseltmesine neden olmaktadır (FAO, 2009:27). Ayrıca gelişmekte olan
ülkelerde, gıda enflasyonunun gıda dışı enflasyonu etkileme oranının daha
fazla olması, tarımsal ürün fiyatlarındaki artışın genel fiyatlar üzerindeki
etkisini daha önemli hale getirmektedir. Örneğin gıda fiyatlarında ortaya
çıkan % 1’lik artış, diğer ürünlerin fiyatlarında % 0,15’lik bir artışa neden
olurken, az gelişmiş ülkelerde ise daha yüksek (% 0,3) bir oranda artışa
neden olmaktadır (Walsh, 2011:21).
3.4.Tarımsal ürün fiyatlarının gelişimi
Tarımsal ürün fiyatlarındaki değişiklikler; bir çok tarımsal üreticinin
gelirini ilgilendirdiği gibi, bu üretim dalına girdi sağlayan kuruluşların,
konu ilgili araştırmacıların, tarımsal yayımcıların, geçici işçi olarak
çalışanların, tüketicilerin, ayrıca iç ve dış ticaret alanında faaliyette
bulunanların dikkatini çekmektedir.
Tarım emtia fiyatlarının otuz yıllık ataletten silkinmesi sektördeki
değişim dalgasını görünür hale getirmiştir (TİM, 2017:16) 2000’lerin
başından itibaren tarımsal ürün piyasasında arz ve talep koşullarında
yaşanan değişiklikler nedeniyle tüm dünyadaki gıda fiyatlarında önemli
artışlar yaşanmıştır. 2007-2008 dönemi yüksek gıda fiyatları ile
piyasalarda istikrarsızlığın en yoğun yaşandığı ve gıda krizi dönemi olarak
bilinen bir dönem olmuştur. 2008 yılı sonrasında düşüşe geçen fiyatlar,
2010 yılında yeniden yükselişe geçmiştir. 2011 yılında gıda krizi
dönemindeki fiyatların üzerine çıkan tarım ve gıda ürünleri fiyatları
arasında en dikkat çekici artışlar şeker piyasasında görülmüştür. Dünyanın
birçok yerinde hava koşullarının elverişli olmasının da etkisiyle 2013
yılında dünya tarım ürünleri piyasaları önceki yıllara göre daha istikrarlı
bir seyir izlemiş, tarım ve gıda ürünleri üretim ve fiyatlarındaki
dalgalanmalar da düşük seviyelerde seyretmiştir (TCKB, 2014:1).
Tarım malları fiyatlarındaki oynaklığın, iklim koşulları gibi
öngörülemeyen nedenlerden dolayı, diğer mallara oranla daha yüksek
olması beklenir. Düşük oynaklık sorun yaratmaz iken, aşırı oynaklık
üreticileri, tüketicileri, ihracatçı ve ithalatçı ülkeleri etkiler. Hükümetler
açısından gıda güvenliği sorunu daha belirgin hale gelir, net ithalatçılar
finansmanda zorluk çekerler, ihracatçıların taşıdıkları risk maliyeti artar.
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Üreticilerin gelirlerindeki istikrar hepten bozulur. Düşük gelirli
tüketicilerin aç kalma tehlikesi artar. Günümüzde ise aşırı oynaklık
döneminin sona erip ermediği sorun haline gelmiştir. Örneğin, buğday
fiyatlarında 2012 yılından bu yana 2006 öncesindeki düşük oynaklık
rejimine girildiği ileri sürülememektedir (FAO, 2016).
Türkiye’ de son dönemde enflasyonun düşüş hızını sınırlayan temel
etken gıda fiyatlarındaki yüksek seyir olmuştur. Gıda fiyatlarında hem
olumsuz arz şokları hem de döviz kurunun yansımalarıyla belirgin bir artış
eğilimi gözlenmiştir. Dolayısıyla, büyük ölçüde para politikasının kontrolü
dışında olan gıda fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde enflasyon
görünümü üzerinde belirleyici unsur olması beklenmektedir. Yurt içi gıda
fiyatlarındaki yakın dönem gerçekleşmeler, uluslararası gıda fiyatlarından
önemli derece ayrışmaktadır (TCMB, 2014:5).
Görüldüğü gibi tarımsal ürün fiyatlarındaki değişiklikler bir çok kesimi
etkilemektedir. Bu nedenle tarımsal ürün fiyatlarının, tarım dışı ürünlerin
fiyatlarından farklı olarak değiştiği için incelenmesi ayrı bir önem
taşımaktadır. Tarımsal ürün fiyatları; aylık, mevsimlik ve yıllık
dalgalanmalar göstermektedir. Bu dalgalanmalar, bu ürünlerin arz ve
talebinde ortaya çıkan artış ya da azalışlardan kaynaklanmaktadır.
Tarımsal ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar, dört ana başlık altında
incelenebilir. Bunlardan birincisi, tarımsal üretimin doğal koşulların etkisi
altında olması sonucu, ürünün bol olduğu yıllarda fiyatın düşmesi, kıt
olduğu yıllarda yükselmesi şeklinde ortaya çıkan dalgalanmalardır. Buna
kısaca “King Kanunu” denilmektedir. İkincisi, tarımsal ürün arzının o
ürünün bir yıl önceki piyasa fiyatının bir fonksiyonu olmasından
kaynaklanan devresel fiyat dalgalanmalarıdır. Buna da kısaca “Örümcek
Ağı Teoremi” denir. Üçüncüsü, tarımsal ürün fiyatının konjonktür
hareketlerinin önünde seyretmesi, bu nedenle de konjonktürle birlikte
tarımsal ürün fiyatlarının, tarım dışı ürün fiyatlarından daha fazla
dalgalanmasıdır. Dördüncüsü ise tarımsal ürünlerin mevsimsel olarak
dalgalanmalarıdır (Dinler, 1996). Görüldüğü gibi tarımsal ürün fiyatları
pek çok faktörün etkisiyle dalgalanmalar gösterir. Eğer ekonomide
enflasyonist bir yapı söz konusu ise bu dalgalanmalar daha şiddetli olarak
gerçekleşir. Ekonomi karar birimlerinin bu durumda sağlıklı kararlar alıp
tutarlı politikalar izlemesi güçleşir.
Türkiye’de taze meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen
dalgalanmalar, üretici gelirlerinde istikrarsızlığa neden olmaktadır. Taze
meyve ve sebze fiyatlarının belirlenmesi serbest piyasa koşullarında
toptancı hallerinde yapılmaktadır. Tarım ürünleri fiyatlarının mevsimsel
analizi üretim planlaması, pazarlama davranışları, eğilim ve tutumların
saptanması gibi konularda yardımcı olmaktadır (Güneş, 1996). Tarımsal
ürünlerde fiyat değişimlerinin ve bu fiyatlardaki dalgalanmanın bilinmesi,
üretici, ihracatçı, araştırmacı ve karar vericiler açısından oldukça
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önemlidir. Bu değerlendirmeler tarımsal piyasalarda fiyat analizinin ne
kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda; Türkiye
genelinde tarım ürünleri fiyatlarının analizini konu alan çalışmalar giderek
artmaktadır (Karlı, 1997;Özkan ve ark.,1998; Demirtaş & Erkan, 2002;
Hatırlı ve ark,. 2002; Özkan ve ark. 2003;Erdal, 2006;Gül ve
ark.,2009;Korkmaz ve ark., 2011; Taşdemir &Taşdan, 2011; Çobanoğlu
ve ark., 2012; Bayramoğlu &Yurtkur, 2015).
4.Fiyat Analizinde İzlenecek Yöntemler
4.1.Yıllık Cari Fiyatlar ve Trendi
Fiyat analizi yapılacak ürünün toptan satış merkezlerlerindeki
(Toptancı Meyve—Sebze Hali)
ürün toptan satış fiyatları alınarak
günlük, haftalık, aylık ve yıllık değerler seklinde analizler yapılır.
Fiyatlar, ürün çeşitlerine ve kalitelerine göre ayrı ayrı incelenerek
karsılaştırılır.
Analizde, öncelikle çeşitli
yıllar arasındaki fiyat değişmeleri
incelenerek, yıllık cari fiyatların trendleri hesaplanabilir. Fiyatların uzun
donemde gösterdikleri gelişmeyi ortaya koyabilmek amacıyla yapılan
trend hesapları ile ilgili değerlendirmelerde doğrusal, logaritmik, üstel
yöntemler denenir. Örneğin, fiyat trendlerinin hesabında "En Küçük
Kareler" yönteminden yararlanıldığında, logy = a+bx denklemi kullanılır.
Bu denklem çözülerek,
b= ∑xlogy-(n)(x)(logy)/∑x2-(n)(x)2
a= (logy)-(b)(x)
a ve b değerleri elde edilir.
Fiyatlarla ilgili serilerin yıllar itibariyle göstermiş olduğu gelişme
seyrinin izlenmesi amacıyla yapılan trend hesaplamaları yapıldıktan sonra,
fiyatların yıldan yıla dalgalanmaları, önce karşılaştırılan iki yıldan ilkinin
yüzdesi halinde ifade edilir, daha sonra elde edilen yüzde oranlarının
ortalamaları hesaplanır. Aylık fiyat değişimlerine de aynı yöntem
uygulanarak analizler yapılır.Fiyat trendi ile ilgili fonksiyon belirlendikten
sonra, determinasyon katsayısı hesaplanır.
Determinasyon katsayısı (R2); korelasyon katsayısının karesi olan ve 0
ile 1 arasında bir değer alabilen katsayıdır. Aralarında neden sonuç ilişkisi
olan bir bağımlı ve bir bağımsız değişkenden incelendiğinde, bağımlı
değişkendeki toplam değişmenin yüzde kaçının bağımsız değişken
tarafından açıklanabildiğini gösteren istatistiksel bir sayıdır. Örneğin
katsayının; %85 çıkması durumunda bağımlı değişkendeki toplam
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değişimin %85'inin bağımsız değişken veya değişkenler tarafından, geriye
kalan % 15’inin ise rastlantısal veya göz önüne alınmayan diğer
değişkenlerce belirlendiğini ortaya koyar. Determinasyon katsayısı (R2)
yüksek çıkarsa, yarı logaritmik fonksiyonun fiyat hareketlerini daha iyi
temsil ettiği görüşü benimsenir ve trend hesaplamaları logaritmik olarak
yapılır.
Örneğin A ürünü için fonksiyonun LogY =1.7268 + 0.1613x ve
denklemin determinasyon katsayısının R2 = 0.97 olarak hesaplandığı
varsayılsın. Yıllık x değerlerinin denklemde yerine konmasıyla logaritmik
trend bulunur ve bu değerin anti logaritması alınarak da yıllara göre fiyat
trendleri elde edilir. A ürünün fiyatındaki artışın pozitif ancak artış
oranının düşük olduğu şeklinde yorum yapılabilir. Ayrıca önümüzdeki
yıllarda söz konusu olabilecek fiyatlar da tahmin edilebilir.
4.1.1.Varyasyon katsayıları (Değişim katsayısı)
Tanımlayıcı istatistikte dağılım ölçüleri içerisinde en yaygın kullanılanı
standart sapmadır. Standart sapma gözlem değerlerinin ortalama etrafında
nasıl dağıldığını gösterir. Farklı iki değişken karşılaştırdığında, bunlar
farklı birimlerle (TL, ton, m vb.) ölçülmüşler ise standart sapma
karşılaştırma konusunda açıklayıcı bir bilgi vermez. Dolayısıyla standart
sapma nispi değişimi ortaya koymadığından, standart sapma yerine
varyasyon katsayısı tercih edilmektedir. Aylara göre fiyat değişimleri
analizlerinde varyasyon katsayıları hesaplanır. Varyasyon katsayısı, bir
serideki sayıların, standart sapmalarının ortalamalarına oranlanıp yüz ile
çarpılmalarıyla bulunmakta ve gerçekleşen değişimin yüzdesini ortaya
koymaktadır. Verilerin değişkenliğini kendi ortalamalarına oranla ifade
etmek için kullanılan bir ölçüdür. Değişim Katsayısı olarak da adlandırılır.
Değişim katsayısının büyüklüğü arttıkça istenilen değerden
uzaklaşıldığına işaret eder. Dolayısıyla, değişkenlerden değişim katsayısı
daha büyük olanın dağılımının daha fazla değişim gösterdiği söylenir.

Varyasyon katsayısı, günlük fiyatların ortalaması ve standart
sapması bulunduktan sonra
V = (Sx/ 𝑋̅)100
formülü ile elde edilir. Böylece dalgalanmanın şiddeti istatistiksel olarak
ifade edilir (Güneş& Arıkan 1988). Elde edilen sonuç, yüzde olarak
belirtileceğinden dolayı standart sapmanın ortalamaya oranı 100 ile
çarpılmaktadır. Bulunan bu oranın birimi olmadığından dolayı da seriler
arasındaki birim farkı ortadan kalkar.
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Varyasyon Katsayısının % 10’a kadar olması dalgalanmanın yüksek
olmadığını,% 30’dan fazla olması ise, dalgalanmanın yüksek olduğunu
gösterir. İkisi arasındaki bir değerde ise, orta dereceli bir dalgalanma
olduğu anlaşılır. Kısacası, dalgalanma ölçümlerinde genel olarak,
değişim katsayısı değerinin 0’a yaklaşması, daha düşük bir dalgalanmayı
belirtirken, daha yüksek değerler, daha şiddetli dalgalanmaları işaret
etmektedir (Matoskova, 2011).
Varyasyon katsayısının hesaplanmasından sonra, yapılacak yorumlar
fiyatların aylık değişimlerinin nedenlerini açıklamaya yönelik olabilir.
Örneğin A ürününün fiyatlarındaki, özellikle haziran ve temmuz
aylarındaki fiyat dalgalanmalarının yüksek olmasının ve fiyatların
istikrarsız bulunmasının başlıca nedeninin; pazarlama sistemindeki
aksaklıkların ve arz edilen miktarın iç ve dış talebe göre
ayar1anamamasından dolayı olduğu ifade edilebilir.
4.2.Yıllık Reel Fiyatlar ve Trendi
Zaman serileri kullanılarak yapılacak analizlerle, tarımsal ürünlerin
enflasyon karşısındaki gelişimi cari ve reel fiyatlar açısından ortaya konur.
Bu durum; üretim planlaması, pazarlama davranışları, üretici eğilimi ve
tutumlarının belirlenmesi yönünden önem taşır. Türkiye’de uzun yıllar
yaşanan yüksek enflasyon sonucu, ekonomide çiftçinin eline geçen fiyatlar
ile satın alma gücünde olumlu bir değişim olmadığı bilinmektedir.
Üreticilerin tarımsal fiyatların oluşumunda etkisi neredeyse hiç yoktur.
Bunun yanında birlikte üretici, maliyetleri ürün fiyatlarına
yansıtamamaktadır. Bu durumda üretici kısa dönemde hemen hemen hiç
değiştiremeyeceği ürün arzı karşısında oluşan fiyatları, veri olarak kabul
etmek durumunda kalmaktadır. Bundan dolayı üretici, yüksek enflasyon
dönemlerinde enflasyonun yıpratıcı etkisini daha fazla hissederken, düşük
enflasyon döneminde bu etkiyi daha az hissetmektedir.
Dolayısıyla enflasyonun yüksek oranlarda seyrettiği ekonomilerde
fiyatların yalnızca cari olarak incelenmesi hatalı yorumlara yol açabilir.
Fiyatlar genel düzeyinde görülen önemli artışlarla mevsimsel
dalgalanmaları analiz edip yorumlamak yanlış sonuçların elde edilmesine
neden olabilir. Bu nedenle genel fiyatlar düzeyindeki sürekli artışların,
ürünün fiyatları üzerindeki etkisi giderilerek, elde edilen reel fiyatların
analizinin yapılması daha uygundur. Bu amaçla Toptancı Sebze-Meyve
Hali’nden elde edilen cari fiyatlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Üretici Fiyat Endeksi (2003=100) ile indirgenerek reel fiyat serisi
oluşturulur ve daha sonra fiyat serilerinin trendi incelenir. Kısacası, cari
fiyatlar, üretici fiyat endeksleri (ÜFE) dikkate alınarak reel fiyatlara
dönüştürüldükten sonra, üretici ve tüketici zincirleme endeksleri, üretici ve
tüketici reel fiyatları dikkate alınarak hesaplanır ve yorumlanır.
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Söz konusu cari fiyatları reel hale getirmek için “Reel Fiyat=Cari Fiyat
x 100/ÜFE” formülü kullanılır. Dönüştürülen reel fiyatlar üreticinin
satmalına gücünün göstergesi olması acısından önem taşımaktadır.
Örneğin ilgili dönemde reel fiyat için bulunan trendin Y=81.16+0.66x
olduğu varsayılsın. Buna göre söz konusu devrede ürünün reel fiyat trendi
pozitif eğilimlidir. Ancak, trend doğrusunun eğiminin düşük olması, reel
fiyat artışının yeterli olmadığı şeklinde yorumlanabilir.
Üretici reel fiyatları ile ekiliş, verim ve üretim arasındaki ilişkilerin
araştırılmasında ise, korelasyon katsayısından yararlanılır. Fiyat ile ekiliş,
verim ve üretim arasındaki ilişkiler araştırılırken, belli bir yıl fiyatının
ekiliş, verim ve üretim üzerindeki etkisinin ancak bir yıl sonra ortaya
çıkabileceği dikkate alınır ve fiyat serisi bir yıl geriye kaydırılarak
korelasyon analizleri yapılır.
Korelasyon katsayısı, iki değişken arasındaki ilişkiyi açıklayan, -1 ve
+1 arasında değerler alan bir katsayı olup, r harfi ile gösterilir.
r = +1 ise, iki değişken arasında pozitif yönde, tam bir ilişki var
demektir. Bunlardan biri artarken diğeri de aynı oranda artar.
r = -1 ise, iki değişken arasında negatif yönde, tam bir ilişki var
demektir. Biri artarken diğeri de aynı oranda azalır.
r = 0 ise, iki değişken arasında ilişki yok demektir
4.3.Aylık Reel Fiyatlar ve Trendi
Yıllık reel fiyatlara dönüştürme yönteminde olduğu gibi, reel fiyatlara
dönüştürülmüş olan aylık fiyat verisi serileri, hareketli ortalamalar yöntemi
ile mevsimsellikten arındırılır. Bu yöntemle,
uzun dönem fiyat
değişikliklerini göz önüne alan analizler için daha tutarlı sonuçlar elde
edilebilir. Aylık reel fiyatlar kullanılarak hesaplanan verilerle hangi
aylarda fiyatların trendin üstüne çıktığı ve eğilimi rahatlıkla görülebilir.
Örneğin kışlık sebze fiyatlarının aylara göre değişimi incelendiğinde,
fiyatlar kış döneminde düşük seyrederken bahar aylarında yükselmektedir.
Yazın açıkta yetiştirilen sebze türlerinde ise kış döneminde en yüksek
seviyelere ulaşan reel fiyatlar, Haziran-Ağustos ayları arasında en düşük
seviyeye inmektedir. Üreticiler açık tarla yetiştiriciliğinde üretim
dönemlerini kontrol edemezken, örtü altı üretimine başlama dönemlerinin
belirlemesinde fiyat değişikliklerini öngörmeleri büyük önem
taşımaktadır. Ürünün piyasaya girişindeki birkaç günlük gecikmeler
büyük fiyat kaybına neden olabilmektedir.
Analizi yapılan ürünlerin reel fiyatlarındaki azalış yada artış trendi
ortaya konulduktan sonra, trendin reel fiyatlardaki şiddeti konusunda
yorumlar yapılır. Mevsimsel dalgalanmaların önemi üzerinde durulur.
Buradan çıkarılacak sonuçlar ile, üreticinin ürünleri için en yüksek fiyatı
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dolayısıyla daha fazla geliri elde etme yönünden ürünlerin hangi
dönemlerde pazara arz etmesinin uygun olacağı kararı verilir.
4.4.Mevsimlik Fiyat Dalgalanmaları
Tarımsal ürünlerin yılın belirli mevsimlerinde üretilmeleri, mevsimlik
fiyat dalgalanmalarına neden olmaktadır. Genellikle üretim dönemi
başlarında tarımsal ürünlerin fiyatları yüksek olmakta ve üretim dönemi
ortalarına kadar hızlı bir düşüş ve daha sonra yavaş bir yükselme
görülmektedir. Tarımsal ürünler, doğaları gereği, mevsimlerin döngüsüne
bağlı olarak, yılda bir veya birkaç kez hasat edilebilmektedir. Bu ürünlerin
talebi ise tüm yıl devam etmektedir. Dolayısıyla, çeşitli mevsimlerde arz
ve talep arasında oluşan dengesizlik, mevsimlik fiyat dalgalanmalarının
nedeni olmaktadır. Bununla birlikte mevsimlik fiyat dalgalanmaları
stoklanabilir ürünler için farklı, stoklanması mümkün olmayan ürünler için
farklıdır (Dinler, 1996). Bu farklılık fiyatın arza karşı duyarlılığında
belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Depolanması söz konusu olmayan
ürünlerde fiyatın arza karşı duyarlılığı daha yüksek iken, depolanabilir
ürünlerde duyarlılık daha düşüktür.
Birçok üründe, o ürüne olan talep üzerinde mevsimlerin etkisi
bulunmaktadır. Bu durum fiyatların mevsimlere göre farklılık
göstermesine neden olmaktadır. Tarım ürünlerinde ise arzın hasat
mevsiminde yoğunlaşması, arz esnekliğinin düşük olması ve buna karşılık
talebin yıl boyunca sürekli olması nedeniyle arzın talebe uyumundaki
gecikmelerden kaynaklanan mevsimsel fiyat dalgalanmaları oldukça
yaygın şekilde görülmektedir. Ürün fiyatlarının mevsimsel olarak analizi
üreticiler açısından, üretim planlaması, pazarlama ve depolama
kararlarının sağlıklı olarak alınmasında yardımcı bir araç olarak
kullanılabilir (Şengül ve Erkan 1994).
Mevsimlik fiyat dalgalanmaları analizi,
yıl içerisindeki fiyat
değişmelerini saptama ve mevsimlik fiyat dalgalanmalarını araştırma
amacı taşımaktadır. Bu tip ana1izler, üreticilere ürünlerini en elverişli
olarak hangi mevsimde satmaları gerektiği, tüketicilere de en uygun satın
alma mevsiminin ve çeşidinin hangisi olacağı hakkında fikir verebilir. Bu
bakımdan, bu grup analizler üreticiler ve kısmen tüketiciler için çok
önemlidir. Aylık veriler, yıllara göre düzensizlikler gösteriyorsa en uygun
yöntem olarak "Basit Ortalama Yöntemi" seçilir. Basit ortalama yöntemi,
bir serideki toplam değerin, gözlem sayısına bölünmesi yoluyla bulunur.
Eğer geçmişe ilişkin veriler genel bir artış/azalış eğilimi göstermiyorsa
yada gelecek için kökten bir değişiklik beklenmiyorsa ve faaliyet görece
sabit ise, basit ortalama yöntem kullanılabilir (Günes& Arıkan 1988).Buna
göre seride belirli bir uzun donem eğilimi yok ise, mevsimlik dalgalanma
indeksini hesaplamada bu yöntem en uygun ve tatmin edici bir yöntemdir.
Mevsimlik İndeks, incelenen yılların her bir ayına ait verilerin ortalaması
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bulunduktan sonra, bütün dönemin ortalamasına bölünerek bulunmuştur
(Korum, 1983).
4.5.Haftalık Analizler
Özellikle yaş sebze ve meyve gibi çabuk bozulabilir hassas ürünlerin
arz ve talebindeki değişmelere bağlı olarak bu ürünlerin fiyatlarında
önemli dalgalanmalar gözlenebilmektedir. Dolayısıyla tarımsal ürün
fiyatlarındaki değişikliklerin nedenlerini, özellikle arz edilen miktarın
birden bire artmasıyla meydana gelen değişmeleri daha iyi bir şekilde
gözlemek için yıllık ve aylık analizlerin yanında benzer şekilde haftalık
analizler de yapılabilir.
5.Sonuç
Tarım ürünleri fiyatlarında yaşanan değişiklikler, ekonomik, sosyal ve
siyasal açıdan önemli etkilere yol açmaktadır. Bu etkilerden en
önemlilerinden birisi tarımın kendine özgü koşullarından dolayı ortaya
çıkan fiyat dalgalanmalarıdır. Yapılacak fiyat analizi, fiyat
dalgalanmalarını; üreticinin ürünlerini en uygun zamanda pazara arz
etmeleri ve gelirlerini artırmaları yönünden olumluya dönüştürmelerine
yardımcı olabilecektir. Fiyat analizi, aynı zamanda dalgalanmaların
ölçülmesi, düzeyinin ve gelişiminin bilinmesi ile karar mekanizmalarında
bulunanların uygulayacakları politikalar açısından da önemi
bulunmaktadır. Bunun yanında iç tüketim dengesi, uygun koşullarda
depolama, dış ticaret vb. konularda fiyat analizinin sağlayacağı yararlar
son derece önem taşımaktadır.
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ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ İÇIN ANAHTAR
AR-GE VE İNOVASYON: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE
AMPİRİK BİR YAKLAŞIM
Clue To Way Out Of Middle Income Trap R&D And Innovation: An
Emprical Approach On Turkish Economy
Murat AYKIRI & Ömer Uğur BULUT
Giriş
Dünya ekonomisinde özellikle küreselleşmeyle birlikte teknolojik
gelişmeler hızla artmış ve üretimdeki en önemli değişken haline
gelmiştir. Teknolojinin üretimde kullanım alanlarının artması ekonomik
büyümenin sürdürülebilirliğinde önemli bir faktör olan üretkenlik
artışlarının devamlılığını büyük oranda inovasyona bağlı hale getirmiştir.
İnovasyonun ekonomide artan değeri; Türkiye gibi “orta gelir tuzağı”
diye tabir edilen ekonomik kalkınma için yeterli altyapıyı oluşturamamış
ve orta gelir seviyesinde takılı kalmış çok sayıda ülkenin yüksek gelirli
ülkeler konumuna girebilmelerinin sadece fiziki ve beşeri sermaye
birikimi ile mümkün olmadığını, inovasyon faaliyetlerine de hız
vermeleri gerektiğini göstermiştir. Son zamanlarda yapılan akademik
çalışmalar orta gelir tuzağına düşmemenin ya da tuzaktan
kurtulabilmenin en önemli yollarından birisinin inovasyon yapmaktan,
teknik bilgi (know-how) üretmekten ve global markalar çıkarmaktan
geçtiğini göstermektedir.
Ar-Ge bilgi stokunu artırmak amacıyla sistematik temelde
gerçekleştirilen yaratıcı çalışmalar ile bu süreçte elde edilen bilginin yeni
ürünlerin tasarımında kullanımına yönelik faaliyetlerin bütünü olarak
tanımlanmaktadır. OECD’nin yapmış olduğu tanımlamada ise Ar-Ge;
yeni ürünler, yeni süreçler ve yeni bilgiye neden olan teknik değişimin en
önemli kaynağı olarak ifade edilmektedir (OECD, 2015).
“Ar-Ge, temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneyimsel gelişim olmak
üzere üç faaliyeti kapsamaktadır: Temel araştırma, gözlemlenen gerçekler ve
olguların temelinde yatan yeni bilgilere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilen
teorik ve deneysel çalışmalardır. Uygulamalı araştırma yeni bilgileri elde
etmek amacıyla yapılan orijinal araştırmalardır ve belirli bir uygulama
amacına yönelik olarak gerçekleştirilir. Deneyimsel gelişim ise yeni tasarım,
yeni materyal, yeni ürün ve aletlerin üretimiyle kazanılmış araştırma ve
deneyimler yanında, yeni süreçler, sistem ve hizmetlerin kurulmasına ve
mevcut ürünlerin sürekli olarak iyileştirilmesini amaçlayan, sistematik
çalışmalardır” (Altıntaş, 2015: 346).
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Ar-Ge dayalı İçsel büyüme modellerinde, maksimum kar amacıyla
hareket eden firmaların Ar-Ge ve teknolojik gelişme odaklı bir büyüme
anlayışı
çerçevesinde
hareket
ettiklerine
ve
büyümenin
sürdürülebilirliğini esas aldıklarına vurgu yapılmakta, firmaların patent
ve mülkiyet hakları gibi unsurlarla koruma altına aldıkları inovasyon
faaliyetleri sonucu elde ettikleri bilgileri, monopolcü güç unsuru olarak
kullanacakları ve bu şekilde aşırı kar amacına ulaşacakları kabul
edilmektedir [Romer (1990); Grossman & Helpman (1991); Aghion &
Howitt (1992)]. Bu şekilde firmaların karlılığındaki artışlar yenilikçi
faaliyetlerle yeni sermaye mallarının üretilmesine ve Ar-Ge
harcamalarının birim başına getirisinin yükselmesine vesile olacak,
sermaye mallarındaki artış ise bir taraftan tüketim mallarının üretimini
diğer taraftan ise mevcut sermayenin marjinal verimliliğini artırarak
ekonomik büyümede süreklilik sağlayacaktır (Freire-Seren, 1999: 3).
Günümüz dünyasında gerek ekonomik istikrarsızlıkların önlenmesinde
gerekse uluslararası düzeyde rekabet avantajının elde edilmesi ve sürekli
büyümenin sağlanmasında ekonomik ve beşeri sermayenin kaynağı
olarak görülen Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetlerin oldukça önemli unsur
olduğu kabul edilmektedir.
2. Orta Gelir Tuzağı, Kavramsal Çerçeve ve Türkiye’nin Mevcut
Durumu
“Orta Gelir Tuzağı (OGT)” kavramı, İktisadi büyüme ve kalkınma
konuları arasına yeni girmiş bir konu olmakla birlikte, gelişmekte olan
ülkelerin büyük bir çoğunluğunu ilgilendirdiğinden, iktisat literatüründe
ve iktisatçılar arasında önemi hızla artan ve ilgi odağı haline gelen güncel
bir kavramdır. OGT, ilk olarak 2007 yılında Dünya Bankasında uzman
olarak görev yapan Gill ve Kaharas tarafından hazırlanmış olan “ An East
Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth (Bir Doğu Asya
Rönesansı: Ekonomik Büyüme İçin Fikirler)” isimli raporla gündeme
gelmiş olan bir kavramdır. Gill ve Kaharas tarafından hazırlanmış olan bu
raporda; Orta gelir düzeyinde bulunan birçok ülkenin, günümüz
dünyasında meydana gelen ekonomik değişim ve dönüşümlere ayak
uydurmakta zorlandıkları ve bu nedenle zengin ülkelerle kıyaslandığında
daha mütevazı büyüme performansları gösterdiklerine dikkat
çekilmektedir. Rapora göre, orta gelir düzeyinde uzun yıllar takılı kalmış
olan bu tür ülkelerin ortak özellikleri, bir taraftan yoksul ülkelere karşı
düşük ücretli standart imalat sanayi ürünlerinde rekabet edememek, öte
yandan yenilikçilik temelli büyüyen zengin ülkeleri ise yakalamakta
zorlanmaktır (Gill, Kaharas & Bhattasali, 2007: 4-5). İlgili raporda orta
gelirli ülkelerin büyüme performanslarının fakir veya zengin ülkelere
göre daha yavaş olduğuna dikkat çekilmekte, orta gelirli ülkelerin, yüksek
gelirli ülkelerle düşük gelirli ülkeler arasında sıkışıp kalmalarına vurgu
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yapılmakta ve bu durumda olan ülkeler genel olarak OGT’ye takılmış
olan ülkeler olarak nitelendirilmektedir (Bozkurt vd. 2014: 24).
Dünya bankası tarafından yayınlanan bu çalışmaların ardından orta
gelir düzeyinde bulunan ülkelerin yaşamış oldukları büyüme sorunları ve
bu sorunların bir sonucu olarak dillendirilmeye başlanan OGT olgusu,
iktisatçılar arasında ilgi odağı haline dönüşmeye başlamış, farklı ülke ve
ülke grupları üzerinde yapılan araştırmalar hız kazanmıştır. Ağırlıklı
olarak gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren ve bu ülkelerde yaşanan
büyüme sorunları üzerine inşa edilen OGT kavramı, gelir gruplarının
tespitinde ortaya çıkan farklı görüşler ve orta gelir seviyesinde geçirilen
süreler dikkate alındığında literatürde farklı tanımlamalarla
karşılaşmamıza neden olmaktadır. Kesin bir tanımı bulunmamakla
birlikte bu konuda yapılmış çalışmalarda sıkça kullanılan bazı
tanımlamaları şu şekilde özetleyebiliriz;
 Gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) bakımından kişi başına geliri
düzeyi orta gelir seviyesine ulaşmış ülkelerin bu gelir bandında
sıkışıp kalmaları durumudur (Yeldan vd. 2012: 13)
 Düşük gelir düzeyinden orta gelir düzeyine ulaştıktan sonra
ülkenin, büyüme sürecinde ortaya çıkan yavaşlamadır
(Eichengreen vd. 2012: 46)
 Orta gelir seviyesine ulaşmış ekonomilerin, uzun yıllar boyunca
bu seviyede takılıp kalmalarını ve bir türlü yüksek gelirli ülke
grubu seviyesine çıkamamaları durumudur (Karahan 2012: 96)
 Bir ülkenin orta gelir düzeyine ulaştıktan sonra uzun yıllar (Altorta gelir grubu ülkeler için 28 yıl ve üzeri, üst-orta gelir grubu
ülkeler için 14 yıl ve üzeri) bu gelir düzeyinde sıkışıp kalması
durumudur (Felipe vd. 2012: 26).
 Bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir seviyesine ulaştıktan
sonra durgunluk içine girmesi ve bulunduğu gelir seviyesinde
sıkışıp kalması durumudur (Eğilmez 2012)
 Orta gelirli bir ülkenin üst gelir grubuna geçmekte yetersiz
kalması durumudur (Yılmaz 2015: 2).
Yapılan tanımlamalara genel olarak bakıldığında OGT olgusunun
aslında sürdürülebilir bir büyüme sorunu olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
Dünya Bankası ülke ekonomilerini “Atlas Metoduna”1 göre Amerikan
doları cinsinden hesaplamış olduğu Kişi Başına Gayri Safi Milli Hâsıla
1

Atlas Metodu, ulusal para birimi cinsinden hesaplanan kişi başı GSMH rakamlarının son
üç yılın döviz kuru ortalamaları kullanılarak Amerikan doları cinsinden ifade edilmesidir.
Buradaki amaç; döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaların kişi başı GSMH
seviyeleri üzerindeki etkilerini azaltmaktır.
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(GSMH) değeri üzerinden çeşitli gelir gruplarına ayırmaktadır. Dünya
Bankasının yapmış olduğu bu ayrıma göre 2016 yılı verileriyle; kişi
başına düşen yıllık geliri 1005 dolar veya 1005 dolardan az olan
ekonomiler “düşük gelirli ekonomiler”, 1006-3955 dolar arasında geliri
olan ekonomiler “alt-orta gelirli ekonomiler”, 3956-12235 dolar arasında
geliri olan ekonomiler “üst-orta gelirli ekonomilerdir”. Kişi başına düşen
yıllık geliri 12236 dolar veya üstü olan ekonomiler ise yüksek gelirli
ekonomiler olarak değerlendirilmektedirler2.
Tablo 1. Kişi Başına GSMH Düzeyli Ekonomilerin Sınıflandırılması
Gelir Grupları

Kişi başına yıllık GSMH

Düşük Gelirli Ekonomiler

1005 dolar veya daha düşük

Orta Gelirli Ülkeler
Alt-Orta Gelirli Ekonomiler
Üst-Orta Gelirli Ekonomiler

1006-12235 dolar arası
1006-3955 dolar arası
3956-12235 dolar arası

Yüksek Gelirli Ekonomiler

12236 dolar veya üstü

Kaynak: Dünya Bankası, Çevrimiçi:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bankcountry-and-lending-groups, Erişim:01.03.2018.

Türkiye, Dünya Bankası’nın yapmış olduğu sınıflandırmaya göre üstorta gelir grubunda yer alan bir ülkedir. Türkiye 1955 yılında kazanmış
olduğu orta gelirli ülke sıfatını, aradan geçen yaklaşık 60 yıllık bir
dönemde sürdürmüş ve maalesef yüksek gelir statüsüne geçme başarısını
gösterememiştir. 1955 yılında alt-orta gelirli ülkeler grubuna dâhil olan
Türkiye, 50 yıl bu grupta kaldıktan sonra 2005 yılında üst-orta gelirli
ülkeler arasına katılmış, ancak aradan geçen 12 yıllık dönemde önemli
büyüme başarılarına imza atmış olmasına rağmen halen yüksek gelirli
ülkeler arasına dâhil olamamıştır.
1960-2016 dönem aralığı açısından Türkiye’nin kişi başına
GSMH’deki değişim süreci Şekil 1’de gösterilmeye çalışılmıştır. Şekil
incelendiğinde Türkiye’de kişi başına GSMH’deki artış eğiliminin 19601980 yılları arasında belirli bir seviyede durağan olduğu, 1980’li yılların
ortalarında yakalanan artış eğiliminin doksanlı yılların ortalarında
kesintiye uğrasa da 2000’li yılların başında hızlanarak 2010 yılına kadar
Dünya Bankası, Çevrimiçi:
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-countryand-lending-groups, Erişim Tarihi: 01.03.2018
2
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devam ettiği görülmektedir. Kişi başına GSMH’deki bu artış trendi 2010
yılından itibaren yerini tekrar durgunluğa bırakmıştır. Bu durum Tho
(2013)’nun “Ekonomilerin Gelişim Sürecini” andırmaktadır. Tho
(2013)’e göre; birçok gelişmekte olan ülke ekonomisi, yoksulluk
tuzağından kurtulup orta gelir düzeyine ulaştıktan sonra bir üst aşama
olan yüksek gelir grubuna geçme başarısını gösterememektedir.

Kaynak: Word Bank, (2017), World Development Indicators.

Şekil 1. Türkiye’de 1960-2016 Dönemi Kişi Başına GSMH’deki Değişim
Türkiye’nin büyüme sürecini gösteren Şekil 1’i Tho’nun yaklaşımına
uyarlamak suretiyle değerlendirirsek, Türkiye açısından C noktası,
yoksulluk tuzağından çıkılıp orta gelir seviyesini yakalandığını diğer bir
ifadeyle orta gelir seviyesini ifade etmektedir. C-D yolu yüksek gelir
düzeyini (D Noktası) yakalama mücadelesi çerçevesinde ortaya
konulacak sürdürülebilir büyüme durumunu ve nihayet C-E yolu ise orta
gelir seviyesi yakalandıktan sonra düşük büyüme performansları
nedeniyle içine düşülen durgunluğu, diğer bir ifadeyle orta gelir tuzağı
durumunu ifade etmektedir. Bu durumda, Türkiye’nin yoksulluk
tuzağından kurtulduğunu ancak orta gelir tuzağını henüz aşamadığını
söyleyebiliriz.
3. Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması ve
Orta Gelir Tuzağından Çıkışta Ar-Ge ve İnovasyonun Önemi
1970’li yıllara kadar sadece kişi başına düşen gelir düzeyinin
artırılması ve toplumsal refah düzeyinin yükseltilmesi üzerine inşa edilen
büyüme ve kalkınma anlayışı, son otuz kırk yıllık dönemde toplumsal
gelişmenin sadece ekonomik gelişmeyle sınırlı olmadığı aynı zamanda
çevreye ve doğaya duyarlı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeten bir
büyüme ve kalkınma anlayışına doğru evrilmeye başlamıştır. Çevresel
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kaliteyi ve beşeri sermayenin önemini dikkate alan, kıt kaynakların
optimal kullanımını amaçlayan uzun dönemli bu büyüme ve kalkınma
anlayışı “Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma Modeli” olarak
nitelendirilmektedir (Alagöz, 2004: 6).
Sürdürülebilir büyüme genel olarak, kısa dönemde elde edilen
istikrarlı büyüme performansının kalıcı hale gelerek uzun dönemde de
devam ettirilebilmesi olarak tanımlanmaktadır. T.C Merkez bankası
sürdürülebilir büyümeyi; fiyat istikrarının bozulmadığı, ekonomik
göstergeler ile makroekonomik dengelerin uyumlu olduğu, potansiyel
büyüme seviyesine yakın, 5 yıl ve üzeri büyüme dönemleri olarak
tanımlamaktadır (TCMB, 2005: 12).
Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından kısa dönemde elde edilen
yüksek büyüme hızlarının uzun dönemde de devam ettirilebilmesi,
yüksek gelirli ülkelere yakınsama ve orta gelir tuzağı olgusuyla karşı
karşıya kalmama açısından oldukça önemlidir. Ancak bu ülkelerin büyük
bir bölümünde büyümenin devamlılığını engelleyen bir başka ifadeyle
kısıtlayan unsurlar mevcuttur. Özellikle fiziki ve beşeri sermaye
yetersizliği, kurumsal ve teknolojik altyapı yetersizliği, politika
uyumsuzlukları, çevre hakkında bilgi ve deneyim eksikliği, yönetimde
kalite ve güven eksikliği, kaynak kullanımında etkinsizlik gibi unsurlar
bu kısıtlardan bazılarıdır (Dulupçu, 2004: 1).
Bir ülkede ekonomik büyümeyi başlatmanın onu devam ettirmekten
daha kolay olduğu genel olarak kabul edilen bir gerçektir. Zira gelişmiş
ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında gözlemlenen en önemli
farklılıklardan birisi, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik göstergelerin
gelişmekte olan ülkelere göre daha istikrarlı ve sürekli olmasıdır.
Örneğin; G-7 ülkelerinin büyüme hızlarını ve büyüme hızında meydana
gelen dalgalanma oranlarını gelişmekte olan ülkelerle kıyaslamaya
çalışan Yıldıran, 1990-2004 dönem aralığında G-7 ülkelerinin ortalama
olarak % 2 oranında ve gelişmekte olan ülkelerden birisi olan Kore’nin
ise ortalama olarak % 6 oranında büyüdüğü sonucuna ulaşmıştır. Ancak
elde edilen sonuçlara göre söz konusu dönem aralığında G-7 ülkelerinde
ekonomik büyümede görülen dalgalanma oranı % 0,9 iken Kore’de % 4
tür. Elde edilen bir başka sonuç ise ilgili dönemde Kore’de reel büyüme
oranının % 16’lık bir sapma aralığında, G-7 ülkelerinde % 3 ve Euro
bölgesinde % 4,6’lık bir sapma aralığında değiştiğidir. Bu durum gelişmiş
ülkelerin düşük oranlarda da olsa istikrarlı ve sürekli büyüdüklerini ve
önemli olan asıl şeyin kısa dönemde yüksek oranlarda büyümenin değil,
belirli bir büyüme oranını uzun dönem boyunca sürdürebilmek olduğunu
ortaya koymaktadır (Yıldıran: 2004: 9).
Genel olarak bakıldığında bir ekonomide çıktı seviyesini
yükseltebilmenin iki temel yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki; üretim
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sürecinde kullanılan girdi miktarlarının artırılması, ikincisi ise; kullanılan
girdi miktarı aynı iken mevcut girdi miktarıyla daha fazla çıktıya
ulaşabilmenin yollarının bulunmasıdır. Elbette çıktı miktarının artırılması
konusunda her iki yöntemde önem arz etmektedir. Ancak iktisadi olarak
bakıldığında üretim kaynaklarının kıtlığı varsayımı ikinci yolun önemini
artırmaktadır. Özellikle 1950’li yıllarda Solow (1956) ve Swan (1956)
öncülüğünde geliştirilen Solow - Swan büyüme modeli ya da bilinen
adıyla Neo-Klasik büyüme modeli anlayışı çerçevesinde yapılan
çalışmalar bu alana yeni ve önemli katkılar sağlamıştır. Solow ve Swan
yapmış oldukları çalışmalarda üretim fonksiyonun ölçeğe göre azalan
getiriye sahip olduğu ve teknolojinin dışsal bir değişken olduğundan
hareketle, büyümenin nihayetinde durağan bir seyir izleyeceğini ileri
sürmüşlerdir. Her ne kadar büyüme sürecinin anlaşılmasına önemli
katkılar sunmuş olsa da Neo-Klasik büyüme anlayışı özellikle 1960’lı
yıllardan sonra ciddi eleştiriler almaya başlamış ve yerini 1980’li yılların
sonlarına doğru ölçeğe göre artan getirileri ve teknolojinin içsel bir
değişken olduğunu vurgulayan, durağan durum büyüme oranının
üzerinde bir büyümenin gerçekleşebileceğini ileri süren yeni büyüme
anlayışına bırakmıştır. Bilinen adıyla “İçsel Büyüme Modelleri” olarak
adlandırılan bu yeni büyüme anlayışı son dönemlerde literatürde ciddi
anlamda yerini almıştır. Teknolojinin dışsal olduğunu reddeden ve
teknolojiyi Ar-Ge ve beşeri sermaye kanalıyla içselleştiren içsel büyüme
teorileri Romer (1990), Grossman ve Helpman (1991) ve Aighon Howitt (1992) Ar-Ge Modeli, Romer (1986) Bilgi Yayılmaları Modeli,
Lucas (1988) Beşeri Sermaye modeli ve Barro (1990) Kamu Politikası
Modeli ile ciddi bir alt yapı kazanmıştır.
Ar-Ge’ye dayalı içsel büyüme modellerinde büyümenin motoru Ar-Ge
olarak kabul edilmektedir. Bu konu üzerine yapılan çok sayıda çalışmada,
Ar-Ge harcamalarının inovasyon, verimlilik ve özellikle de ekonomik
büyüme üzerinde önemli bir rol oynadığı yönünde sonuçlar elde edilmiş
ve nihayetinde bu konu üzerine geniş bir literatür oluşmuştur. Büyümenin
asıl itici gücünün Ar-Ge sektöründen kaynaklandığını ileri süren ArGe’ye dayalı içsel büyüme literatüründe konuyla ilgili üç çalışma belirgin
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalar sırasıyla Romer (1990),
Grossman & Helpman (1991), Aghion & Howitt (1992) tarafından
geliştirilen modellerdir. Bu modellerin en önemli özelliği Ar-Ge
faaliyetlerine, istihdam edilen beşeri sermaye düzeyine ve üretilen yeni
ürünlere dayalı birer büyüme modeli olmalarıdır. Bu modellere göre
ekonominin uzun dönemde sürdürülebilir bir büyüme yapısına
kavuşması, Ar-Ge sektörüne aktarılan araştırmacı (bilim adamı,
mühendis, teknik elemanlar) sayısına bağlıdır. Buna göre bir ekonomide
yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme yapısının sağlanabilmesi bu
kaynakların miktarı kadar bu kaynaklarını Ar-Ge sektörüne yeni
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ürünlerin ve teknolojilerin
aktarılabilmesine bağlıdır.

geliştirilmesini

sağlayacak

şekilde

Ar-Ge yatırımlarının ekonomik büyümeye olan katkısının
belirlenmesine yönelik literatürde birçok amprik çalışmaya rastlamak
mümkündür. Örneğin; Pessoa (2010) Ar-Ge ile ekonomik büyüme
arasında doğrusal bir ilişkinin olduğunu, devlet tarafından Ar-Ge’ye
yapılacak teşviklerin toplam faktör verimliliğini ve özel sektörün Ar-Ge
yatırımlarını artıracağını vurgulamaktadır. Bu çalışmalardan bazıları;
Griffith (2000), Sylwester (2001), Guellec & Potterie (2001), Ulku
(2004), Samimi & Alerasoul (2009), Göçer (2013) ve Özcan & Arı
(2014) olarak sayılabilir. Sürdürülebilir ekonomik büyüme rakamlarına
ulaşmak isteyen ülkelerin birçoğu 1990’lı yıllardan itibaren Ar-Ge’ye
yatırım yaparak bilim, teknoloji ve sanayide önemli atılımlar
gerçekleştirmiş ve ihracatlarını da arttırarak gelişmiş ülke seviyesine
ulaşmış ve kişi başı gelirlerini yüksek gelirli ülke düzeyine yükseltmeyi
başarmışlardır. Ancak orta gelir tuzağını aşmakta zorlanan ve düşük
ekonomik büyüme sorunlarıyla yüz yüze kalan gelişmekte olan ülkelerin
de nitelikli eğitim, Ar-Ge ve inovasyon gibi konulara ağırlık vererek
katma değeri yüksek ürünler üretmesi ve büyüme hızlarını sürdürülebilir
hale getirmesi gerekmektedir (OECD, 2005: 10; Göçer, 2013: 217-218).
Türkiye’de yıllara göre Ar-Ge harcamalarının GSYH içerisindeki
payının gösterilmeye çalışıldığı Şekil 2 ve yerli patent başvuru
sayısındaki değişimin gösterilmeye çalışıldığı Şekil 3 incelendiğinde, ArGe harcamalarındaki artışın yerli patent başvuru sayısını pozitif yönde
etkilediği, özellikle 2006 sonrası dönemde patent başvuru sayısında gözle
görülür ciddi bir artışın yaşandığı gözlemlenmektedir.

Şekil 2. Türkiye’de Yıllara Göre Ar-Ge Harcamaları / GSMH oranları
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1082 (Erişim Tarihi: 14.06.2018)
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Şekil 3. Türkiye’de Yıllara Göre Yerli Patent Başvuru Sayısı
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1082 (Erişim Tarihi: 14.06.2018)

Ancak Şekil 4’ te görüleceği üzere son dönemlerde yakalanan bütün
bu olumlu eğilime rağmen OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında
Türkiye’nin Ar-Ge harcamalarının GSYH’ ya oranı bakımından 35
OECD üye ülkesi arasında son sıralarda yer aldığı ve %0,9’ luk Ar-Ge
harcamaları / GSYH oranı ile %2,4’ lük OECD ortalamasının çok
gerisinde kaldığı görülmektedir. Diğer taraftan Orta Gelir Tuzağından
kurtularak yüksek gelirli ülkelere arasına katılma başarısı göstermiş ve bu
sorunla uğraşmakta olan gelişmekte olan ülkelere de örnek teşkil eden
Güney Kore’ nin, OECD ortalamasının çok üstünde %4,2’lik bir oranla
Ar-Ge ve İnovasyon altyapısına pay ayırıyor olması bu başarının tesadüf
olmadığına kanıt teşkil etmektedir.

Şekil 4. OECD Üyesi Ülkelerde Ar-Ge Harcamaları / GSMH oranları
(2015)
Kaynak:https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
(Erişim Tarihi: 15.06.2018)

Ar-Ge süreci ile yaratılan yeni ürünün temel girdisi kabul edilen bilgi,
inovasyon ekonomisinin temel dayanağını oluşturur. Bu süreçte bilgiye
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dayalı olarak üretilen yeni ürün ileri teknolojiyle üretildiğinden, marjinal
getirisi ve katma değeri daha yüksek olacaktır. Yani bir anlamda yeni
bilgi ile üretilen ürün/ürünler, hem yüksek katma değere hem de toplam
faktör verimliliğinde artışa neden olacaktır. Yeni ürünün patent hakları ile
korunması durumunda ise patent sahibi firma için bir süreliğine tekelci
kâra da olanak sağlayacaktır (Kurtoğlu, 2014: 76). Bu konuda Türkiye’de
yapılmış çalışmalar incelendiğinde Gülmez & Yardımcı (2012), Korkmaz
(2010), Akıncı & Sevinç (2013), Özcan & Arı (2014), Işık (2014), Doruk
& Söylemez (2014) ve Bozkurt vd. (2015) genel olarak Ar-Ge
harcamaları ve patent başvuruları ile GSYH büyüme oranı arasında
pozitif yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğu, diğer bir ifadeyle Ar-Ge
harcamalarında ve patent başvurularında meydana gelen artışların GSYH
büyüme oranını pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
4. Çalışmanın Amacı
Çalışmamızda, Türkiye’nin “orta gelir tuzağı” sorununa bir çözüm
önerisi olarak ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından Ar-Ge ve
inovasyonun önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır.
 İnovasyon göstergeleri ile sanayi üretim endeksi arasında nedensel
ilişki var mıdır?
 İnovasyon göstergeleri sanayi üretim endeksini hangi yönde
etkilemektedir?
5. Veri Seti, Yöntem ve Model
Çalışmamızda inovasyon göstergeleri ile ekonomik büyüme göstergesi
arasındaki nedensellik ilişkisi “Toda – Yamamoto Nedensellik Testi”
yardımıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada inovasyon
göstergeleri olarak AR-GE harcamaları ve patent başvuruları, ekonomik
büyüme göstergesi olarak da sanayi üretim endeksi dikkate alınmış ve bu
göstergeler arasındaki nedensel ilişki Türkiye ekonomisi bağlamında
araştırılmıştır. Analizlerde 2005-2014 dönem aralığı dikkate alınmış ve
analizlerde değişkenlere ait “Moving Average” yöntemiyle
mevsimsellikten arındırılmış ve logaritmaları alınmış olan çeyrek
dönemlik veriler kullanılmıştır. Değişkenlerin durağan olup olmadığını
belirlemek amacıyla ilgili dönemde yapısal kırılmaları dikkate alan
“Zivot-Andrews Birim Kök Testi” uygulanmış ve son olarak da seçilen
inovasyon göstergelerinin sanayi üretim endeksini hangi yönde ve nasıl
etkilediğini belirlemek için Zivot-Andrews birim kök testi sonuçları
dikkate alınarak değişkenlerin durağanlık seviyelerinde VAR modeli
Etki-Tepki fonksiyonları oluşturulmuştur.
Ekonometrik analizlerde ampirik bulguların doğru ve tutarlı olması
için değişkenlerin durağan olmaları gerekmektedir. Durağan olmayan
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zaman serileriyle yapılan analiz sonucunda ekonomi literatüründe teorik
olarak geçerliliği olmayan ilişkiler ortaya çıkabilmektedir. Ekonometrik
analizlerde bu sorunun göz ardı edilmemesi ve analizlerde kullanılacak
değişkenlerin durağanlık seviyelerinin mutlaka bilinmesi gerekmektedir.
(Granger & Newbold, 1974).
Çalışmamızda, analizlerin yapılacağı ilgili dönemlerdeki yapısal
kırılmaları dikkate alan Zivot-Andrews (ZA) birim kök testi
kullanılmıştır. “Bu test zaman serilerindeki yapısal kırılmaları içsel olarak
belirlemektedir” (Zivot & Andrews, 2002: 67). 2000/2001 Türkiye krizi,
2008 küresel krizi ve 2010 Avrupa borç krizlerini göz önüne aldığımızda,
bu yıllarda Türkiye ekonomisi için yapısal kırılmaların olması
kaçınılmazdır.
“Zivot-Andrews testi sabit ve trend içeren modelde, 1, 2 ve 3 no’lu
denklemlerin tahminine dayanmaktadır. Bu birim kök testinde, regresyon
denklemi tahmin edilmekte ve tahmin edilen parametreler için t istatistiği
hesaplanmaktadır. Sabitte kırılmayı (DUt(λ)), trendde kırılmayı (DTt(λ,))
göstermektedir” (Korkmaz, Zama & Çevik, 2008: 25).
k

IPEt = μC + θC DUt(λ) + βCt + γCDTt(λ) + αCIPEt – 1 +



cjCΔIPEt – j

j 1

+ εt

(1)

PATt = μC + θC DUt(λ) + βCt + γCDTt(λ) + αCPATt

– 1

+

k



cjCΔPATt – j + εt

(2)

j 1

RDYt = μC + θC DUt(λ) + βCt + γCDTt(λ) + αCRDYt – 1
k

+



cjCΔRDYt – j + εt

(3)

j 1

H0 : α = 1 Seri birim kök içerir (Durağan Değildir)
H1 : α = 0 Seri birim kök içermez (Durağandır)
“Burada, t=1,2.3……..T tahmin dönemini, λ kırılma noktasını
göstermektedir. Bütün modeller, j=t’den j=(T-1)/T’ye kadar En Küçük
Kareler Yöntemi (EKK) ile tahmin edilmektedir. λ’nın her bir değeri için
k gecikme sayısı belirlenerek αi = 1 durumu t istatistiğiyle test
edilmektedir. Hesaplanan t istatistiğin mutlak değer içinde, ZivotAndrews kritik değerinden büyük olması durumunda H 0
reddedilmektedir” (Korkmaz, Zama & Çevik, 2008: 25; Temurlenk &
Oltulular, 2007).
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Toda-Yamamoto testinin avantajı Granger nedensellik testinde olduğu
gibi analizlerde kullanılacak değişkenlerin durağanlık mertebelerinin eşit
olması zorunluluğunun olmamasıdır. Toda-Yamamoto testi yapılırken,
öncelikle ilgili değişkenlerin düzey değerleri I(0) kullanılarak Vektör
Otoregresif (VAR) model oluşturulmaktadır (Tapşın & Karabulut, 2013:
200-201). Oluşturulan VAR modelinde dikkat edilmesi gereken değişen
varyans ve otokorelasyon gibi yapısal sorunların olmadığı uygun gecikme
uzunluğunun yani VAR modelinin gerçek derecesinin (k) belirlenmesidir.
VAR modelinde en uygun gecikme uzunluğu Akaike ve Schwarz gibi
bilgi kriterleri yardımıyla belirlenebilmektedir. Sonraki aşamada “k”
derecesine ZA birim kök testi sonuçlarına göre belirlenen ilgili
değişkenlerin maksimum bütünleşme mertebesi (dmax) eklenerek VAR
modeli tekrar tahmin edilmektedir. Yapay olarak tahmin edilen bu VAR
modelinde herhangi bir yapısal sorun olması halinde “Newey-West”
yöntemi kullanılarak bu yapısal sorun ya da sorunlar dikkate alınıp
düzeltilmektedir.
Toda-Yamamoto nedensellik prosedürünün bu
aşamasında “dmax” derecesinin “k” derecesini aşmaması önemlidir
(Lütkepohl & Kratzig, 2004: 148).
Toda-Yamamoto nedensellik testi için oluşturulan VAR modeli 4 ve 5
no’lu denklemlerde olduğu gibi ilişkisiz regresyon (seemingly unrelated
regression) yöntemiyle tanımlanıp tahmin edilmektedir (Lütkepohl &
Kratzig, 2004: 150).
k  d max
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=
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+
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α2(i + dmax) PATt – (i + dmax) + ε1t
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β0
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β1(i

+
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–
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+
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i 1
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β2(i + dmax) RDYt – (i + dmax) + Ư1t

(5)

i 1

Toda-Yamamoto testinde dikkat edilmesi gereken nokta, nedensellik
analizi için genişletilmiş Wald (MWALD) testlerinin ilk k katsayı matrisi
üzerine uygulanmasıdır. 4 no’lu denkleme baktığımızda “Patent
başvurularından (PI) sanayi üretim endeksine (IPE) doğru nedensellik
yoktur” sıfır hipotezi H0 : α2i = 0 biçiminde tanımlanır ve buna MWald
(F-testi) testi uygulanır. “Hesaplanan MWALD test istatistiği p serbestlik
dereceli ki-kare tablo değerinden büyükse veya olasılık değeri anlamlılık
düzeylerinden (0,1, 0,05, 0,01) küçükse sıfır hipotezi reddedilmektedir”
(Tapşın & Karabulut, 2013: 201). Eğer sıfır hipotezi reddedilirse, yani
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gecikmeli parametrelerden en az biri sıfırdan farklıysa, PAT’tan IPE’ye
doğru nedensellik olduğu sonucuna ulaşılır. “Bu noktada, Toda–
Yamamoto nedensellik testi uygulanırken VAR modelinde k gecikme
değerlerine ait parametreler üzerine kısıtlamalar konulmamaktadır”
(Lütkepohl & Kratzig, 2004: 150).
VAR modeli zaman serisi modelleri içerisinde, en fazla
kullanılanlardan birisidir. Bu model seçilen bütün değişkenleri birlikte ele
alır ve bir sistem bütünlüğü içinde inceler. VAR modelinde başlangıçta
değişkenleri içsel ve dışsal olarak ayırma zorunluluğu yoktur. Çünkü bu
modelde genellikle dışsal değişken yer almaz” (Tarı, 2015).
“Değişkenlerin tümü içseldir ve birçok içsel değişken birlikte ele alınır.
Her bir içsel değişken, kendisinin ve modelde yer alan diğer içsel
değişkenlerin gecikmeli değerleriyle açıklanır. Değişkenlerin sadece
kendi bağımlı değişkenlerine etkileri yanında diğer bağımlı değişkenlere
etkileri de düşünülerek model oluşturulmaktadır” (Sevüktekin &
Nargeleçekenler, 2010)
Çalışmada kullanılan üç değişkenli VAR modeli 5 gecikmeyle 6, 7 ve
8 no’lu denklemlerdeki gibidir. Burada, et ortalaması sıfır, kendi
gecikmeli değerleriyle olan kovaryansları sıfır ve varyansları sabit,
normal dağılıma sahip, rassal hata terimlerini göstermektedir.
IPE = C(1,1)*IPE(-1) + C(1,2)*IPE(-2) + C(1,3)*IPE(-3) +
C(1,4)*IPE(-4) + C(1,5)*IPE(-5) + C(1,6)*PAT(-1) + C(1,7)*PAT(-2)
+ C(1,8)*PAT(-3) + C(1,9)*PAT(-4) + C(1,10)*PAT(-5) +
C(1,11)*RDY(-1) + C(1,12)*RDY(-2) + C(1,13)*RDY(-3) +
C(1,14)*RDY(-4) + C(1,15)*RDY(-5) + e1t
(6)
PAT = C(2,1)*IPE(-1) + C(2,2)*IPE(-2) + C(2,3)*IPE(-3) +
C(2,4)*IPE(-4) + C(2,5)*IPE(-5) + C(2,6)*PAT(-1) + C(2,7)*PAT(-2)
+ C(2,8)*PAT(-3) + C(2,9)*PAT(-4) + C(2,10)*PAT(-5) +
C(2,11)*RDY(-1) + C(2,12)*RDY(-2) + C(2,13)*RDY(-3) +
C(2,14)*RDY(-4) + C(2,15)*RDY(-5) + e2t
(7)
RDY = C(3,1)*IPE(-1) + C(3,2)*IPE(-2) + C(3,3)*IPE(-3) +
C(3,4)*IPE(-4) + C(3,5)*IPE(-5) + C(3,6)*PAT(-1) + C(3,7)*PAT(-2)
+ C(3,8)*PAT(-3) + C(3,9)*PAT(-4) + C(3,10)*PAT(-5) +
C(3,11)*RDY(-1) + C(3,12)*RDY(-2) + C(3,13)*RDY(-3) +
C(3,14)*RDY(-4) + C(3,15)*RDY(-5)) + e3t
(8)
Bu çalışmadaki başka bir amaç inovasyon göstergeleri ile sanayi
üretim endeks arasındaki etkileşim ve şoklardan politik bir analiz
yapılmasıdır. VAR modelindeki amaç ta politik analiz olduğundan uygun
bir yöntemdir. “Değişkenlerde meydana gelen şokların diğer değişkenlere
etkisi ölçülür. Şoklarla ilgilenildiği için değişkenlerin durağanlık
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mertebelerinin eşit olması önem arz etmez. Şokların net görünmesi ve
serinin kendi özelliklerinin çok bozulmaması için durağanlığın
sağlanması gerekmektedir” (Sevüktekin & Nargeleçekenler, 2010: 116).
6. Ekonometrik Uygulama
Tablo 2’deki, Sanayi üretim endeksi ve inovasyon göstergeleri için
test biçimi olarak sabit terim ile trendin kullanıldığı ve gecikme
uzunluğunun seçimi için Schwarz kriteri uygulanılarak yapılan ZivotAndrews birim kök testi sonuçlarına göre; sanayi üretim endeksi (ipe) ve
AR-GE harcamaları (rdy) değişkenleri seviyelerinde, patent başvuruları
(pat) ise birinci farkında durağan hale gelmiştir. Dolayısıyla,
çalışmamızda, VAR modeli Etki-Tepki fonksiyonları oluşturulurken
“ipe” ve “rdy” değişkeni seviyesinde, “pat” değişkeni ise birinci farkında
ekonometrik modele ilave edilecektir.
Tablo 2. Sanayi Üretim Endeksi ve İnovasyon Göstergelerinin Zivot –
Andrews Birim Kök Testi Sonuçları
Sabit ve
Sabitte
Trendde
Değişkenler
Trendde
Kırılma
Kırılma
Kırılma
-5.247005
-3.655120 -4.983090
Sanayi Üretim Endeksi (ipe)
(2008Q4)
(2009Q2) (2008Q4)
-2.675758
-2.980922 -2.983326
Patent Başvuru Sayısı (pat)
(2013Q1)
(2011Q2) (2011Q1)
-5.981731
-4.416446 -5.566656
ARGE Harcamalarının
(2007Q1)
(2009Q2) (2007Q1)
GSYİH İçindeki Payı (rdy)
* Sabitte kırılma için %1, %5 ve %10 anlam düzeyindeki değerler sırasıyla -5.34, -4.93 ve
-4.58’dir.
* Trendde kırılma için sırasıyla -4.80, -4.42 ve -4.11’dir.
* Sabit ve trendde kırılma için sırasıyla -5.57, -5.08 ve -4.82’dir.
* Parantez içindeki tarihler seçilen kırılma yıllarını göstermektedir.

Tablo 3. Patent Başvuru Sayısının Birinci Farkının Zivot – Andrews
Birim Kök Testi Sonuçları
Sabitte
Trendde
Sabit ve Trendde
Değişken
Kırılma
Kırılma
Kırılma
-5.587096
-5.370822
-5.893296
Patent Başvuru
(2010Q1)
(2013Q2)
(2013Q1)
Sayısı (dpat)
Tablo 2’deki sonuçlara göre, her üç anlam düzeyinde (%1, %5 ve
%10) “ipe” ve “rdy” değişkenlerinin seviyelerindeki değerleri yüksek
çıktığından sıfır hipotezi kabul edilemez. Bu değişkenler seviyelerinde
durağandırlar. “pat” değişkenin ise seviyesindeki değeri düşük
çıktığından sıfır hipotezi kabul edilir. Bu sonuca göre, Tablo 3’te
görüldüğü gibi, “pat” değişkenin durağanlık sınaması için birinci farkına
(“dpat”) bakılmıştır. Tablo 3’e bakıldığında, “pat” değişkeni birinci
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farkında durağan hale gelmektedir. Her üç anlam düzeyinde de “dpat”
değişkenin değerleri yüksek çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu değişken için
sıfır hipotezi kabul edilemez.
Toda-Yamamoto nedensellik testi prosedürünün ilk adımında;
düzey değerlerindeki standart VAR modelinin derecesi 5 olarak
bulunmuştur (k=5). İkinci aşamada; yapısal kırılmayı dikkate alarak
yapılan Zivot-Andrews birim kök testi sonuçlarına göre değişkenlerin
maksimum bütünleşme derecesi, dmax, 1 olarak belirlenmiştir ve bu da
VAR modelinin gerçek derecesi olan 5’den küçüktür. Daha
sonra standart VAR modelinin derecesine maksimum bütünleşme
derecesi eklenerek yapay olarak 5+1=6’ya çıkarılmıştır. Nedensellik
testleri uygulanırken kısıtlama ilk 5 parametre (k=5) üzerine getirilmiştir.
Tablo 4. Sanayi Üretim Endeksi ile İnovasyon Göstergeleri Arasındaki
Toda – Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
Test
Serbestlik
Sıfır Hipotezi (H0)
Değer
Olasılık
İstatistiği
Derecesi
Patent
Harcamalarından
Sanayi Üretim
Endeksine Nedensellik
Yoktur

Ki - Kare

16.74647

5

0.0050

AR-GE
Harcamalarından
Sanayi Üretim
Endeksine Nedensellik
Yoktur

Ki - Kare

43.32088

5

0.0000

Seçilen inovasyon göstergeleri ile sanayi üretim endeksi arasındaki
Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçları Tablo 4’te görülmektedir.
Sonuçlar inovasyon göstergelerinden sanayi üretim endeksine doğru
nedenselliğin çıktığını göstermektedir.
Dolayısıyla, inovasyon
göstergeleri olan patent başvuruları ve AR-GE harcamaları ekonomik
büyüme göstergesi sanayi üretim endeksine neden olmaktadır. Ki-Kare
istatistiğine bakarak sonucu yorumlarsak, olasılık değerine göre sıfır
hipotezi 0.1, 0,01 ve 0,05 anlam düzeyinde reddedilir ve hem patent
başvurularından hem de AR-GE harcamalarından sanayi üretim
endeksine doğru nedensellik olduğu bulgusu elde edilir.
Şekil 5’teki VAR(5) modeli sonuçlarına göre, sanayi üretim
endeksinin her iki inovasyon göstergesine tepkisi neredeyse aynıdır ve
pozitiftir. Sanayi üretim endeksinin patent başvuruları ve AR-GE
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harcamalarına tepkisi on dönem boyunca pozitiftir. AR-GE
harcamalarına verilen 3. ve 4. dönemdeki negatife doğru eğilim sınırlı
kalmaktadır, sonraki 6 dönem boyuncu pozitif etki halen devam
etmektedir. Dolayısıyla, seçilen inovasyon göstergeleri ekonomik
büyüme göstergesi olan sanayi üretim endeksini pozitif yönde
etkilemektedir.
İnovasyon Göstergelerindeki Bir Standart Sapmalık Genelleştirilmiş
Şoklara Sanayi üretim Endeksinin Verdiği Tepkiler (± 2 S.H.)
Sanayi Üretim Endeksinin Patent Harcamalarına Tepkisi
.06
.04
.02
.00
-.02
-.04
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sanayi Üretim Endeksinin AR-GE'ye Tepkisi
.06
.04
.02
.00
-.02
-.04
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Şekil 5. VAR(5) Modeli Etki – Tepki Fonksiyonları
7. Sonuç ve Değerlendirme
Dünya Bankası ülkelerin gelişmişlik düzeylerini kişi başına düşen
gelir düzeylerine göre belirlenmekte ve sınıflandırmaktadır. Dünya
Bankası’nın yapmış olduğu bu sınıflandırmaya göre 1955 yılında orta
gelirli ülkeler arasına katılan Türkiye, 50 yıl alt-orta gelir seviyesinde
zaman geçirdikten sonra 2005 yılında üst-orta gelirli ülkeler seviyesine
yükselmiş ve bu statüsünü aradan geçen 13 yıllık dönemde maalesef bir
üst aşama olan yüksek gelirli ülkeler seviyesine taşıyamamıştır. Bu
mevcut durum özellikle son dönemlerde iktisat yazınında sıkça
tartışılmakta olan ve çoğunlukla gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren
“Orta Gelir Tuzağı” olgusunun Türkiye açısından da tartışılmaya
başlanmasına vesile olmuştur. Yapılan çalışmaların bir kısmında Türkiye
ekonomisi açısından OGT’ nin varlığı ya da yokluğu tartışılırken diğer
kısmında ise Türkiye ekonomisinin OGT’ ye yakalanmış olduğu
fikrinden hareketle tuzaktan çıkış için bir takım reçeteler ortaya konmaya
çalışılmıştır. Bize göre ise yaklaşık 63 yıldır orta gelirli ülke statüsünden
kurtulamamış olan Türkiye ekonomisi, orta gelir tuzağındadır ve bu
tuzaktan çıkabilmek adına dünya tecrübelerinden de örnekler alarak
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yüksek katma değerli üretime yönelik yenilikçi sanayileşme politikalarını
hayata geçirmek mecburiyetindedir.
Çalışmamızda Türkiye ekonomisinde inovasyon faaliyetlerin
ekonomik büyüme üzerindeki etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu
amaç doğrultusunda inovasyon göstergesi olarak AR-GE harcamaları ve
patent başvuruları ile ekonomik büyüme göstergesi olarak sanayi üretim
endeksi arasındaki nedensellik ilişkisi 2005 – 2014 dönemine ait üçer
aylık verileri kullanılarak Toda-Yamamoto nedensellik testi ve VAR
modeli yardımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen ampirik bulgular, patent
başvuruları ve AR-GE harcamalarından sanayi üretim endeksine doğru
pozitif yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir. Oluşturulan
VAR modeli etki-tepki fonksiyonları da çıkan nedensellik sonuçlarını
destekler niteliktedir.
Analiz sonuçları OGT sorununa çare bulması gereken Türkiye
ekonomisinin, etkin eğitim politikaları ile mevcut insan gücünün
niteliğini inovasyona yönelik olarak geliştirmesi, teknoloji yoğun yüksek
katma değerli ürünlerin üretilebilmesini sağlayacak AR-GE yatırımlarını
artırması ve bu yönde kurumsal altyapı eksikliklerini gidermek suretiyle
bu türden çabaları ciddi anlamda desteklemesi gerektiğine işaret
etmektedir. Türkiye ekonomisi ancak bu sayede daha nitelikli ve daha
sürdürülebilir bir ekonomik büyüme yapısına kavuşabilecek ve daha fazla
zaman kaybetmeden yüksek gelirli ülkeler arasına katılarak orta gelir
tuzağı sorunundan kurtulabilecektir.
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TÜRKİYE EKONOMİSİNDE DÖVİZ KURU
AYARLAMALARININ MARSHALL – LERNER KOŞULUNDA J –
ETKİSİNİN GEÇERSİZLİĞİ, 2005-2017
Exchange Rate Adjustments in Turkey Economy, Invalıdity of J- Effect in
Marshall – Lerner Condition 2005 - 2017
Hüseyin TEZER
1.Giriş
Uzun yıllardan beri çözümlenemeyen ve sürekli tekrarlanan ekonomik
krizlerin temel nedenlerinden biri olan dış ticaret açığının altında yatan asıl
sebep, dış ticarette oluşan rekabet zayıflığıdır. Ülke ekonomisinde yatırımtasarruf açığının sürekliliği, ithal girdiye bağımlı bir üretim yapısına sahip
olması ve üretim yapısının daha çok gelişmekte olan ülkelerle rekabet
halinde olması olumsuzlukların önemli nedenlerindendir. 2000’lere kadar
sabit kur politikasına dayalı bir sistemde işleyen para politikaları 20002001 krizinden sonra esnek kur rejimine geçilmesine rağmen ülke
ekonomisinde piyasa ayarlamalı devalüasyonlar sürekli hale gelmiştir. Bu
çalışmada, Marshall - Lerner koşulunda, J- teorisinin ithal ve ihraç
mallarının talep esnekliklerinin 1’den büyük olma koşuluna bağlı olarak
Türkiye ekonomisinin dış ticaretinde yaşanan gerçek dinamikleri üzerinde
olacaktır. Türkiye ekonomisinin dış ticareti; rekabet üstünlüğü, üretimdeki
girdileri oluşturan başlıca maliyetlerin (iş gücü verimliliği ve ortalama
fiyatları, enerji maliyetleri, ara malı ve sermaye malları kullanım oranları)
payı dikkate alınarak değerlendirilecektir. Bu yüzden çalışmada Marshall
- Lerner koşulunda J - Teorisinin Türkiye ekonomisine uyarlanmasının
yeterli olmadığı düşünülmektedir. 2005’ten itibaren 2017 yılına kadar
sermaye akımlarının meydana getirdiği baskılar sonucu kontrollü
devalüasyonlarla Türk Lirasının değeri sürekli düşmesine rağmen dış
ticarette bir üstünlüğe sahip olunamamış ve yıllardır süren cari açık
problemi azaltılamamıştır. Dış ticarette kur düşüklüğü avantajı ihraç
mamul fiyatlarına yansımamış ve ülke ekonomisinin dış ticaret hacmini
artırıcı bir etki yaratmamıştır. Birçok ampirik çalışmada Marshall - Lerner
koşulunun tutarsızlıklarının kanıtlanmasına rağmen, yapılan tüm
çalışmalarda dış ticarette talep esneklikleri üzerinde odaklanan sonuçlarla
değerlendirilmiştir. Oysa bu çalışmada 2000’lerden itibaren Türkiye
ekonomisinde uygulanan döviz kuru politikalarının ülke ekonomisine
etkilerinin Marshall & Lerner koşulunun değerlendirilmesi esnasında, ülke
ekonomisindeki üretim yapısı, üretimdeki katma değer seviyesi, teknolojik
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gelişmişlik seviyesi, ülke ekonomisinin istihdamın yapısal özelliklerinin
(nitelik ve nicelik açısından) etkisi araştırılacaktır.
2.Marshall- Lerner Koşulu ve J- Teorisi Etkisi
Marshall & Lerner koşuluna göre döviz kurlarındaki değişmelerin
etkisi, ithalata ve ihracata konu olan malların talep esnekliğine bağlıdır.
İthalat ve ihracatın talep esneklik katsayısı 1’den büyükse kurlardaki
artışlar dış ticaret dengesi üzerine olumlu etkiler meydana getirecek,
esneklik katsayısı 1’den küçükse tersi olacaktır. Sabit kur sisteminde
ödemeler dengesi açık veren ülke, ulusal parasının dış satın alma gücünü
düşürülmesiyle dış ticaret üzerinde avantaj yaratma eylemine devalüasyon
denmektedir. Serbest dalgalanan kur sistemlerinde piyasanın işleyişi
dolayısıyla döviz kurunun yükselmesi yani ulusal paranın değer yitirmesi
“Depresiasyon” olarak tanımlanırken, döviz kurunun düşmesi yani ulusal
paranın değer kazanması “Apresiasyon” olarak tanımlanır (Hepaktan,
2009:38-39). İç ve dış fiyatların sabit olduğu varsayımı altında reel döviz
kurunun (R = Ep* / P)1 yükselmesine yol açan devalüasyonun net ihracatı
hangi koşulda artırdığı, devalüasyonun net ihracatı üç farklı yoldan
etkilediği ileri sürülebilir. İlk önce devalüasyon sonucu döviz kuru
yükseldiğinde ithal ürünlerin fiyatları yurt içindeki mallara nazaran daha
fazla yükselir ve dolayısıyla ithal mallara olan talep azalır. Devalüasyonun
ikinci etkisi ise yurt içinde üretilen malların yurt dışındaki mallara göre
daha fazla ucuzlamasına neden olur. Dolayısıyla yurt içi mallarına yönelik
yurt dışı talep artacaktır. Yalnız bu iki etkinin olabilmesi için ithalat ve
ihracat talep esnekliklerinin toplamı 1’den büyük olmak zorundadır. Eğer
iç ve dış talep esnekliği 1’den büyükse üçüncü etki meydana gelecektir. Bu
da dış ticaret açığı varsa bu dış ticaret açığı kapanma yönüne gidecektir.
Ya da dış ticaret fazlasına dönüşecektir (Ünsal, 2009:357).
(ex + em – 1) > 0 veya (ex + em) > 1 (1)2
Devalüasyon uygulamasının eşzamanlı olarak net ihracat büyüklüğünü
olumlu yönde etkilemesi mümkün olmamaktadır. Öyle ki; devalüasyonla
birlikte yurt dışında üretilen mal ve hizmetlerin ulusal para cinsinden ifade
ettiği değer yükselirken, ulusal para cinsinden fiyatı artan ithal mallara
yönelik talebin azalması kontratlar, vadeli işlemler piyasaları vb.
düzenlemelerden dolayı gecikmeyle gerçekleşecektir (Alptekin, 2016:
373-374). Elastikiyetin fiyat değişmelerine karşı talep edilen mal ve hizmet
miktarının değişmesi olduğu hatırlandığında devalüasyonun kısa dönemde
ortaya çıkan fiyat etkisinin, miktar etkisinden büyük olması ve net ihracatın
artarak dış açıkların kapanmasına yönelik yapılan devalüasyonun ilk
başlarda net ihracat açısından olumsuz etkilenerek açıkların daha da
artmasına neden olmaktadır (Alptekin, 2016: 375). Fakat bu durum kısa
1
2.

“(R = Ep* / P). Erdal M. Ünsal 2009. Makro İktisat; s.359
(ex +em – 1) > 0 veya (ex + em) > 1. Erdal M. Ünsal 2009. Makro İktisat. s. 357
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vadede gerçekleşmekte, uzun vadede ise durum tersine dönerek dış
açıkların kapanmasına neden olmaktadır. Aşağıdaki şekilden de görüldüğü
gibi (t0 - t1) dönemi Marshall-Lerner Koşulunun gerçekleşmediği kısa
dönemi gösterirken (t1) dönemi sonrasında ise Marshall-Lerner Koşulunun
geçerli olduğu uzun dönemi göstermektedir. Devalüasyon sonrası net
ihracattaki gelişim seyri, aşağıdaki şekildeki gibi (J) harfine benzediği için
iktisat literatüründe “J- Eğrisi” olarak ifade edilmektedir.

Şekil 1. J-Teorisi
Kaynak; https://4.bp.blogspot.com/-16j3YJQ6WrQ/TW0t
3.Marshall & Lerner Koşulu ve Literatür Çalışması
Marshall & Lerner Koşulu’na dayalı çalışmalar, iktisat literatüründe
oldukça yaygındır. Yapılan çalışmalar, daha çok döviz kuru sistemlerinden
sabit kur ve esnek kur sistemleri içinde değerlendirilmiştir. Teorik olarak
döviz kuru ayarlamaları hem sabit kur, hem de esnek kur sisteminde
göreceli olarak yerli malların fiyatlarını yabancı malların fiyatlarına göre
düşürmekte ve ithal malların pahalılaşmasına, yerli malların fiyatlarının da
göreceli olarak ucuzlamasına neden olmaktadır. Marshall-Lerner Koşulu;
bir ülkenin devalüasyon sonucunda dış ticaret bilançosunun uzun dönemde
olumlu gelişme göstermesinin koşuludur. Bu olayın gerçekleşmesi için
ihraç malına olan dış ülkelerin talep esnekliği ile ithal mallara olan talep
esnekliğinin toplamı mutlak değer olarak 1’den büyük olmalıdır. Fakat (J)
eğrisi etkisinin olduğu durumda kısa dönemde devalüasyondan dolayı
ekonomik karar birimlerinin ihraç ve ithal mallarının nispi fiyat
değişikliklerine tepkileri gecikmeli olarak yansımaktadır (Vergil &
Erdoğan, 200: 42). Vergil & Erdoğan’ın (2009) yaptıkları ampirik
çalışmalar neticesinde Türkiye ekonomisinin döviz kuru değişikliklerinin
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dış ticaret dengesine etkisini olumlu bulmuşlar ve J-teorisi kuralının da
işlediğini saptamışlardır (Vergil & Erdoğan, 2009:54). Vergil ve
Erdoğan’ın çalışmasında ülkenin üretim yapısındaki teknoloji kullanım
seviyesi ve iş gücü verimliliği göz ardı edilmiştir. Karamelikli’nin (2016)
yaptığı ampirik bir çalışmada ise bütün mal guruplarında genişletilmiş
Marshall – Lerner koşulu geçerli olduğu yargısına varmıştır. Bu nedenle
Türkiye ekonomisindeki reel döviz kurlarının dış ticaret dengesini
sağlamaya yardımcı olacağını düşünmektedir. Bu düşüncesine rağmen ara
malı ithalatının ihracatı olumsuz etkileyeceğini de ileri sürmektedir. Çünkü
döviz kuru değişimleri ithalat fiyatlarını artırırken ithal ara malı fiyatlarının
da yükselmesine neden olduğundan ihraç mallarının fiyatını yükseltmesine
neden olmaktadır (Karamelikli, 2016:154). Karamelikli’nin ampirik
çalışmasında tutarlı olarak bulduğu sonuç ile ara malı ithalatı üzerine
dikkat çektiği olumsuz yapı ise çelişmektedir. Bu çalışma da teknoloji
kullanım seviyesi ve iş gücü verimliliği göz ardı edilmiştir. Göçer &
Elmas’ın (2013) yaptığı bir çalışmada ise, Türkiye’de reel döviz kurundaki
değişmeler, dış ticaret dengesi için önemli bir belirleyicidir. Buldukları
sonuçlarda Türkiye ekonomisinde reel döviz kurundaki %10’luk bir
değişme toplam ihracatta % 2.7 oranında artışla sonuçlanmaktadır.
Çalışmada dikkat çeken konu reel döviz kuru değişimleri Türkiye’den ara
malı alan ülkeler için bir avantaj olduğunun ileri sürülmesidir. Bu da
ülkenin ara malı ihracatının artması anlamına gelmektedir. Göçer & Elmas,
ara malı ithalatı açısından reel deviz kuru artışlarının Türkiye
ekonomisinin üzerinde olumsuz etki yaratacağı düşüncesindedirler.
Özellikle petrol ve doğal gaz gibi ana girdiler üretim maliyetlerini olumsuz
etkileyeceği görüşündedirler. Göçer ve Elmas, yaptıkları analiz sonucunda
Türkiye’de reel döviz kuruna yönelik politikaların, dış ticaret dengesini
sağlamaya yardımcı olacağı söylenebilir. Ancak son yıllarda ihracat,
önemli ölçüde ithal ara mallarına ve ithal girdilere bağımlı hale gelmiştir.
Bu durumda döviz kurunu yükseltmeye yönelik olarak uygulanacak
politikaların; ülkede üretimi ve ihracatı olumsuz yönde etkileyecektir
(Göçer & Elmas, 2013:153-154).
Hepaktan’ın (2009) yaptığı bir çalışmada ise döviz kuru
yükselmelerinin Türkiye ekonomisindeki ihracat seviyesini olumsuz
etkileyeceğine dair ampirik kanıtlar bulmuştur. 1980’den günümüze
Türkiye’nin dış ticaret yapısının değiştiğini ileri sürmektedir ve
Türkiye’nin ihracat yapısının çok büyük oranda sanayi ürünlerine
kaymıştır. İthalatın yapısı ise ara malı ağırlıklı bir yapıya dönüşmesi,
ihracatın ithal girdi bağımlılığına dönüşmesine neden olmuştur. Bu
nedenle Türkiye ekonomisinde gerçekleşecek bir döviz kuru düşüşü ithal
ara mallarının da fiyatlarına yansıyacak ve üretim üzerinde bir maliyet
enflasyonuna neden olarak ihraç mallarının da yükselmesine neden
olacaktır Hepaktan, 2009: 40-41).
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Hepaktan’ın (2009), yaptığı çalışmadaki ampirik bulgulara göre ihracat
ve ithalat değerlerine ilişkin birim kök analizi ile hesaplanan değerlerinin
1’e yakın ve 1’den büyük değerler almasına serilerin uzun dönemde
karasızlığını göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye için Marshall - Lerner
koşulunun uzun dönemde tam olarak çalışmadığını göz önünde
bulundurulması gerektiğini ileri sürmektedir (Hepaktan, 2009:53). Bu
sonuçlar itibariyle Türkiye ekonomisindeki döviz kuru düşüşleri
ekonomiyi, ihracatı olumsuz etkileyecektir.
4.Türkiye Ekonomisindeki Üretimin Genel Yapısı
Döviz kuru dalgalanmalarının ekonomideki üretim yapısı üzerindeki
etkileri incelerken sadece ithalat ve ihracat esneklikleri üzerinde
incelemeler yaparak sonuca gitmek yanlış sonuçlar üretebilmektedir. Bu
nedenle öncelikle ülke ekonomisinde üretimin yapısal özelliklerinin
incelenmesi gerekmektedir. Üretim yapısının maliyetlerini oluşturan
girdiler, analizin temel noktası olarak görülmelidir. Üretim girdileri
maliyetleri oluşturmakta ve bu maliyetler fiyatları etkileyerek uluslararası
piyasalardaki rekabet durumunu belirlemektedir. Çalışmada Türkiye
ekonomisindeki üretim kesiminin temel yapısını oluşturan teknolojik
seviye, faktör kullanım yoğunlukları analize yön verecektir. İhracatı büyük
oranda ara malı ithalatına bağımlı olan Türkiye ekonomisi, bu bağımlılığın
getirdiği makroekonomik etkileri ekarte edebilecek katma değer üretme
kabiliyetine haiz değildir. Dolayısıyla bu durum ülke ekonomisinin kronik
olarak cari açık vermesi anlamına gelmektedir (Avcı vd. 2016:59). Bilgiyi
yeniliğe dönüştürme ve bu yeniliği kullanabilme kabiliyetinin ülkelerin
uluslararası rekabet pozisyonunu belirlediği günümüz dünyasında, birçok
ülke ekonomilerini dışa açma ve dünya ekonomisiyle bütünleştirme çabası
içindedir (Avcı vd. 2016:50). Gelişmiş ekonomilerde imalat sanayinin
katma değer seviyesinin yüksekliği, sermaye-yoğun ileri teknolojilerinin
kullanımına bağlı olarak kaynaklanmaktadır. Ancak Türkiye ekonomisi
gibi gelişmekte olan ekonomilerde emek-yoğun teknolojilerin
kullanılması, katma değeri seviyesini düşüren önemli etkenlerdendir.
İşgücü verimliliğinin düşüklüğü de önemli bir rol oynamaktadır (Özen,
2015:154). Türkiye ekonomisinin ihracatı, geleneksel talep yapısına göre
yapılan tasnif, ara malı, yatırım malı ve tüketim malı sınıflamasına
dayanırken, teknoloji düzeyine göre yapılan analiz ise düşük, orta ve ileri
teknoloji sınıflandırmasına dayanmaktadır (Eşiyok, 2013:31-32).
Mevcut ticaret yapımızda toplam ithalatımızın önemli bir kısmını
sermaye ve ara malları oluşturmaktadır. Hatta yapılan ihracat ile
hammadde ithalatını bile karşılamamaktadır. Bunun sonucunda ihracatta
meydana gelen her artış ithalata yansımakta, bu ise dış ticaret açığına ve
buna bağlı olarak cari işlemler dengesindeki açığın büyümesine neden
olmaktadır (Ersungur vd. 2011:1-2).
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4.1.Türkiye Ekonomisi ve Üretimdeki Teknolojik Seviye
Türkiye ekonomisinin üretim yapısı ve dış ticaret açığına bağlı cari
işlemler dengesindeki açıklar, ekonomik kırılganlıkların önemli
nedenlerindendir. Türkiye ekonomisinin yıllardan beri çözülemeyen
sorunları sanayileşme ve kalkınma politikalarındaki başarısızlıklar altında
yatmaktadır. Ülkede 1963 yılından beri sürdürülen kalkınma planlarında
sürekli tekrarlanan “ithal ikameci sanayileşme” modeli 1980’lerden
itibaren değişime uğrayarak “ihracata dayalı sanayileşme” modeline
dönüşmesine rağmen ülke üretim yapısında köklü değişimler
yaratamamıştır. Türkiye ekonomisinde uygulanan tüm kalkınma
planlarında ithalata bağımlılığı düşürme hedefleri belirlenmiş olsa da,
geçen yıllar boyunca ithalata bağımlılığın azaltılamadığı gibi, aksine
ithalata bağımlılığın sürekli arttığı bir üretim yapısına dönüşmüştür.
Grafik; 1’de Türkiye ekonomisi üretim yapısının teknolojik düzeyleri
görülmektedir. Türkiye ekonomisinin üretim yapısını gösteren teknolojik
üretim seviyeleri dışa bağımlılığının nedenlerini açıklamakta oldukça
faydalı olacaktır. Grafikten de görüldüğü gibi Türkiye ekonomisindeki
düşük teknoloji seviyesinde olan üretim yapısı 2009’dan 2014’e kadar %
41,9’dan % 40,4’e düşmüştür. Orta-düşük teknolojik üretim seviyesi, %
30,3’den, % 32,9’a çıkmıştır. Orta-yüksek teknoloji seviyesindeki
üretimde ise, pozitif yönlü bir değişim olmamıştır. Yüksek teknoloji
seviyesindeki üretimde ise, 2009’dan 2014’ bir ilerleme olmadığı gibi tam
aksine gerilemiş olduğu görülmektedir. Eurostat verilerinden derlenmiş
olan tablo;1’de sektörlere göre Türkiye ekonomisinin teknoloji
sınıflandırmasının görülmektedir. Tablo;1’de “Düşük Teknoloji” üretim
yapısında; gıda, tütün, tekstil, deri işleri, ağaç, mobilya sektörü gibi emek
yoğun üretim sektörleri yer almaktadır. İkinci alt seviyede olan “OrtaDüşük Teknoloji” üretim seviyesinde ise; kauçuk, plastik, kağıt, ana metal
sanayi, makine ekipmanları sektörleri yer almaktadır. Bu sınıfta yani ortadüşük seviyede Türkiye ekonomisinin de en yoğun olan sektörüdür ve ara
malı üretim ve ihracatı için önemli bir konumdadır. Üçüncü alt seviye olan
“Orta-Yüksek Teknoloji”de ise; kimyasal ürünler, silah mühimmatı,
elektrikli teçhizatlar, motorlu kara taşıtları, tıbbi malzemeler yer almakta
ve en yüksek ara malı ithalatı bu kesimde gerçekleşmektedir. En üst seviye
olan “İleri teknoloji” seviyede üretimin ana sektörleri ise; temel eczacılık
ürünleri, bilgisayar, optik ve elektronik ürünler, havacılık ve uzay araçları
gibi sektörlerdir. Türkiye ekonomisinin bu seviyedeki üretim gücü en
düşük seviye olmakla birlikte bu sektör de yüksek oranda ara malı ithaline
neden olmaktadır.
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Grafik 1. İmalat sanayi üretimin teknolojik yapısı (üretim değeri
açısından)
Kaynak: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Müdürlüğü Ocak 2016. Ankara. S. 5.
Tablo: 1. Sektörlere Göre Teknolojik Seviye
Faaliyet/
Bölüm
Kodu

Faaliyet / Bölüm Adı
Yüksek Teknoloji

21

Temel Eczacılık Ürünleri ve Eczacılık Malzemeleri

26

Bilgisayar, Optik ve Elektronik Ürünlerin İmalatı

30.30

Hava Taşıtları ve Uzay Araçları ile Bunlarla İlgili
Makinelerin İmalatı
Orta Yüksek Teknoloji

20

Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı

25.40

Silah ve Mühimmat İmalatı

27

Elektrikli Teçhizat İmalatı

28

30

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve Ekipman
İmalatı
Motorlu Kara Taşıtı, Treyler, (Römork) ve Yarı Treyler
İmalatı
Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı (30.11;12.30;30 hariç)

32.50

Tıbbi ve Dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

29

Orta Düşük Teknoloji
18.20

Kayıtlı Medyanın Çoğaltılması

19

Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı
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22

Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin İmalatı

23

Diğer Metalik Olmayan Minerallerin İmalatı

24

Ana Metal Sanayii

25
30.31

Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı (Makine-Teçhizat
Hariç)-(25.40 Hariç)
Gemilerin ve Yüzen Yapılarının İnşası

33

Makine ve Ekipmanların Kurulumu ve Onarımı
Düşük Teknoloji

10

Gıda Ürünlerinin İmalatı

11

İçeceklerin İmalatı

12

Tütün Ürünleri İmalatı

13

Tekstil Ürünlerinin İmalatı

14

Giyim Eşyalarının İmalatı

15

Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı

16

Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar ürünleri İmalatı

17

Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı

18

Kayıtlı Medyanın Basım ve Çoğaltımı (18.20 Hariç)

31

Mobilya İmalatı

32

Diğer İmalatlar (32.50 Hariç)

Kaynak;https://tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Documents/YerliMali/Eu
rostat%20verilerine%20gore%20teknoloji%20siniflamalari.docx.
4.2.Türkiye Ekonomisinde Üretim ve İhracatta, İthalata Bağımlılık
Türkiye ekonomisinin üretim yapısındaki teknolojik üretim seviyesinin
genel yapısını inceledikten sonra, ülkenin dış ticaretindeki üretimin genel
yapısına da bakmak gerekir. Dış ticaret malları açısından ülke
ekonomisinin ihraç ettiği ürünlerin teknoloji sıralamasına göre 2010-2014
arasındaki gelişmeler tablo; 2’de görülmektedir. Tablodan da görüldüğü
gibi ihracatta düşük ve orta düşük teknoloji seviyesinde üretim ilk iki sırayı
almaktadır. Düşük ve orta düşük teknoloji seviyesindeki üretim katma
değer oranları, diğer iki sektör olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji
seviyesindeki sektörlere göre daha yüksektir. Bu yüzden orta yüksek ve
yüksek teknoloji seviyesinde üretimde katma değer oranı çok düşük olduğu
için bu sektörün ara malı ithalatı daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo: 2. İhracatın Teknolojik Yapısı (Milyon TL) (ISIC, REV.4)
TEKNOLOJİK SEVİYE

2010

2011

2012

2013

2014

Yüksek Teknoloji

5.050

6.222

8.092

8.471

10.128

Orta Yüksek Teknoloji

51.388

68.262

73.834

85.700

102.562

Orta Düşük Teknoloji

50.813

69.167

97.917

82.959

94.506

Düşük Teknoloji

52.757

70.024

80.024

94.747

118.050

Kaynak: T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Sanayi
Stratejisi Belgesi. 2015 - 2018. S. 29 – 30 -31
Türkiye ekonomisindeki üretimde ara malı ithalat ve ihracatının yıllar
itibariyle geldiği noktayı anlamak için bir başka tablo ile daha
değerlendirilmesinde fayda vardır. Çünkü ara malı ithalatının orta yüksek
ve yüksek teknolojide, yüksek olması dış ticaret açığının en önemli
nedenlerinin başında yer almaktadır. Bunun için tablo; 3’deki veriler
dikkati çekmektedir. Onuncu kalkınma planından alınan bu verilerde de
görüldüğü gibi 2013-2016 sonuna kadar ihracatın ithalatı karşılama
oranları artmış gibi görünse de aslında bu yıllarda ülke ekonomisinde ve
ticaret paydaşlarında meydana gelen siyasal değişimler nedeniyle düşen
dış ticaretten kaynaklanan bir durum vardır. Çünkü ithalata bağımlı bir
üretim yapısı olan ülke ekonomisi, ihracat seviyesi düştüğü zaman aynı
doğrultuda ithalat seviyesi de düşmekte ve ihracatın ithalatı karşılama
oranı da yükselmiş gibi görünmektedir. Aynı tabloda dikkat çeken bir
başka nokta ise, ikinci satırda yer alan ihracatta orta-yüksek ve yüksek
teknolojinin yer aldığı kesimdir. Bu kesim aynı zamanda dış ticaret
açığının temel sebeplerini de göstermektedir. Bu iki kesim arasındaki fark
dış ticaretteki açığın belirleyicisi konumundadır. Bir başka gösterge ise
tüketim mallarının ithalatındaki değişimde görülmektedir. 2013’ten 2016
sonuna kadar tüketim malları ithalatının oransal olarak sürekli azaldığı
görülmektedir. Ülke içindeki döviz kurundaki yükselişler ve ülke içindeki
teknolojik ürünler üzerinde uygulanan ÖTV gibi vergiler ithal tüketim
mallarına olan talep miktarını düşürmektedir. Tablonun son satırında yer
alan dahilde işleme rejimi kapsamındaki döviz kullanım oranları da
üretimdeki ithalata bağımlılık seviyesini açıkça göstermektedir. Tablodan
görüldüğü gibi dahilde işleme rejimi kapsamında döviz kullanım oranları
%40’ların üzerindedir. Yıllar itibariyle görülen düşüş ise yine daha öncede
belirttiğimiz gibi dış ticaretteki kayıplardan kaynaklanmıştır.
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Tablo: 3. Türkiye Ekonomisinde ithalat ve ihracat Performans
Göstergeleri
Gösterge Adı

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

İhracatın İthalatı Karşılama
Oranı (%)

60.3

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

İthalatta orta-yüksek ve
yüksek teknolojinin payı
(%)

42.0

43.0

42.5

42.0

41.0

40.0

İhracatta orta-yüksek ve
yüksek teknolojinin payı
(%)

32.0

33.0

34.0

35.0

36.0

37.0

Tüketim Malı İthalatının
toplam ithalat içindeki payı
(%)

12.1

11.9

11.5

11.0

10.5

10.0

Dahilde işleme rejimi
kapsamında döviz kullanım
oranı (%)

47.0

46.0

45.0

44.0

42.0

40.0

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Programı (20142018). İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı Eylem Planı.
http://www.ankesob.org.tr/mevzuat/esaslar/OnuncuKalkinmaPlani/ithalat
aOlanBagimliliginAzaltilmasiProgramiEylemPlani.pdf
Kalkınma bakanlığının ekonomi araştırmalar müdürlüğünün 2016 yılı
çalışmasından alınan grafik; 2’de Türkiye ekonomisindeki dış ticarette
açığın en önemli sebepleri arsında ilk sırada yer alan ara malı ithalatının
2014 yılı verileri görülmektedir. Grafikte de görüldüğü gibi 2014 yılında
ara malı ihracat ve ithalatın yüzdesel dağılımı vardır. Grafikte de açıkça
anlaşılmaktadır ki, düşük teknoloji seviyesinde ara malı ihracatı ve ithalatı,
orta-düşük ve orta yüksek seviyelere göre oldukça düşük seviyede
gerçekleşmektedir. Yüksek teknoloji seviyesinde, ara malı ithalatı, ara malı
ihracatının neredeyse dört katı olmuştur. Orta düşük teknoloji seviyesinde
ise, ara malı ihracatı, ithalata göre fazla vermiştir. Diğer yandan, ortayüksek teknoloji seviyesinde, ara malı ithalatı, ihracattan fazla olduğu için
eksi bakiye vermektedir. Ülke ekonomisinin ihracat ve ithalat arasındaki
yıllardan beri süre gelen dış ticaret açığı, orta-yüksek ve yüksek teknolojik
seviyesindeki ithal girdi bağımlı üretim yapısından kaynaklandığı açıkça
görülmektedir. Türkiye ekonomisinin yıllardan beri yaşayageldiği dış
ticaret açığına dayalı cari işlemler dengesindeki açık problemini aşması
için, ithal ara mallarına bağımlı orta yüksek ve yüksek teknolojik üretim
yapısını, yani montaj sanayi anlayışını değiştirmesi gereklidir.
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Grafik 2. Ara malı dış ticarette teknolojik seviye (%) 2014
Kaynak: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ekonomik ve Sosyal
Araştırmalar Müdürlüğü Ocak 2016. Ankara. S; 22.
4.3.Türkiye Ekonomisinde İş gücü Verimliliği ve Ortalama Ücret
Seviyesinin İmalat Maliyetlerine Etkisi
Türkiye ekonomisinde ikinci önemli girdi maliyetlerinden bir diğeri
olan iş gücü verimliliği ve yıllar itibariyle gelişen iş gücü ücretleri dış
ticaret rekabetinde önemli bir yer tutmaktadır. Aşağıdaki tablo; 3’de
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2013 yılı raporlarında belirlediği
rekabet sıralaması görülmektedir. Rekabet sıralamasında koyu renkli olan
satırlar oldukça önemlidir. Türkiye ekonomisinin, İnovasyon (yenilik),
yani yeni teknolojik geliştirme kabiliyeti, iş gücü piyasasının etkinliği,
teknoloji ve iş gücü verimliliği sıralamalarında dünya içinde iyi bir yerde
olmadığı açıkça görülmektedir. İnovasyon sıralamasında, yıllara göre
sırasıyla 2012’de 144 ülke içinde 55. sırada, 2013’de, 148 ülke içerisinde
50. sırada, 2014 ise 144 ülke içinde 56. sırada yer almıştır. İş gücü
verimliliğinde ise yine aynı sırayla, 2012’de 47, 2013’de 43, 2014’de ise
50. sırada yer almıştır. İş gücü piyasasındaki etkinlik sıralamasında ise
maalesef 144 ya da 148 ülke içinde çok gerilerde olduğu tablodan da açıkça
görülmektedir. Tablo; 3’e göre iş gücü verimliliği ve etkinliği açısından
Türkiye ekonomisinin rekabet gücü zayıf olarak görülmektedir. Türkiye
ekonomisinin dış ticaretteki rekabeti açısından bir başka karşılaştırma ise,
yıllar itibariyle iş gücü fiyatlarının, döviz kurunun ve enflasyon seviyesinin
gelişim süreci ile değerlendirmek gerekmektedir. Ülkede gerçekleşen
enflasyon oranları, müteakiben yerli paranın hem iç değerinin, dolayısıyla
faiz oranlarının; hem dış değerinin, yani yerli paranın yabancı paralar
karşısındaki değeri olan döviz kurunun oluşmasında etkilidir. Ülkeler
arasındaki enflasyon farkları da enflasyonun yüksek olduğu ülke parasının
dış değerinin (döviz kurunun) aleyhine bir duruma neden olacaktır. Yani
yerel para devalüe edilmiş olacaktır (Yazıcı, 2016:65).
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Tablo; 4’de 2002’den 2017’ya kadar olan süreçte en düşük memur, en
yüksek memur, ortalama kamu işçisi ve asgari ücret değerleri
görülmektedir. Ortalama memur maaşları beş kat artarken, asgari ücretteki
artış seviyesi yedi kattan fazla gerçekleşmiştir. Dünya sıralaması içinde iş
gücü verimliliğinde aynı oranda bir artış gözlenmezken iş gücü ortalama
ücretlerindeki bu denli artış dış ticarette rekabet açısından olumsuz bir
tablo yaratmıştır. Fakat sadece ücret artışlarıyla veya iş gücü verimliliğine
bakarak bir sonuca varmadan, bir de döviz kuru ve enflasyon seviyesindeki
değişimler de değerlendirilerek bir çıkarım yapılabilir. Yıllar itibariyle
2002’den, 2017’ye kadar döviz kuru (USD); yaklaşık % 140, enflasyon ise;
TÜFE % 168,75 ve ÜFE ise, % 164,35 artmasına rağmen, ortalama kamu
işçisinin ücretleri üç kattan daha fazla arttığı görülmektedir. Asgari ücret
yaklaşık yedi kat artmıştır. Bütün bu rakamlar da göstermektedir ki
ayarlamalı kur değişimlerine rağmen ülke üretim yapısında en önemli girdi
maliyetlerinde ikinci sırada yer alan iş gücü maliyetleri göreceli olarak
daha fazla yükselmiştir. İş gücü maliyetlerinin yükselmesine rağmen
üretimdeki teknolojik seviyede emek yoğun sektörlerinin ağırlıkta olması
iş gücü verimliliğinin aynı oranda artmasını engellemektedir. Bu durum
döviz kuru ayarlamalarına rağmen ülke ekonomisinin dış ticaretteki
rekabet avantajını olumsuz etkilemektedir. Çünkü işgücü maliyetleri de
girdiler içinde ara ve sermaye mallarından sonra en önemli girdi
kalemlerindendir. Döviz kuru ayarlamalarına rağmen, iş gücü ücretlerinin
enflasyondan ve döviz kuru fiyatlarından daha fazla artmış olması, iş
gücündeki düşük verimliliğe ilaveten maliyetlerin artmasına neden olarak
dış ticaretteki rekabet kayıplarına neden olmaktadır. Türkiye
ekonomisinde son yıllarda döviz kurunun sürekli yükselişine rağmen dış
ticaret açığının kapanmaması veya ihracatın daha fazla artmaması bundan
dolayıdır. Ülke ekonomisindeki ihracatın kur ayarlamalarına tepki
vermemesi ülke ekonomisinin ithalata bağımlı ihracat yapısından
kaynaklandığı açıkça görülmektedir.
Tablo 3: Küresel Rekabetçilik Endeksine Göre Türkiye'nin 2012,
2013 ve 2014 Yıllarına Ait Bileşenler Sıralaması Bileşenler
2012 Yılı (144
ülke arasında)

2013 Yılı (148
ülke arasında)

2014 Yılı (144 ülke
arasında)

Kurumsal yapılanma

64

56

64

Altyapı

51

49

51

Sağlık ve ilköğretim

63

59

69

Yükseköğretim ve
eğitim

74

65

50

Mal piyasalarının
etkinliği

38

43

43
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Pazar büyüklüğü

15

16

16

İnovasyon

55

50

56

İşgücü piyasasının
etkinliği

124

130

131

Makroekonomik ortam

55

76

58

Mali piyasaların
gelişmişliği

44

51

58

Teknolojik hazırlık

53

58

55

İşgücü gelişmişliği

47

43

50

Kaynak: T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Sanayi
Stratejisi Belgesi 2015-2018. S. 23. (The Global Competitiveness Report
2014-2015, The Global Competitiviness Report 2013-2014, The Global
Competitiviness Report 2012-2013 )
Tablo 3. Seçilmiş Ücretler ve Aylıklara İlişkin Bazı Göstergeler
2002 Aralık (TL)

2017 Ocak (TL)

En Düşük Memur Maaşı

392

2.312.90

En Yüksek Memur Maaşı

3074.1

9.755.30

Ortalama Memur Maaşı

577,9

2.702.40

Ortalama Kamu İşçisi Ücreti

1.012.00

3.615.60

Net Asgari Ücret

184.3

1.404.10

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Ekonomisinde Haftalık
Gelişmeler ve Genel Görünüm. Yıllık Programlar ve Konjonktür
Değerlendirme Genel Müdürlüğü 13 Ocak 2017. S. 16
Tablo 4. Döviz Kuru (USD), ÜFE, TÜFE Yıllara Göre Değişim
Yıllar

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

USD
Döviz Kuru
/ TL
1,63
1,39
1,34
1,34
1,41
1,16
1,53
1,49
1,54
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TÜFE

ÜFE

29,7
18,4
9,4
7,72
9,65
8,39
10,06
6,53
6,40

30,8
13,9
13,8
2,66
11,58
5,94
8,81
5,93
8,87

1,90
10,45
13,33
2011
1,78
6,16
2,45
2012
2,13
7,40
6.97
2013
2,33
8,17
6,36
2014
2,92
8,81
5,71
2015
3,53
8,53
9,94
2016
3,85
12,98
17,30
2017
% 140
% 168,75
% 164,35
Yaklaşık Toplam
Yüzde Değişim
Kaynak: TCMB ve TÜİK verilerinden türetilmiştir.
Bir başka değerlendirme ise döviz kuru, ithalat ve ihracat rakamlarının
yıllar itibariyle incelenmesi ve aralarında bir korelasyon olup olmadığının
incelenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki grafik; 3’de İthalat ile ihracat
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Ama döviz kuru
değişiminin ise ithalat ve ihracat üzerinde doğrudan bir ilişkisi olmadı
görülmektedir. 2005 yılından 2017 yılına kadar geçen sürede yıllar
itibariyle dolar (USD) ile ithalat-ihracat rakamları, sırasıyla 2005 yılında
USD kuru 1.34 TL iken 2006’da 1.41 TL’ye çıkmış, ancak ithalat ve
ihracat buna rağmen arttığı görülmektedir. 2006’dan 2007 yılı sonuna
kadar USD döviz kuru 1.41’den 1.16 TL’ye düşmüş, yani TL’nin
değerlenmesine, döviz kurunun değer kaybetmesine rağmen hem ithalatta,
hem de ihracatta belirgin bir yükseliş görülmektedir. Oysa literatüre göre
TL’nin değerlenmesi, döviz kurunun değer yitirmesi göreceli olarak yurt
içi üretilen mal ve hizmetlerin pahalanması ve yurt dışında üretilen mal ve
hizmetlerin ise ucuzlamasına neden olması gerekmekte ve dış ticaret
ihracat aleyhine gelişmesi gerekmektedir. Bu yıllarda ise böyle olmamış
tam aksine hem ithalatta, hem de ihracatta yükseliş görülmektedir.
2007’ sonundan, 2008 yılı sonuna kadar olan süreçte ise, döviz kuru
yine artmış TL yine değer yitirmiştir. Fakat grafikten de görüldüğü gibi
ithalattaki etkilenme ihracattaki etkilenmeden oransal olarak çok daha
fazla olmuştur. Döviz kurundaki değerlenme ithal malların fiyatlarının
yükselmesine neden olmasına rağmen, ithalata olan talep düşmediği gibi,
aksine artış görülmektedir. İhracattaki artış oranı ise daha düşük bir artış
eğilimi göstermiştir. 2009 yılında döviz kurunda önemli bir değişiklik
olmamasına rağmen hem ithalat, hem de ihracat rakamlarında düşme
yaşanmıştır. Bu dönemdeki düşüşler dünya krizinden kaynaklanmaktadır.
Dünya ekonomisinde özellikle gelişmiş ekonomilerde etkisini gösteren
ekonomik kriz dış ticareti de olumsuz etkilemiştir. 2010 yılında döviz
kurunda çok küçük bir fiyat yükselme görülmesine rağmen dış ticarette
hem ithalat, hem de ihracattaki artış belirgin bir şekilde görülmektedir.
2011yılında döviz kurlarındaki oynaklık yine artmış ve TL yine değer
yitirerek döviz kurundaki yükseliş devam etmiştir. USD döviz kuru
1.54’den, 1.90’a çıkmasına rağmen yine, ithalattaki artış, ihracattaki artışa
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bağlı olarak yükselmiştir. 2012 yılında ise USD döviz kuru yeniden
1.90’dan, 1.78’e düşmesine rağmen, ithalattaki ve ihracattaki artış yine
devam etmiştir. Bu yılki verilerde de görülmektedir ki döviz kuru
düşmesine rağmen yani TL, değerlenmesine rağmen hem ihracat, hem de
ithalat yükselmiştir. 2012’den 2013’e döviz kuru yine değerlenmeye
başlamış ve TL, yine değer kaybetmiş olmasına rağmen ithalattaki artış
sürerken ihracatta düşüş görülmüştür. 2013’ten 2104’e döviz kuru artışı
devam etmiş ithalatta düşüş, ihracatta ise hafif de olsa artış görülmüştür.
2014’ten 2017’ye kadar döviz kurundaki artış devam etmiş olmasına
rağmen hem ithalatta, hem de ihracatta düşüşler meydana gelmiştir.
Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi döviz kurlarındaki değişimlerin dış
ticaret üzerindeki etkisi zayıftır. İhracatta görülen artışlar ithalattaki
artışlarla doğru orantılı olarak seyretmektedir. Yani, kısaca ithal girdiye
(montaj sanayi) dayalı bir üretim sistemi içinde olan Türkiye ekonomisinde
ihracatta yaşanan artışlar ithalatı da doğrudan etkilemektedir. Çünkü döviz
kuru değeri arttığı sürece ithal girdiler de artmakta ve ülkenin ürettiği mal
ve hizmet fiyatlarını da yukarı doğru etkilemektedir. Yani döviz kuru
değeri yükseldiği zaman ithal ara mallarının fiyatları da yükselmekte ve
dolayısıyla ithal girdiye dayalı üretim sistemi içinde yer alan sanayi
mallarının fiyatları da yükselmektedir. Bu durum ise ihracatta kur
ayarlamalarına dayalı bir rekabet üstünlüğü yaratmamaktadır. Ülke
ekonomisindeki enflasyonun en önemli nedenlerinden biri de döviz kuru
artışlarıdır. Döviz kuru artışları hem ara mallarının, hem de sermaye
mallarının fiyatlarını etkilediği gibi, üretimde maliyet etkisi büyük olan
enerji (petrol, doğal gaz vb.) fiyatlarını da olumsuz etkilemektedir. İşte
bundan dolayıdır ki döviz kuru değişimleri Türkiye ekonomisinde üretilen
ihraç malları açısından dış piyasalarda rekabet üstünlüğüne neden
olamamaktadır.
Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaret ve Döviz Kuru (USD) Karşılatırması
2005-2017
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İHRACAT (FOB) (Bavul
Ticareti Hariç)

73.47685.535107.27132.02102.14113.88134.90152.46151.80157.61143.83142.53153.30

İTHALAT (CİF)

116.77139.57170.06201.96140.92185.54240.83236.54251.66242.17207.23198.61214.00

YIL SONU DOLAR KURU 1,3431,4131,1651,51231,50571,5461,90651,78262,13432,31892,90763,53 3,85

Grafik 3. Türkiye ekonomisinde dış ticaret ve döviz kuru ilişkisi
2005-2017
Kaynak; TÜİK verilerinden oluşturulmuştur.
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5. Sonuç
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Türkiye ekonomisinin üretim
yapısında özellikle orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesinde katma
değer oranı düşük, fakat orta-düşük ve düşük teknoloji seviyesindeki
üretim ise kısmen de olsa katma değer oranının daha yüksek olduğu
görülmektedir. Yüksek ve orta yüksek seviyeli üretimde ithalat bağımlılık
seviyesi yüksek, fakat düşük ve orta-düşük seviyedeki üretimde ise ithalat
bağımlılık seviyesi daha azdır. Türkiye ekonomisinde üretimde emek
yoğun üretim seviyesi yüksektir. Bu yüzden, üretimde emek yoğun üretim
sistemi daha fazla olmasından dolayı reel iş gücü ücretlerindeki artışlar bu
sektörlerin dış ticaretteki rekabetini olumsuz etkilemektedir.
Türkiye ekonomisindeki dış ticaret açığının nedenlerinden en önemlisi
olan ara malı ithalatının yüksek olduğu orta-yüksek ve yüksek teknoloji
seviyesindeki üretimde katma değer seviyesi düşük olduğu için ihracat,
döviz kuru dalgalanmalarından olumsuz etkilenmektedir. Yani döviz kuru
ayarlamalarında Marshall - Lerner koşulunda J - Teorisi etkisi
görülmemektedir. Hatta döviz kuru dalgalanmaları veya yükselişleri
ihracattaki atışın tam aksine ithal girdiye bağımlı olan bu sektörlerin üretim
mamullerinin pahalılaşmasına neden olmakta ve ithalatın miktar olarak
değil fakat toplam tutar olarak daha fazla yükselmesine neden olmaktadır.
Türkiye ekonomisinin büyüme projeksiyonunda en önemli unsur olan
ihracata dayalı büyüme modeli çerçevesinde, ithalata bağımlı montaj
sanayi anlayışından çıkarak orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesinde
ve buna ilaveten emek yoğun üretim anlayışından, teknoloji temelli
sermaye yoğun üretim seviyesine geçmesi gerekmektedir.
Ülkenin üretim kalemleri, montaj sanayisine ya da ara malı üretimine
dayalı emek yoğun üretim sistemine sahip olduğundan dolayı dış ticarette
rekabet edilen ülkeler genel olarak gelişmekte olan ülkelerdir. Oysa emek
ücretleri bakımından Türkiye bu ülkeler içerisinde yüksek ücret
maliyetlerine sahiptir. Bu nedenle dış ticarette rekabet üstünlüğüne sahip
olunabilmesi için üretimdeki teknoloji seviyesinin düşük, orta-düşük
seviyeden orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyesine geçecek dönüşümü
sağlamak zorundadır. Bunu başarabildiği zaman dış ticaret açığına bağlı
cari işlemler açığı problemini ve istikrarlı büyüme hedeflerine
ulaşabilecektir.
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KENTLEŞME VE KENTE UYUM: ANKARA GÜVENTEPE
MAHALLESİ ÖRNEĞİ1
Urbanization and Adaptation to the City: Güventepe QUARTER
SAMPLE

Sinan Yazıcı
Giriş
Kentleşme süreci, 18. yüzyıldan sonra ortaya çıkan sanayileşmenin bir
sonucudur. Sanayileşme öncesi temel üretim biriminin tarım olması
nedeniyle kent nüfusu kırsal nüfusun gerisinde bulunmaktadır (Benevolo,
1995, s. 188). Sanayileşme ile birlikte bu durum tersine dönmüştür. Kırsal
bölgelerdeki nüfusun kentlere yönelmesi, önce sanayileşmiş merkez
ülkelerde başlamış, daha sonra özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında
gelişmekte olan çevre ve yarı çevre ülkeleri de etkisi altına almıştır.
Kentleşme süreci dünyanın bütün bölgelerinde aynı düzeyde
gerçekleşmemiştir. Bu konuda ayırt edici unsur, sanayileşme ile istihdam
arasındaki ilişkidir. Özellikle sanayileşmiş merkez ülkelerle
sanayileşememiş çevre ülkeler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Batı Avrupa, ABD ve Japonya gibi sanayileşmiş ülkelerde kentleşme
süreci sanayileşmenin sağladığı istihdam olanaklarına koşut bir şekilde
sağlıklı bir şekilde gelişirken, sanayileşemeyen çevre ülkelerde ise durum
tamamen sancılı bir şekilde ilerlemiştir (Görmez, 1997:11-12). Özellikle
1980’li yıllardan itibaren Petrol Krizinin de etkisi ile borç batağına düşen
başta Afrika ülkeleri olmak üzere Latin Amerika ve diğer çevre ülkeler,
IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası mali kuruluşlarda yardım
istemişlerdir. IMF ve Dünya Bankası’nın bu ülkelerin ekonomilerinin
serbest piyasa ilkelerine göre yeniden yapılandırmalarını zorunlu kılması,
bu ülkeleri daha da yoksullaştırmıştır. Kırdan kentlere yapılan kontrolsüz
göç, belirtilen ülke ekonomilerinin % 2-4 büyümesine karşın kentlere
göçün % 5-8 oranında olması, bu ülke kentlerini zor durumda bırakmıştır.
Uluslararası kuruluşların tarımsal desteklerin kaldırılması yönündeki
talepleri, bu alanların küresel düzeyde rekabete açılması politikaları, kırsal
alanlarda insanların kendi kendilerine yeterli olma imkânlarını ortadan
kaldırmıştır. Mali disiplin politikaları ise kentleri iş üretemez hale
getirmiştir (Davis, 2016:30-34). Böylece belirtilen ülkelerin göç alan
kentlerinde, kentlere yakın alanlarda gecekondulaşma ortaya çıkmıştır.

2008 yılı Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Kentleşme
Dersinde hazırlanan sunu ve yine aynı sahada 2018 yılında yapılan alan taramasının
karşılaştırılmasıdır.
 (Dr. Öğretim Üyesi) Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Türkiye.
e-mail: sinanyazici@bayburt.edu.tr
1
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Kentleşme sürecinde büyük sorunlar yaşayan ülkelerden biri de
Türkiye’dir. 1950’li yıllardan itibaren yoğun bir şekilde kırdan kente göç
olayının yaşandığı ülkemizde göç olgusu, göç yoğunluğu ile istihdam
imkânları arasında paralellik olmaması nedeniyle (Doğan & Arslan,
2004:230) büyük sorunlara yol açmış, kentlerde gecekondulaşma meydana
getirmiştir. 2000’li yılların başlarına kadar gecekondulaşma büyük bir
hızla devam etmiştir.
Gecekondular, genellikle hazine arazileri üzerinde inşa edilmişlerdir.
Kentin çevresinde yapılan gecekondular, herhangi bir planlamadan
yoksun, göçenlerin kendi çabaları sonucu ortaya çıkan, fiziki olarak kentsel
yerleşimlere uygun olmayan konutlardır. Kentlerin aldığı göç, kendi
kapasitelerinin üzerinde olduğu için, yeni yerleşim birimlerine hizmet
sunma gücünden yoksundur (Türkdoğan, 1996:124). Kentle birlikte
uyumlu bir bütün oluşturamayan gecekonduların su elektrik, yol, park,
bahçe gibi çeşitli altyapı ve imar sorunları yanında kente uyum, kentsel
mekânla bütünleşme gibi kültürel sorunlar da kendisini göstermiştir.
Gecekondulaşma ile birlikte yeni kentliler, göç öncesi yaşadıkları
mekânlardaki alışkanlıklarına devam etme, kentle bütünleşememe ve
kentin değerlerini benimseyememe gibi önemli uyum sorunlarıyla karşı
karşıya kalmışlardır. Göçen insanların kentte yaşadıkları uyum
sorunlarının başında yaşadıkları kenti algılama, kenti sahiplenme, kentin
sunduğu imkânlardan faydalanma ve yaşanılan çevreye duyarlı olma
(Marshall, 2003:400) gibi kentli olmanın gerektirdiği koşulların yerine
getirilmesi sorunlarıdır.
Bu çalışma, göçenlerin kentle bütünleşmelerinin gerçekleşip
gerçekleşmediğini anlamaya yönelik karşılaştırmalı bir tarama
araştırmasıdır. Aynı araştırma sahasında, ilki 2008 yılında ikincisi de 2018
yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde kavramsal
çerçeve ele alınmıştır. Kuramsal çerçeve ile birlikte çalışmada geçen temel
kavramlar bu kısımda irdelenmiştir. İkinci bölümde çalışmanın yöntemi
ortaya konmuştur. Çalışma, araştırma sahasından verileri, nicel araştırma
yöntemlerinden tarama araştırması ile birlikte nitel araştırma
yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği ile elde etmiştir. Bu
araştırma, 2008 ile 2018 yıllarında gerçekleştirilen çalışmaları
karşılaştırmalı olarak değerlendirmesi yönüyle de karşılaştırmalı bir
çalışmadır. Bulgular başlıklı üçüncü bölümde tarama araştırması ve
derinlemesine mülakatlardan elde edilen bulgular ortaya konmuştur. Son
bölümde ise elde edilen bulgular karşılaştırmalı bir şekilde
değerlendirilmiştir.

Kavramsal Çerçeve
Kentleşme kavramı sanayileşme ile birlikle ortaya çıkan bir olgu olması
nedeniyle sanayileşme ya da kapitalizmle ilgili olarak ortaya çıkan
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kuramları kentleşme sürecini açıklamada bir araç olarak kullanmak
mümkündür. Marksist Kuram, Modernleşme Kuramı, Bağımlılık
Kuramları ve Modern Dünya Sistemi Kuramı kentleşme sürecini
açıklamada bir araç olarak kullanılması mümkündür2.
Çalışmanın ele aldığı konu ile ilgili olarak, literatürde, modernleşme
kavramına çokça atıf yapıldığı görülmektedir3. Modernleşme Kuramındaki
anlamıyla kullanılan modernleşme kavramı ile yenileşme anlamına gelen
modernleşme kavramı arasında bir ayrım yapmak ve aradaki farklılığı
ortaya koymak gerekmektedir.
Kapitalizmin Batı Avrupa’da ortaya çıkışını ele alan Modernleşme
Kuramı, kuramsal çerçevesini modern geleneksel dikotomisi üzerine inşa
etmektedir. Bu inşanın en önemli özelliği Batı Avrupa’nın büyüme ve
gelişmesinde kültürel unsurların önemine yapmış olduğu vurgudur.
Modern toplumlar Batılı değerleri benimsemiş, geleneksel değerlerinden
arınmış toplumlar kabul edilmektedir. Gelişmiş Batılı ülkeler, ulaşılması
gereken bir model olarak dünyanın diğer ülkelerine sunulmakta, sanki Batı
dışı toplumlar geleneksel toplumla Batılı toplum arasında düz bir çizgi
olarak düşünülen bir hat üzerine gelişmişlik düzeylerine göre
yerleştirilmek istenmesine rağmen (Bernstein, 1992:45-46), kapitalist
sistemin en temel özelliği ekonomik bir sistem olmasıdır. Batı Avrupa’daki
siyasi birimler arasındaki rekabetin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu
sistem, ekonomik temelleri ortaya konulmadan anlaşılabilecek bir sistem
değildir. Günümüzde Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve son
dönemlerde yapmış olduğu atılımlarla Türkiye gibi ülkeler Batı dışı
sanayileşmesini başarmış ya da başarma aşamasına gelmiş ülkeler,
ekonomik anlamda rekabetin gerektirdiği şartları yerine getirerek bu
başarılarını elde etmişlerdir. Bu nedenle modernleşme kavramı ile
modernleşme kuramı arasında bir ayrım yapmak gerekmektedir (Yazıcı,
2016:93-98).
Bir süreç olarak kentleşme sanayileşmiş ya da merkez ülkelerde sağlıklı
bir şekilde gelişirken, sanayileşememiş ya da yarı çevre ve çevre ülkelerde
sağlıksız bir şekilde ortaya çıkması, kentleşme olgusundaki merkez
sanayileşmiş ülkeler ve çevre sanayileşememiş ülkeler gerçeğine işaret
etmektedir. Bu nedenle çalışmanın kuramsal çerçevesi, Modern Dünya
Sistemi kuramı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kuramın özellikle, merkezçevre kavramı gecekondulaşmanın ortaya çıkışını açıklamada önemli
kuramsal açıklama gücü sunmaktadır.
Bu çerçevede çalışmada modernleşme kavramı kapitalizmin ortaya
çıkışını açıklayan modernleşme kuramı anlamında kullanılmamaktadır4.
Konu ile ilgili olarak kuramsal tartışma için (Yazıcı, 2016:14-99)
Konu ile ilgili olarak Tekeli (2001), (1999), Kıray (1982), eserlerine bakılabilir.
4 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için 2 numaralı dipnottaki kaynağa bakınız.
2
3

[235]

Bu kavram, çalışmada yenileşme, ortaya çıkan yeni bir duruma ayak
uydurma anlamında kullanılmaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan
kentlileşme, kente uyum gibi kavramlar kuramsal olarak modernleşme
olarak kabul edilmek istenmektedir (Kalaycıoğlu, 1993:23). Ancak bunu
Modernleşme Kuramından ya da kapitalizmin ortaya çıkışını açıklamada
kullanılan diğer kuramların ötesinde, kapitalist sistemin kendisinde
yaşanan dönüşümün toplumsal hayat üzerinde yapmış olduğu ve kentlerin
kendilerine özgü geliştirmiş oldukları kültürlerin varlığında/oluşmasında
aramak gerekmektedir.
Kentler belirtildiği gibi, içinde bulunulan ekonomik siyasal sistemden
etkilenmektedir. Ayrıca ölçek olarak köylerden büyük olması nedeniyle
kentlerdeki ilişkiler, yüz yüze olmaktan çıkarak kişilik dışı ilişkiler halini
almaktadır (Görmez, 1991:9-15). Göçen kişinin köyünde alışmış olduğu
bir çevre, yakınları gibi kendisi için değer ifade eden unsurlardan kopması
onu etkilemektedir. Kente geldiğinde alışkın olmadığı farklı bir ortamda
farklı ekonomik ve sosyal ilişkiler içerisine girmesi ister istemez göçen
kişide uyum sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.

Gecekondu
Gecekondu, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra, merkez ülkeler
dışında kalan yarı çevre ve çevre ülke şehirlerinde ortaya çıkan bir olgudur.
Pazara yönelik üretim sürecine geçişin hızlandığı ve kent nüfusunun hızlı
artışına karşılık, yavaş bir sanayileşmenin ortaya çıkardığı bir sonuçtur
(Doğan & Arslan, 2014:230). Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya
çapında yaygınlaşmıştır. II. Dünya Savaşı öncesi 1930’lu yıllarda
ülkemizde gecekondu olgusundan söz edilebilmesine rağmen
kurumsallaşma 1950’li yıllardan itibaren başlamıştır.
Fiziki açıdan bakıldığında ülkemizde ilk gecekondular, 1930’lu
yıllarda, yılda ortalama % 6 oranında büyüyen yeni başkent Ankara’da
meydana gelmeye başlamıştır. Bu yeni evler baraka olarak
isimlendirilmektedir. Barakalar o dönemde, akademik çevreler tarafından
tartışılmaya başlanmış, konu Alman NAZİ hükümetinden kaçarak
ülkemize yerleşen akademisyen Kessler’in dikkatini çekmiştir (Tekeli,
2008:55-56). Kessler, devletin kendi imkânları ile kendi konutlarını
yapmaya çalışan insanları engellemek yerine onları teşvik etme ve
destekleme önerisinde bulunmuştu. Bu dönemde gecekondulaşma ülke
gündemini meşgul edecek düzeyde bir sorun olarak görülmemektedir.
1950’li yıllara gelindiğinde başta İstanbul olmak üzere ülkemizin göç
alan kentlerinde giderek kitlesel hale gelmeye başlayan göçle birlikte,
gecekondulaşma meydana gelmiştir. Hükümetler bu sorunların çözümü
hususunda önemli çalışmalar başlatmışlardır. Bu çalışmaların başında af
yasaları gelmektedir. Bunlardan ilki 1948 yılında çıkarılan 6950 Sayılı
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Bina Yapımını Teşvik Yasası’dır5. Ankara için çıkarılan bu yasada
gecekondu alanlarına af getirilmiştir. Daha sonra 1966 yılında 775 Sayılı
Gecekondu Yasası çıkarılmıştır6. Bu yasa 1950’li yıllardan itibaren kitlesel
hale gelen göç sonucu ortaya çıkan gecekondu olgusu devlet tarafından
kabul edildiği gerçeğini ortaya koymuştur. Af yasaları 1980’li yıllarda da
devam etmiştir. Bu yasalarla birlikte gecekondu bölgelerinde şehir planları
gecekondu bölgelerini içine alacak şekilde genişlemeye başlamıştır.
Gecekondu bölgelerindeki binalar tek katlı olmaktan çok katlı olmaya
doğru bir dönüşüm geçirmiştir.
Gecekondu bölgelerinin kentsel mekânlar haline gelme süreci de
denilebilecek bu durum 1999 Marmara Depremi ile birlikte yeni bir sürece
doğru değişim yaşanmasına neden olmuştur. 1999 Marmara Depremi,
gecekondu bölgelerindeki konutların sağlamlığı sorununu gündeme
getirmiştir. Bu tartışmalar kentsel dönüşüm uygulamalarının gerekliliğini
ülke gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiştir. 2012 yılında 6306 Sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe
girmiştir7. Bu kanunla birlikte ülke genelinde bulunan yaklaşık 14 milyon
riskli bina Türkiye’deki kentsel dönüşümün hukuksal temelini
oluşturmuştur.
Yukarıda kentsel dönüşüm sürecine girişi ile ilgili geçirdiği
değişimlerin anlatıldığı gecekondular sadece fiziki olarak kentle
bütünleşme sorunları yaşamamıştır. Sosyo-kültürel olarak şehirle
bütünleşme sıkıntılarının yaşandığı mekânlar olmuşlardır. Ancak
gecekondular, ülke açısından önemli sorun kaynağı olmasına karşın,
kitlesel göçün sarsıcı etkisini hafifleten temel bir kurum olması yönüyle de
olumlu eğitsel işleve de sahip olmuştur. Örneğin köyden kente göçenler ilk
olarak gecekondularda ikamet etmiş, kentte ilk deneyimlerini bu
bölgelerde yaşamışlardır.
Göçen kişi kendinden önce göç etmiş olan yakınlarının yanına gelerek
onların yardımıyla işgücü piyasasında kendisine yer bulabilme imkânı elde
etmiştir. Böylece bu bireylerin kentin olumsuz etkilerinden korunması
kolaylaşmıştır (Işık, 1999:283-285). Gecekondu bu şekilde ele alındığında
yumuşak bir kentleşme süreci olarak tanımlamak doğru bir yaklaşım
olacaktır. Toplumsal hayatta kitlesel göçün sarsıcı etkisini hafifleten
yönüyle olumlu işlevleri öne çıkarılan gecekondular, kentler için gerek
fiziki ve gerekse sosyal yönden çözülmesi gereken önemli bir sorun
alanıdır.

5

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/6950.pdf (ET 07.04.2018)
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.775.pdf (ET 07.04.2018)
7http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16849&MevzuatIliski=0&sou
rceXmlSearch (ET 07.04.2018)
6
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Kentleşme
Kentleşme, kentlerin sayısında ve kentlerdeki nüfusta büyük bir artışın
olmasıdır. Kentleşme, Batı Avrupa’da yaşanan sanayileşmenin bir
sonucudur. Sanayileşme ile birlikte kırsalda meydana gelen nüfus
patlaması, kentlere göç hareketlerine neden olmuştur (Keleş, 1998:80).
Kentleşme hareketleri ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık
göstermiştir. Bu çerçevede çevre ülkelerin kentleşme süreçleri ile merkez
ülkelerin kentleşme süreçlerinden farklıdır (Görmez, 1997:11-12). Merkez
ülkelerde kentler, istihdam olanakları yönünden daha fazla imkânlara sahip
olmaları nedeniyle bu ülkelerdeki kentleşme süreçleri sağlıklı bir şekilde
gerçekleşmiştir. Çevre ülkelerde ise bu durum gecekondulaşmaya neden
olmuştur.
Kentlere farklılık kazandıran ve onların özgün mekânlar olmasını
sağlayan tarihten bugüne taşıdıkları kültürel birikimlerdir. Bu kültürel
birikimler o kentin kimliğini oluşturur (Dursunoğlu vd. 2016:473). Bu
kimlik, geniş kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Çünkü kentler
insanlara fiziksel olarak bir arada yaşama ve ekonomik etkinliklerde
bulunma imkânı sağladığı gibi onlara davranış kalıbı, düşünce biçimleri,
siyasi tercih ve sosyal hayat gibi siyasi ve kültürel özellikler de kazandırır.
Kentler insanların özgürlüklerinin genişlediği mekânlardır. Sosyo-kültürel
imkânlar bakımından kentler diğer yerleşim birimlerine göre daha fazla
imkân sunan mekânlardır (Bookchin, 1999:18).
Ülkemiz gibi kırdan kente yüksek hızlı göçün yaşandığı ülkelerde göç
sonucunda ortaya çıkan bir durum olması yönüyle kentleşme bir sonuçtur.
Ancak kentleşme içine almış olduğu kişileri yeni bir bakış açısı ve farklı
düşünme kalıpları kazandırması yönüyle de ülkelerin ekonomik, siyasi ve
toplumsal yapısını değişime zorlayan bir olgu olması yönüyle de bir
nedendir (Kartal, 1978:4-5). Kentleşme sürecinde insanların duygu ve
düşünce ve davranışlarında bir değişmenin yaşanması beklenir. Eğer
değişme ortaya çıkmamışsa bu süreç kentleşme değil, kentlerde nüfus
yoğunlaşması olarak algılanır (Görmez, 1997:20-21).

Kentlileşme
Kent topluluklarının tipik toplumsal yaşam kalıplarını anlatan bir
terimdir. Kentli yaşam tarzı oldukça, uzmanlaşmış bir işbölümünü,
toplumsal ilişkilerde araççılığın gelişmesini, akrabalık ilişkilerinin
zayıflamasını gönüllü birliklerin çoğalmasını, normatif çoğulculuğu,
toplumsal çatışmaların artışını ve kitle iletişim araçlarının gün geçtikçe
daha önemli rol oynamasını kapsamaktadır (Marshall, 2003:400)
Kentleşme kavramı ile kentlileşme kavramı arasında yakın bir ilişki
vardır. Kentleşme kavramı kentlerin büyümesi ve kent sayısının artması
iken kentlileşme kentleşme sonucunda ketlilerin düşünce ve
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davranışlarında gözlenen değişimi ifade etmektedir (Görmez, 1997:20-21).
Kentlileşme ya da “kentli olmak” birey ölçeğindeki bir değişim sürecidir.
Bu süreç toplum ölçeğindeki kentleşme sürecinin birey ölçeğindeki
yansımasıdır. Kentlileşme kentleşme akımı sonucunda toplumsal
değişmenin insan davranışlarında ve ilişkilerinde değer yargılarında maddi
ve manevi yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratma sürecidir.
Kentlileşme sosyo-psikolojik yönü ağırlıklı olan bir süreçtir (Erkut,
1991:52). Kentlileşen insan kent insanı ile kır insanı arasında geçiş
sürecinde olan insandır. Bu insan ekonomik ve sosyal yapısında hem
kentsel hem de kırsal değerleri taşır. Kentlileşen insan bir geçiş insanıdır.
Bu insan kırsal özelliklerinden sıyrılıp kentsel özellikleri kazandıkça kent
insanı halini alır. (Kartal, 1992:22). Kentlileşme sadece fiziki olarak değil
sosyo-kültürel olarak da kente uyumlu bir şekilde entegrasyon süreci
olarak tanımlamak mümkündür.
Siyasal tutum ve davranışlar, dayanışma, yardımlaşma konusunda
benimsenen değerler, örgütlenme biçimleri ve tutumlar, eğitime bakış, dini
tutum ve davranışlar, hak arama yöntemi, kadın ve erkekle ilgili tutum ve
davranışlar (Keleş, 1998:80) kentlileşmenin önemli ölçütleri olarak ortaya
çıkmaktadır. Kentlileşmenin gerçekleşebilmesi için kentte yaşayan
sakinlerin kentteki yönetim süreçlerine katılmaları, yapılan etkinliklerden
onların da haberdar edilmeleri ve planlamada onların görüşlerine yer
verilmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Yöntem
Bu çalışma, Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Güventepe
Mahallesi’nde gerçekleştirilmektedir. Yenimahalle 1946-1949 yılları
arasında konut sıkıntısı nedeniyle yerleşime açılmıştır8. Yapılan
mülakatlar sonucunda mahalleye ilk yerleşimin 1970’li yıllarda başladığı
anlaşılmaktadır. Güventepe mahallesi sürekli göç alan bir yerleşim
merkezidir. 2007 yılında nüfusu 6600 olan mahallenin nüfusu 2017 yılı
verilerine göre 10300’dür. Buna göre 2018 yılı nüfusu 2007 yılına göre %
50 den fazla bir artış gerçekleştirmiştir9.
Zaman bakımından farklı dönemlerde gerçekleştirilen bu çalışma, İlk
olarak 2008 yılı Kasım ve Aralık aylarında uygulanmıştır. Öncelikle
mahalle hakkında derinlemesine mülakatlar yoluyla ön bilgiler elde
edilmiştir. Mahalle muhtarından mahalle hakkında bilgi alınmıştır. Alınan
bilgilere göre, mahalleye ilk yerleşmeler 1970’li yıllarda başlamıştır.
Başlangıçta Şentepe Mahallesi’ne bağlı iken daha sonra ayrı bir mahalle
haline getirilmiştir.
8http://www.yenimahalle.bel.tr/Icerik/Yenimahalle-Hakkinda/163

(E.T 20.04.2018)
(ET
11.10.2008)
ile
https://www.nufusu.com/yenimahalle-ankara-mahalleleri-nufusu (E.T 07.04.2018) internet
sitesi verilerinin karşılaştırılması ile elde edilmiştir.
9http://www.yenimahalle.gov.tr/sayilarla_yenimahalle.html
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İlk dönemde araştırma bölgesi, tam bir gecekondu bölgesi
durumundadır10. 2008 yılı araştırma sahasında kentsel dönüşüm
çalışmaları başlangıç aşamasında bulunmaktadır. Araştırma sahası derme
çatma evleri, yolları, sokakları ile tam bir gecekondu izlenimini
vermektedir. Araştırma bölgesinde inşa edilemeye başlanan yeni siteler de
araştırma sahasında kentsel dönüşümün başladığını göstermektedir. 2018
Ocak-Şubat aylarında mahalleye gelindiğinde, bölge tamamen kentsel
dönüşüm geçirdiği görülmüştür. Bu çerçevede, yapılan derinlemesine
mülakatlarda kentsel dönüşüm hakkında katılımcıların duygu ve düşüncesi
de öğrenilebilecektir.
Bu kapsamda katılımcılarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Saha araştırmalarında gerçeğe daha yakın ve güvenilir bilgiler elde etmek
amacıyla mikro ölçek makro ölçeğe tercih edilmektedir (Neuman,
2014:319-325). Bu çerçevede Güventepe Mahallesi nüfus ölçeği
bakımından uygun bir yerleşim birimidir. 2008 yılındaki araştırmada şu
hipotezlerden hareket edilmiştir: 1. Gelir, eğitim düzeyi, kentte kalış süresi
gibi değişkenler bireylerin kent yaşamı ile bütünleşmelerini, kente ait olma
düzeylerini etkilemektedir. 2. Gecekondu bölgelerinin nihai hedefi kentle
bütünleşmedir.
Hazırlanan ankette örneklemin yaşı, cinsiyeti, medeni hali gibi
demografik bilgilerini ortaya çıkarmaya çalışan sorular soruldu. Daha
sonra kendilerini ekonomik durumları, Ankara’da kalış süresi, Ankara’ya
geliş nedenleri, onlara göre kimlerin Ankaralı olduğu, mahallelerinde
komşuları arasında komşuluk ilişkileri, Mahallenin sorunları, Ankara’nın
Sorunları gibi sorular sorulmuştur. Böylece kişilerin ekonomik durumları,
toplumsal ilişkilerinde göç etmeden önceki davranışlarına devam edip
etmeme, yaşadığı mekânda sorunların farkında olma ve kendini yaşadığı
mekânla bütünleştirme gibi kente uyum ve kentlileşmenin gerçekleşme
durumunu ortaya çıkarmayı hedefleyen kapalı uçlu sorular sorulmuştur.
Örneklemin gerektiğinde açıklayabilmesi için soruların altına açıklama
kısımları eklenmiştir.
Bu amaç doğrultusunda 120 kişiye anket uygulanmıştır. Anket
uygulamasında mahalle halkından bir öğretmen ve iki lise öğrencisi
gönüllü olarak yardımcı olmuşlardır. Anketler sonucunda 20 anketin
sağlıklı bir şekilde doldurulmaması uygulamaya katılmama gibi
gerekçelerle iptal edilmiştir. 2018 yılında aynı mahallede yine tarama
araştırması yapılmıştır. Fakat 2018 yılındaki tarama araştırmasında,
örneklemin duygu ve düşüncelerini öğrenmek üzere ankete açık uçlu
sorular da eklenmiştir. 2018 tarama araştırmasında 110 kişiye ulaşılmıştır.
Ancak 10 anket sağlıklı bir şekilde doldurulmadığı için iptal edilmiştir. Her
iki tarama araştırması da SPSS paket programı ile değerlendirilmiştir.
10

Araştırma sahasında 2008 yılında çekilen fotoğraflar Ek 1’de sunulmuştur.
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Bulgular
Ankara gecekondu bölgelerinde daha önce araştırmaların yapıldığı
görülmektedir11. Konu ile ilgili değerlendirme aşağıdaki dipnotta
yapılmaktadır. Çalışmada örneklemin yaşı, cinsiyeti, medeni hali gibi
demografik bilgileri kapsayan tablolar sunulmuştur. Daha sonra ekonomik
durum, Ankara’da kalış süresi, Ankara’ya geliş nedenleri, örnekleme göre
kimlerin Ankaralı olduğu, mahallelerinde komşuları arasında komşuluk
ilişkileri, Mahallenin sorunları, Ankara’nın sorunları gibi veriler sunularak
tartışma ve sonuç bölümüne geçilmiştir.
Tablo 1’de deneklerin yaş ve cinsiyet bilgileri sunulmuştur. Buna göre
2008 yılındaki tarama araştırmasında 15-19 yaş oranı % 1’i kadın olmak
üzere %3, 20-29 yaş % 19’u kadın olmak üzere %41, 30-39 yaş % 13’ü
kadın olmak üzere % 30’dur. 40-49 yaş % 7’si kadın olmak üzere % 12,
50-59 yaş % 6’sı kadın olmak üzere % 10 ve 60 ve daha yukarı yaşlar %
3’ü kadın olmak üzere % 4’tür. 2018 yılı tarama araştırmasında 15-19 yaş
% 0’ı kadın olmak üzere %3, 20-29 yaş % 15’i kadın olmak üzere % 24,
30-39 yaş % 10’u kadın olmak üzere % 24’tür. 40-49 yaş % 5’i kadın
olmak üzere % 18, 50-59 yaş % 3’ü kadın olmak üzere % 14 ve 60 ve daha
yukarı yaşlar % 1’i kadın olmak üzere % 6’dır.
Tablo 1. Deneklerin Yaşları

Yaş
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60 ve üstü
Toplam
Genel Toplam

Kadın
F/%
1
19
13
7
6
3
49

2008 Yılı
Erkek
F/%
2
22
17
5
4
1
51
100

Kadın
F/%
0
15
10
5
3
1
34
100

2018 Yılı
Erkek
F/%
3
20
14
13
11
5
66
100

Bu konuda gecekonduların sorun olarak görülmeye başlandığı 1960’lı yıllardan itibaren
çeşitli araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Bu konuda ilk araştırmalardan biri Yasa
tarafından gerçekleştirilen “Ankara’nın Gecekondu Aileleri” adlı araştırmadır. Bu
araştırma incelendiğinde, gecekonduların tamamen köy evleri gibi derme çatma olduğu,
ailelerin köyleri ile ilişkilerini sıkı bir şekilde devam ettirdikleri kapalı bir toplum yapısına
sahip oldukları, tanımadıkları kimselere karşı tedbirli davrandıkları, onlarla iletişime
geçmedikleri gibi sonuçlarla karşılaşılmaktadır (Yasa, 1973, s. 42-44). O dönemde eğitim
öğretimin ülke çapında yeterince yaygınlaşmadığı, köylerin ulaşım konusunda yeterince
sıkıntılı olduğu, ya da doğru bir ifade ile ülkemizin gelişmişlik düzeyinin yetersizliği bu
durumun ortaya çıkmasında etkili olduğunu unutmamak gerekmektedir. Yasa’nın çalışması
bu çalışma ile karşılaştırıldığında, gecekondu bölgelerinde evlerin daha sağlam hale
getirildiği içinde yaşanabilecek durumda oldukları ve sosyo- kültürel olarak ise insanların
iletişim hususunda da önemli mesafeler aldıkları anlaşılmaktadır.
11
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Tablo 2’ye göre 2008 yılında örneklemin % 2’si okuryazar değil,
okuryazar olmayanların ikisi de 60 yaş üstü kadın olduğu anlaşılmıştır. %
2’si sadece okuryazar, % 24’ü ilkokul mezunu, ilkokul mezunu olanların
% 15’inin kadın olduğu saptanmıştır. % 14’ü ortaokul, % 38’i lise ve dengi
okul ve % 20’si yüksekokul ve üniversiteyi bitirmiş. Lise yüksekokul ve
üniversiteyi bitirenlerde erkeklerin belirgin bir üstünlüklerinin olduğu
gözlenmektedir. Lise ve üstü okullardan mezun olanların oranı % 58’dir.
Bu oranın % 23’ü kadın iken % 35’i erkektir. 2018 yılında ise örneklemin
% 1’i okuryazar değil, % 1’i sadece okuryazar, bu iki grup da 60 ve
üzeridir. % 14’ü ilkokul mezunu, ilkokul mezunu olanların % 6’sı kadın
olduğu saptanmıştır. % 15’i ortaokulu bitirmiş bunun % 7’si kadındır. %
49’u lise ve dengi okulu bitirmiştir. Bu grubun %11’inin ve % 20’lik
yüksekokul ve üniversiteyi bitirmiş grubun % 8’inin kadın olduğu
saptanmıştır. Lise yüksekokul ve üniversiteyi bitirenlerde 2008 yılında
erkeklerin belirgin bir üstünlükleri varken 2018 yılı tarama araştırmasında
araştırmaya katılan kadınların oranında % 31’lik bir düşüşe karşın daha
önce kadınların % 46’sı lise ve üstü okulu bitirdiğini belirtirken, 2018
yılında bu oran % 56’ya ulaşarak % 10’luk bir artış göstermiştir. Buna göre
kadınların eğitim öğretime katılımı yükselmiştir. Aynı durum örneklemin
genelinde de söz konusudur.
Tablo 2. Deneklerin Eğitim Durumları
2008
Okuryazar Değil
Sadece Okuryazar
İlkokul
Ortaokul
Lise ve Dengi Okul
Yüksek Okul /Üniversite
Toplam

F
2
2
24
14
38
20
100

2018
%
2
2
24
14
38
20
100

F
1
1
14
15
49
20
100

%
1
1
14
15
49
20
100

Tablo 3’e göre 2008 yılında örneklemin % 13’ü kendisini fakir olarak
tanımlarken % 75’i orta halli ve % 7’si zengin olarak tanımlamıştır. 2018
yılında ise örneklemin % 6’sı kendisini fakir olarak tanımlarken % 89’u
orta halli ve % 5’i zengin olarak tanımlamıştır. Buna göre kendini orta halli
olarak tanımlayanların oranı % 9 oranında artmıştır. Fakir olarak
tanımlayanların oranı % 7’lik bir düşüşle % 6’ya gerilemiştir. Zengin
olarak tanımlayanların oranı ise % 2’lik bir düşüşle % 5’ gerilemiştir.
2008-2018 karşılaştırıldığında örneklemin ekonomik durumunda iyileşme
olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür.
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Tablo 3. 2008 ve 2018 Yıllarında Kendini Ekonomik Yönden
Tanımlama

Fakir
Orta Halli
Zengin
Total

2008
F
13
80
7
100

2018
%
13
80
7
100

F
6
89
5
100

%
6
89
5
100

Örneklemin Ankara’da kalış sürelerini belirten Tablo 4’e göre 2008
yılında 0-3 yıl arası % 2, 3-9 yıl arası % 10, 10-19 yıl arası % 20, 20-29 yıl
arası % 30, 30-39 yıl arası % 25, 40 yıl ve üzeri % 13’tür. 2018 yılında ise
0-3 yıl arası % 6, 3-9 yıl arası % 13, 10-19 yıl arası % 18, 20-29 yıl arası
% 25, 30-39 yıl arası % 20, 40 yıl ve üzeri % 18’dir.
Gerek 2008 ve gerekse 2018 araştırmalarına göre 20 yılın üzerinde
Ankara’da kalış süresi olan örneklem % 60’tan fazladır. Buna göre
deneklerin Ankara’da kalış süresi ile bu şehri benimsemeleri arasında
paralellik olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Bununla ilgili bulgular,
daha sonraki tablolarda ele alınmaktadır.
Tablo 4. Deneklerin Ankara’da Kalış Süresi
2008
0-3 Yıl Arası
3-9 Yıl Arası
10-19 Yıl Arası
20-29 Yıl Arası
30-39 Yıl Arası
40 ve Üzeri
Toplam

F
2
10
20
30
25
13
100

2018
%
2
10
20
30
25
13
100

F
6
13
18
25
20
18
100

%
6
13
18
25
20
18
100

Tablo 5’te örneklemin Ankara’ya geliş nedeni sunulmuştur. Buna göre,
2008 yılında % 18’i ailesinin geldiğini, % 23’ü iş bulabilmek için, % 11’i
eğitim, % 4’ü tayin nedeniyle, % % 1’i yurt dışından kesin dönüş, % 7’si
yakınları ile birlikte olabilmek için, % 3’ü emeklilik, % 8’i evlilik, % %
25’i diğer yanıtını vermişlerdir. 2018 yılı verileri incelendiğinde
örneklemin % 20’si ailesinin geldiğini, % 24’ü iş bulabilmek için, % 17’si
eğitim, % 5’i tayin nedeniyle, % 5’i yakınları ile birlikte olabilmek için, %
6’sı emeklilik, % 8’i evlilik, % % 14’ü diğer yanıtını vermişlerdir.
Yapılan karşılaştırmada 2018 yılında eğitim için göçenlerin oranı % 6
oranında yükselmiştir. İkinci en fazla yükselen seçenek % 3 ile emeklilik
seçeneğidir. Diğer seçeneklerdeki yükseliş ve düşüşler yaklaşık aynı
oranda kalmıştır. Tablo 5’e göre gerek 2008 ve gerekse 2018 yılında
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örneklemin Ankara’ya göçünün başlıca nedeninin işsizlik ve eğitim
olduğunu belirtmek mümkündür.
Emeklilerin göç gerekçesi, çocuklarının kentte iş bulması ile birlikte
onlara maddi destek olmak üzere, kış mevsiminde yanlarında kaldıklarını,
yaz mevsiminde ise tekrar memleketlerine gittiklerini ifade etmişlerdir.
Böylece kış mevsiminde köye göre kentte daha kolay olan ısınma sorununu
da halletmiş olmaktadırlar.
Tablo 5. Deneklerin Ankara’ya Geliş Nedenleri
2008
Ailem geldi
İş Bulabilmek İçin
Eğitim İçin
Tayin Nedeniyle
Yurt Dışından Kesin Dönüş
Yakınlarımla Birlikte Olabilmek
Emeklilik Nedeniyle
Evlilik Nedeniyle
Diğer
Toplam

F
18
23
11
4
1
7
3
8
25
100

%
18
23
11
4
1
7
3
8
25
100

2018
F
20
24
17
5
0
5
6
8
14
100

%
20
24
17
5
0
5
6
8
14
100

Kimlerin Ankaralı olduğu sorusunun sorulduğu Tablo 6’ya göre 2008
yılında % 8 fikrinin olmadığını, % 20 Ankara’da yaşayan herkes, % 32
Ankara’da doğup büyüyen herkes, % 37 Ankara’da işi olan ve karnı doyan
herkesin Ankaralı olduğunu belirtmişlerdir. 2018 yılında % 5 fikrinin
olmadığını, % 20 Ankara’da yaşayan herkes, % 28 Ankara’da doğup
büyüyen herkes, % 42 Ankara’da işi olan ve karnı doyan herkesin Ankaralı
olduğunu belirtmişlerdir.
Karşılaştırma yapıldığında, Ankara’da karnı doyan ve işi olan herkes,
seçeneğinin önceki araştırmaya göre % 5 oranında arttığı; Ankara’da
doğup büyüyen herkes, seçeneğinin % 4 oranında düştüğü; fikrim yok,
seçeneğinin % 3 oranında düştüğü görülmektedir. Fikrim yok seçeneğini
15-19 yaş grubu ile 60 ve daha üstü yaş grubunun tercih ettikleri
anlaşılmaktadır. Tablo 6 değerlendirildiğinde örneklemin kentlileşme ile iş
bulma arasında bir bağ kurduklarını belirtmek mümkündür. 2008 yılına
göre kurulan bu bağ 2018 yılında artmıştır.
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Tablo 6. Size Göre Kimler Ankaralıdır?
2008
F
%
8
8
20
20
32
32
37
37
3
3
100
100

Fikrim Yok
Ankara'da Yaşayan Herkes
Ankara'da Doğup Büyüyenler
Ankara'da İşi Olan Karnı Doyan Herkes
Diğer
Toplam

2018
F
5
20
28
42
5
100

%
5
20
28
42
5
100

Tablo 7’ye göre 2008 yılında örneklemin % 57’si evet, % 29’u hayır ve
%29’u kısmen yanıtını vermişlerdir. 2018 yılına bakıldığında % 33 evet,
% 44 hayır ve % 23 kısmen yanıtını vermişlerdir. 2018-2008
karşılaştırması yapıldığında evet diyenlerin oranı % 25 oranında düşüş
göstermiştir. Hayır diyenlerin oranı % 30 civarında artış göstermiştir.
Kısmen diyenlerin oranı yine % 6 oranında bir düşüş görülmektedir.
Köy hayatının önemli bir unsuru olan komşular arası ilişkilerin
kentlerde zayıflaması beklenir. Mahallede 2008-2018 yılları
karşılaştırıldığında örneklemin kent hayatına uyum sağladığı söylenebilir.
Bunda kentsel dönüşüm sürecinin önemli etkisi olduğu anlaşılmaktadır.
Yapılan mülakatta mahalle muhtarı, kentsel dönüşümle birlikte
apartmanlara değişik yerlerden insanların geldiği mahallede oturan bazı
insanların da farklı mahallelerden daire satın alarak kentte başka yerleşim
birimlerine taşındıklarını belirtmektedir. Bunun sonucunda mahallede
daha önce birbirleri ile yakın akraba olan aileler de böylece birbirinden
ayrılmak zorunda kaldılar.
Tablo 7. Mahallenizde Komşularınız Arasında Gidiş Geliş
2008
Hayır
Kısmen
Evet
Toplam

F
14
29
57
100

2018
%
14
29
57
100

F
44
23
33
100

%
44
23
33
100

Araştırma sahasında komşuluk ilişkilerinin azalmasında, yüksek katlı
binaların da önemli etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Apartman daireleri
komşuluk ilişkilerinin zayıflamasında mahalle sakinleri tarafından önemli
bir etken olarak görülmektedir. Ayrıca yüksek katlı binaların çeşitli
sakıncalarının olduğu, araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu
çerçevede ABD’nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinde 1950’li yıllarda
yapılan bir toplu konut sitesi olan Pruitt Igoe’de iskân edilen halkta artan
bir şekilde davranış bozukluklarının ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Çok
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katlı binalar komşuluk ilişkilerini ve hayatı olumsuz etkilemektedir
(Cebeci, 1999, s. 133). Çok katlı binalarda yaşayan insanlarda hastalık
şikâyetleri daha fazladır. Bu tür apartmanlar çocuklar için uygun bir ortam
sağlamamaktadır.
Kentsel dönüşüm sonucunda gerek yukarıda belirtildiği gibi yakınların
birbirlerinden kopmak zorunda kalmaları ve gerekse çok katlı apartmanlar
nedeniyle oluşan sorunlara örnek olmak üzere yapılan mülakatta bir
deneğin konu ile ilgili şikâyetlerini dikkate almak gerekmektedir. Bu
konuya örnek olmak üzere, 6 yaşında memleketinden ayrılarak Ankara’ya
gelen bu kişi ekonomik durumları iyi olduğu halde geriye göç etmek
istemektedir. 4-5 yıllık bir düşünme sonucunda geriye göç etmek isteyen
denek, Ankara’da önemli bir fabrikada çalıştığı, altı bin Türk Lirası
civarında maaş aldığı kendisine ait araba ve evi olduğu halde; bu maaşı göz
ardı ederek geriye dönme kararı aldığını görülmektedir. Ankara’ya altı
yaşında ailesi ile birlikte göç etmiş birisi olarak kendisini Ankaralı saymak
mümkündür. İyi bir geliri olduğu halde onu buna yönlendiren nedenlerin
neler olduğu sorulduğunda:
“Yaşanılan bir yerde sadece ekonomik maliyeti hesap ederek yaşamanın ilerisi
için önemli zararlarının olabileceğini de görmek gerekir. Altı yaşında ailemle
birlikte Ankara’ya göçen birisi olarak aslında Ankaralı sayılırım. Ankara’da
doğmasam bile çocukluğum ve gençliğim orada geçti. Ancak Ankara o kadar
büyüdü ki, artık güvenebileceğin kimse kalmıyor. Çocuğunu yalnız başına bakkala
sokağa veya parka gönderemiyorsun. Anneleri sürekli olarak çocukları takip etmek
zorunda kalıyor. Sürekli bir endişe durumu ile yaşamak hem annenin hem de
çocukların psikolojik durumlarını bozuyor. Ama sana ne kadar zarar verirse versin
çocuğunu takip etmek zorundasın. Bu da çocuğu kısıtladığı için çocuk normal bir
gelişim göstermesine engel oluyor. Çocuk meşgul olsun diye eve internet aldık,
oyuncaklarla onu meşgul etmeye çalıştık. Ancak çocuk bu kez de davranış
yönünden bozulmalar yaşamaktadır.
İşten akşam saat 21.00-22.00 gibi eve geliyorum. Geldiğimde çocuklarımla
ilgilenebilecek durumda olamıyorum. Zaten geldiğimde çocuklar çoğunlukla
yatmış oluyorlar. Hafta sonları ise ofiste yaptığım çalışmaları tamamlamak üzere
bir odaya çekilmek zorunda kalıyorum. Çocuk yanlış bir şekilde büyüyüp yetişirken
ben baba olarak ne katkı sunduğum sorusunun getirdiği vicdan azabıyla
kahroluyorum. Aldığım maaş uğruna çocuğumu feda edemem. Zaten belli bir
yaştan sonra, kimler için yaşıyoruz ki?
Diğer iki çocuğumda bunu hissetmemiştim. Çünkü yaşadığımız mahallede
kentsel dönüşüm öncesi herkes birbirini tanıyordu. Bu nedenle ortamımız gayet
güvenli ve komşularımızla ilişkilerimiz de güzeldi. Ortam güvenli olduğu için
çocuklar daha rahat hareket edebiliyorlardı. Komşularımız kendi akrabalarım,
dayılarım, halalarım, hemşerilerimdi ya da kültürel olarak bize yakın insanlardı.
Fakat yakın zamanda başlatılan kentsel dönüşüm uygulamaları ile insanlar,
apartman dairelerine sanki hapsedildi. Kapı komşunu tanımıyorsun. Aynı
apartmanda oturan 15-20 aile sanki başka ülkelerin insanlarıdır. Cenazen olur kimse
gelmez. Cenazeleri olur gitmezsin. Kentsel dönüşümle birlikte yakın çevremden
insanlar da farklı semtlere göç etmek zorunda kaldıkları için onlarla da iletişimimiz
kopma noktasına geldi. Artık onlarla mümkünse bayramdan bayrama görüşmeye
çalışıyoruz. Fakat bunu bile başaramıyoruz. Belirttiğim olumsuzluklar nedeniyle
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göç etme kararı aldım. En azından okuma çağında olan çocuğum için sağlıklı ve
huzurlu bir ortam olacak.” Şeklinde kentsel dönüşümün meydana getirdiği önemli
sorunlara işaret etmektedir.”

İfadelerden de anlaşılabileceği gibi insanlar komşuluk ilişkilerinin
azalmasından ve mahallelerine gelen yabancıların oluşturmuş olduğu
güvensizlik ortamından rahatsızlık duymaktadırlar. Bu sorunların
yöneticiler tarafından dikkate alınması büyük bir önem arz etmektedir.
Bir başka denek kentsel dönüşümün iyi bir şekilde planlanamadığını
kentsel dönüşüme konu olan yerleşim birimlerinin jeolojik ve sosyokültürel yönlerinin ihmal edildiğini belirtmektedir. Konu ile ilgili olarak şu
açıklamalarda bulunmaktadır:
“Kentsel dönüşüm gecekondu kültürünü dönüştürmedi, insanlar yeni binalara
taşındılar, ancak gecekondudaki günlük davranışları devam etmektedir. Evlere
misafir geliyor. Misafirin ayakkabıları kapının önünde, insanlar halılarını, sofra
örtülerini yine apartman balkonlarından aşağı sarkıtarak temizlemektedirler. Toplu
taşımalarda bile gecekondu kültürünün izlerini görmenin mümkün olduğunu
belirten deneğimiz, insanların birbirlerine karşı nezaketlerinin olmadığını
belirtmektedir. Dolmuşta …..dan gelirken araçta ses yok, insanlar kibar ve
birbirlerine karşı oldukça nazikken …. tan gelirken dolmuşta şoför bar müziğini
açmış herkes dinlemek zorunda sanki… Ancak eski ile karşılaştırdığımda çok
önemli mesafelerin alındığını söyleyebilirim.”

Yapılan mülakatta bir başka denek ise kentsel dönüşümün kentte
önemli bir sorun haline gelmeye başlayan güvensizliğe neden olduğunu
belirterek şunları ifade etti:
“ Kentsel dönüşüm birbirine yakın aileleri parçalayarak kentte güvensizlik
oluşturmaktadır. Kentte yaşayan insanlar için gerekli olan sosyal ortamlar uygun
bir şekilde planlanmadığı için insanların bir kısmı kentsel dönüşümün
sonuçlarından endişelidir. Ayrıca daha önce, gerek uyuşturucu kullanımı ve gerekse
diğer olumsuz davranışlara sahip olan insanların yaşadığı bölgelerin kentsel
dönüşüme uğraması sonucunda bu bölge insanları başka bölgelere taşınarak sıkıntı
Ankara geneline yayılmasına yol açıldı. Daha önce gecekondu bölgelerinin kente
uyumundan, şimdi de kentsel dönüşümün kentte meydana getirmeye başladığı
güvensizlik ortamından şikâyetçi olmaya başladık.”

Bu ifadelerden de anlaşılmaktadır ki, kentsel dönüşüm, toplumda yeni
yeni sorunlar üretmeye başlamıştır. Sorunların başında yüksek katlı
apartman dairelerinin getirmiş olduğu sosyo-psikolojik sorunlar, kentsel
dönüşüm sonucu ailelerin parçalanması ve kentsel dönüşümle birlikte
planlanması gereken sosyal altyapıdır. Yani kentin her tarafında yüksek
katlı binalar bulunduğu için insanların dinlenebilecekleri, gezebilecekleri,
doğa ile baş başa olabilecekleri alanlardan mahrum olmaya başlamışlardır.
Bu sorunların çözümü için çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği Tablo 8’e göre 2008 yılında
örneklem mahallede % 44 ile altyapı imar sorunları, % 32 ile çevre
sorunları, % 18 ile çocuk parkı ve gezinti alanlarının yetersizliği, % 10 ile
ulaşım, % 5 güvenlik ve % 5’le mahallelerinde sorun olmadığı
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seçeneklerini işaretlemişlerdir. 2018 yılı araştırmasında % 21 ile altyapı
imar sorunları, % 20 ile çevre sorunları, % 16 ile çocuk parkı ve gezinti
alanlarının yetersizliği, % 6 ile ulaşım, % 15 güvenlik ve % 13’le
mahallelerinde sorun olmadığı seçeneklerini işaretlemişlerdir.
2008 ve 2018 yılı karşılaştırıldığında Fikrim yok seçeneğinin % 5’in
altında olması örneklemin yaşadıkları mahalleye karşı duyarlı oldukları
görülmektedir. Fikrim yok seçeneğini işaretleyen örnekleme bakıldığında
bunların 15-19 yaş aralığında bulunan denekler olduğu anlaşılmaktadır.
Kentsel dönüşüm sürecinin araştırma alanında fiziki yönden önemli
dönüşüm sağladığı gerçeğini belirtmek gerekmektedir. Ancak güvenlik
sorunu 2008 yılında % 5 iken, 2018 yılında % 15’e çıkması başlıca
nedenlerinde biri kentsel dönüşüm sonucunda mahalleden başka yerlere
taşınan yakın akrabalardır. Diğeri ise mahalleye gelen yeni sakinlerin
yeterince tanınmaması olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 8. Yaşanılan Mahallenin Sorunları
2008
Fikrim Yok
Alt Yapı İmar sorunları
Çevre Sorunları
Sosyal Faaliyet Eksikliği
Ulaşım
Çocuk Parkı vs. Yetersizliği
İşsizlik
Diğer (Güvenlik)
Sorun Yok

F
3
44
32
15
10
18
0
5
5

2018
%
3
44
32
15
10
18
0
5
5

F
5
21
20
14
6
16
3
15
13

%
5
21
20
14
6
16
3
15
13

Birden fazla seçeneğin işaretlenebildiği Tablo 9’a göre 2008 yılında
örneklem Ankara’da % 40 ile altyapı imar sorunları, % 40 ile çevre
sorunları, % 0 ile çocuk parkı ve gezinti alanlarının yetersizliği, % 40 ile
ulaşım, % 15 güvenlik, %32 sosyal faaliyet eksikliği ve % 3’le Ankara’da
sorun olmadığı seçeneklerini işaretlemişlerdir. 2018 yılında örneklem
Ankara’da % 25 ile altyapı imar sorunları, % 23 ile çevre sorunları, % 6 ile
çocuk parkı ve gezinti alanlarının yetersizliği, % 20 ile ulaşım, % 25
güvenlik, % 20 sosyal faaliyet eksikliği ve % 7 Ankara’da sorun olmadığı
seçeneklerini işaretlemişlerdir.
2008 ve 2018 yılı karşılaştırıldığında Fikrim yok seçeneğinin 2008
yılında % 10, 2018 yılında % 5 olması örneklemin yaşadığı kentin
sorunlarına karşı duyarlı olduğu ve yaşama süresi arttıkça bu duyarlılıkta
artış gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Kentsel dönüşüm sürecinin araştırma
alanı gibi şehirde de fiziki yönden önemli dönüşüm sağladığı gerçeğini
göstermektedir. Güvenlik sorunu güvenlik sorunu 2008 yılında % 15 iken,
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2018 yılında % 25’e çıkması örneklemin önemli bir sorunu olarak kabul
edilmelidir.
Tablo 9. Ankara’nın Sorunları
2008
F
10
40
40
32
40
0
0
15
3

Fikrim Yok
Alt Yapı İmar sorunları
Çevre Sorunları
Sosyal Faaliyet Eksikliği
Ulaşım
Çocuk Parkı vs. Yetersizliği
İşsizlik
Diğer (Güvenlik)
Sorun Yok
Toplam

2018
%
10
40
40
32
40
0
0
15
3

F
5
25
23
20
20
6
4
25
10

%
5
25
23
20
20
6
4
25
10

Tablo 10’a göre 2008 yılında örneklemin % 78’i kendini Ankaralı
olarak görmektedir. % 14’ü kısmen kendini Ankaralı olarak görürken %
8’i hayır yanıtını vermiştir. 2018 yılında örneklemin % 85’i kendini
Ankaralı olarak görmektedir. % 10’ü kısmen kendini Ankaralı olarak
görürken % 5’i hayır yanıtını vermiştir.
2008-2018 yılı karşılaştırıldığında ilk araştırmada örneklemin % 78’i
ikinci araştırmada % 85’i kendini Ankaralı olarak görmektedir. Buna göre,
örneklem göç ettiği kenti benimsediği sonucuna ulaşılabilir.
Tablo 10. Kendini Ankaralı Olarak Görme
2008
Hayır
Kısmen
Evet
Toplam

F
8
14
78
100

2018
%
8
14
78
100

F
5
10
85
100

%
5
10
85
100

Değerlendirme ve Sonuç
Göçenlerin kentle bütünleşmelerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini
anlamaya yönelik karşılaştırmalı bir tarama araştırması olan bu çalışma
Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Güventepe Mahallesi’nde
gerçekleştirilmiştir. Aynı araştırma sahasında, ilki 2008 yılında ikincisi de
2018 yılında gerçekleştirilen bu çalışmadan elde edilen veriler
değerlendirildiğinde örneklemin gerek maddi durumları 2008’de kendisini
fakir olarak belirtenlerin oranı % 13’te % 6’ya orta halli olarak belirtenlerin
oranı % 80’den % 89’a çıkması örneklemin maddi durumunda iyileşmenin
olduğunu göstermektedir. Eğitim durumları da 2008 yılına göre, ilerleme
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gösterdiği anlaşılmaktadır. İlkokulu bitirenlerin oranı % 24’ten % 14’e
düşerken lise ve dengi okulu bitirenlerin oranı da % 38’den % 49’a çıkarak
eğitim alanındaki gelişmeyi göstermektedir.
Örneklemin Ankara’ya geliş nedenine bakıldığında eğitim ve iş bulma
seçeneklerinin beklendiği gibi önde olduğu görülmektedir. Kimlerin
Ankaralı olduğu sorusuna Ankara’da işi olan ve karnı doyan herkes
yanıtını verenlerin oranının% 37’den % 42’ye çıkması örneklemin
kentleşme ile iş bulma arasında bir bağ kurdukları dolayısıyla örneklemin
kentle bütünleşme hususunda önemli mesafe aldığını göstermektedir.
Kırsal toplumun en önemli özelliklerinden biri olan mahallede
komşuluk ilişkilerine bakıldığında komşuluk ilişkilerinde önemli bir düşüş
olduğu anlaşılmaktadır. 2008 yılında evet yanıtını verenler % 57 iken,
2018 yılında bu oran % 33’e düşerek ailelerin birbirleri ile komşuluk
ilişkilerinin azaldığını gözlemlemek mümkündür.
Örneklemin yaşadığı kentin sorunlarına karşı duyarlı olduğu
anlaşılmaktadır. Gerek araştırma bölgesinde ve gerekse genel olarak
Ankara kentinde bulunan sorunlarla ilgili olarak görüşlerini belirtirken,
konu ile ilgili olarak ayrıntılı bilgiler vermeleri ve çözüm önerilerinde
bulunmaları yaşadıkları kenti benimsediklerini göstermektedir. Örneklem
kendini Ankaralı olarak görmektedir. 2008 yılındaki çalışmada % 78
oranında örneklem kendini Ankaralı olarak görürken, 2018’de bu oran %
85’e ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre denekler kente uyum sağlama
hususunda herhangi bir sorunları bulunmamaktadır.
Kentin benimsenmesinde etkili olan etmenlere bakıldığında kentte kalış
süresi, eğitim ve daha da önemlisi ülkemizin merkez ülke olma konusunda
son yıllarda almış olduğu mesafenin önemli etkisi bulunmaktadır12.buna
göre ülkemiz 2010-2016 yılları arasında ortalama % 6,3’lük bir büyüme
oranına ulaşmıştır. 2017 yılında da büyüme devam etmiştir. Büyüme
oranımızın 2017 yılının tamamında ise % 6,5- % 7 oranında olması
beklenmektedir. Yani ülkemiz kentteki insanlara iş olanağı sunabildiği
oranda kentleşme daha sağlıklı hale gelebilecektir.
Bu olumlu sonuçlara karşın kentsel dönüşümün sosyal hayat için
önemli oranda olumsuz sonuç ürettiği sonucuna da ulaşmak mümkündür.
Bu çerçevede insanlar, öncelikle güvenlik konusunda endişe
duymaktadırlar. Daha güvenlikli siteler inşa edilmesine sosyal donatılı
parkların oluşturulmasına karşın bu tür sitelerin getirmiş olduğu ek
maliyetleri karşılama hususu da önemli bir sorundur. Bu nedenle de
örneklem gecekondu bölgelerinde yakınları ya da tanıdıkları ile birlikte
güven içinde yaşadıklarını düşünmektedirler. Kentsel dönüşümle birlikte
ortadan güvenli ortam yerini endişeli bir ortama bırakmıştır. Bu sorun
12http://www.mfa.gov.tr/turk-ekonomisindeki-son-gelismeler.tr.mfa
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geçici bir sorundur. Sorunun çözümü için halkın birbirleri ile olan
ilişkilerin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşanabilir bir ortam
oluşturulmalıdır. Bunun için gerek belediyeler ve gerekse sivil toplum
kuruluşları uyum çalışmaları düzenlemelidirler.
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DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
DİSİPLİNİ1
Industry 4.0 and Public Administration Discipline
Sinan YAZICI
Giriş
Sanayi devrimleri ile birlikte dünyadaki bütün devletler, kendilerini
sürekli olarak baş döndürücü değişimlerin içerisinde bulmuşlardır. Bu
değişimler ekonomik, sosyal, siyasal ve yönetsel alanlarda kendisini
göstermiştir. Özellikle bilişim ve kitle iletişim teknolojilerinde yaşanan
gelişmelerin de verdiği ivme ile dünya ülkeleri, küreselleşme süreci
içerisinde bulunmaktadır. Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan insanlar
başka bir yerinde bulunan insanlarla, mesafe fark etmeksizin, iletişim ve
etkileşimde bulunabilmektedir. Bu haliyle dünya ülkeleri arasında
sınırların bir önemi kalmamakta, dünya adeta küresel bir köy haline
gelmektedir.
Yaşanan değişim süreçlerinden, diğer alanlar olduğu gibi, kamu
yönetimi alanı da etkilenmektedir. Sanayi devrimlerinin etkisi ile bir
disiplin haline gelen kamu yönetimi alanı (Wilson, 2016:4-5), yine bu
devrimlerin etkisi ile meydana gelen yeni gelişme ve değişimlere ayak
uydurmaktadır. Kamu yönetiminin bir disiplin olarak ortaya çıkmasında
Birinci ve İkinci Sanayi Devrimlerinin etkisi olduğu gibi, 1980’li yıllarda
benimsenmeye başlanan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının doğmasında ve
gelişmesinde bu yıllarda yaşanan Üçüncü Sanayi Devriminin önemli bir
etkisi bulunmaktadır. 2011 yılından itibaren Dördüncü Sanayi Devrimi
yaşanmaya başlamıştır. Üçüncü Sanayi Devrimi ile bilişim
teknolojilerindeki gelişmeler ve sanayide insan gücüne olan ihtiyacı
azaltmak için kullanılan sanayi robotları, Dördüncü Sanayi Devrimi ile
daha ileri aşamaya taşınmakta, artık gerek üretim ve gerekse hizmetler
alanında insana olan ihtiyacı asgari düzeye düşürmektedir.
Bu çalışma, bir disiplin olarak kamu yönetiminin ortaya çıkmasında,
gelişmesinde ve değişmesinde sanayi devrimlerinin önemli tesirlerinin
olduğu gerçeğinden hareketle, Dördüncü Sanayi Devriminin Kamu
Yönetimi disiplini üzerinde, özellikle insan kaynakları/ kamu görevlileri
alanında, meydana getirmesi muhtemel değişimleri tartışmayı
amaçlamaktadır. Ancak meydana gelmesi beklenen gelişmeler dünyanın
bütün ülkelerinde aynı şekilde olması beklenmemektedir.

1
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Dünyanın yüksek teknolojiyi elinde bulunduran sanayileşmiş ülkeler ile
bu teknolojiye sahip olmayan azgelişmiş ülkeler arasında önemli
farklılıklar bulunmaktadır. Öncelikle sanayileşmiş ülkeler, yüksek
teknoloji ve iyi eğitimli insan kaynağına sahiptirler. Bu ülkelerde nüfus
artış oranı oldukça düşük düzeyde bulunmaktadır. Azgelişmiş ülkeler,
düşük düzeyli teknolojiye sahip ülkelerdir. Bu ülkelerin en önemli
kaynaklarından biri yüksek nüfus oranlarıdır. Bu açıdan sanayileşmiş
ülkelerle az gelişmiş ülkeler karşılaştırıldığında, sanayileşmiş ülkeler
ürettikleri mal ve hizmetler için azgelişmiş ülkelerin pazarlarına ihtiyaç
duymaktadırlar. Ancak Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte gelişen
algoritmalar ve internet teknolojisi gibi yeni teknolojiler, insana olan
ihtiyacın azalmasına neden olacaktır. Bu nedenle kendi geçimlerini
sağlamak için gerekli olan üretimden yoksun olan insanların tüketim
hususunda da sıkıntılar yaşaması beklenmektedir. Yani dünya önemli bir
değişim sürecinin eşiğinde bulunmaktadır. Çalışma, Dördüncü Sanayi
Devrimi’nin kamu yönetimi disiplini üzerine etkilerini, sanayileşmişazgelişmiş ülke bağlamında tartışmayı amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda literatür taraması yapılmış, elde edilen ikincil
verilerle sanayi devrimleri ile kamu yönetimi disiplini arasındaki ilişki
ortaya konulmuştur. Yeni Kamu Yönetimi ile ilgili olarak gerek Türkçe2
gerekse yabancı3 literatürde önemli çalışmaların yapıldığı saptanmıştır.
Yapılan çalışmaların ortak yanları bilişim teknolojisinde yaşanan
değişmelerin kamu hizmetlerine getirdiği yenilikler ve bunların Yeni
Kamu Yönetimi anlayışının oluşmasına katkıları şeklinde özetlenebilir.
Dördüncü Sanayi Devriminin Kamu Yönetimi Disiplinine etkilerini
tartışan çalışmalar yeterli değildir.
Çalışma; Dördüncü Sanayi Devrimi, Kamu Yönetimi Disiplini ve
Tartışma olmak üzere üç ana konu üzerinden kurgulanmış ve bu
doğrultuda Dördüncü Sanayi Devriminin kamu yönetimi disiplini
üzerindeki muhtemel etkileri sanayileşmiş-azgelişmiş ülke bağlamında
tartışılmıştır.

Dördüncü Sanayi Devrimi
Birinci Sanayi Devrimi’nden Dördüncü Sanayi Devrimine kadar
yaşanan sanayi devrimleri, kamu yönetimi disiplini üzerinde oldukça
önemli etkilerde bulunmuştur4. Dördüncü Sanayi Devriminin temellerinin
atıldığı Üçüncü Sanayi Devrimi sürecinde de teknoloji büyük bir hızla
gelişmeye, internet ve bilgisayar teknolojisi, hayatın her alanında daha
fazla yer almaya başlamıştır. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişme,
2
3

URL 1
URL 2

Çalışmanın inceleme konusu Dördüncü Sanayi Devrimi olduğu için diğer
sanayi devrimlerinin genel özellikleri inceleme kapsamı dışındadır.
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internet ve mobil bilgisayarlar yardımı ile özellikle ileri teknoloji
gerektiren mamullerin üretim süreçlerini değiştirmiştir. Gelişen teknoloji
sayesinde bir yandan daha akıllı ürünler üretilirken, diğer yandan müşteri
talep ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş veya kişiye özel mamullerin
üretilebilmesi mümkün olmuştur. Teknolojide yaşanan bu gelişmeler,
beraberinde Dördüncü Sanayi Devrimini getirmiştir. İlk kez 2011 yılında
Almanya Hannover Fuarında kullanılan Industry 4.0 kavramı, üretim
süreçlerinde fabrikalardaki makineler, bilgisayarlar, sensörler ve diğer
bütünleşmiş bilgisayar sistemlerinin birlikte iletişim kurarak, neredeyse
insanlardan tamamen bağımsız olarak kendi kendilerine üretim
yapabilecekleri bir değişimi ifade etmektedir. Dördüncü Sanayi Devrimi
ile birlikte internet teknolojisi; mobil cihazlar, sensörler ve diğer akıllı
cihazlar ile birleştirilerek, “Nesnelerin İnterneti” kavramı ortaya çıkmıştır
(Davutoğlu vd., 2017:546). Dördüncü Sanayi Devrimi, öncelikle küresel
rekabet sonucu yaşanan inovasyon faaliyetlerinin sonucu ortaya çıktığını
söylemek mümkündür. Devrimin temelinde daha düşük maliyetle mamul
mal üreterek Çin ve Hindistan gibi ucuz işgücüne sahip ülkelerle rekabet
etmek isteyen Almanya’nın, rekabet üstünlüğünü ele geçirme amacı
yatmaktadır (Gilchrist, 2016).
2011 yılında Alman mühendislerin çalışmaları sonucu ortaya çıkan
akıllı robotlar, sanayiden hizmetler sektörüne hayatın diğer alanlarına da
girmeye başlamıştır. Bir otomasyon çağından otonomlaşma çağına doğru
gidiş olan Dördüncü Sanayi Devrimi, Üçüncü Sanayi Devrimi sonrasında
fabrikaların üretim hatlarında etkin olarak kullanılmaya başlanan robot
teknolojisini daha da ileriye taşımıştır. Robotlar sadece sanayide değil,
hizmetler sektöründe de önem kazanmıştır (Roblec, vd., 2016:5-7).
Dördüncü Sanayi Devriminde üretimde kullanılan robotlar tıpkı bir işçi
gibi yapması gereken işlere karar verip, en verimli bir şekilde üretimin
devamını sağlamak üzere tasarlanmışlardır. Taylor’un piyasada daha iyi
rekabet için daha hızlı ve kaliteli üretim amacıyla ortaya attığı bilimsel
yönetim ya da insan ile makinenin uyumu süreci tamamen
makinelere/robotlara aktarılarak insanla makine arasındaki uyuma ihtiyaç
bırakmamaktadır. Üç boyutlu yazıcılar da bu dönemde yaşanan teknolojik
gelişmenin bir başka ürünüdürler. Sanal ortamlarda tasarlanan herhangi bir
üründen, üç boyutlu çıktı alınması mümkün hale gelmektedir. Kısacası en
küçük cisimden, büyük beton bloklara kadar nesneleri üç boyutlu yazıcı ile
üretmek teorik olarak mümkün hale gelmiştir (Özdoğan, 2017).
Akıllı fabrikalar ve bu fabrikaların internet bağlantısı sayesinde iletişim
halinde olduğu akıllı makineler de bu devrimin getirdiği diğer
yeniliklerdendir. Herhangi bir arıza halinde makinenin bu durumundan
önceden haberdar olunabilecektir. Böylece nesneler arasında kurulan ağlar
sayesinde bu nesnelerin kontrol edilebilmeleri ve takip edilebilmeleri
mümkün olabilecektir. Evlerdeki çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi

beyaz eşyalar, cep telefonu üzerinden ayarlanabilecektir. Aynı yöntemle
fabrika görevlisi fabrikadaki robotların fabrikada yaptığı üretimi takip
edebilecektir (Öztuna, B., 2017). Bu süreçlerin oluşmasında Dördüncü
Sanayi Devriminin sensör, veri, bilgi ve işlem gibi dört alanda getirdiği
devrimsel değişiklikler etkili olmaktadır. Sensörler yardımı ile makine,
çevresinde bulunan ısı ışık nem gibi çeşitli sinyalleri veriye çeviren ölçüm
yapabilme kabiliyetine sahip olabilmektedir. Veri, makinelerin sensörleri
aracılığı ile internet ortamında topladıkları verilerin amaca en uygun
olanlarını seçip sınıflandırabilmesidir. Bilgi, makinelerin verileri yapay
bir zekâ algoritmasından geçirip daha önce yapılan hatalardan ders
almasıdır. İşlem aşamasında veriler bilgiye çevrildikten sonra artık karar
vermektedir. Robotun yürümesi, yakıtı bitmiş bir kalorifer kazanının
deposuna yakıt alması şeklindeki örneklerden de anlaşılacağı gibi, Sanayi
4.0 ile makineler insana özgü işlemleri yapabilmektedir (Şener ve Elevli,
2017: 27).
Robotlar ve üç boyutlu yazıcılar, gömlek üretimi gibi kol gücüyle
yapılan işlerde işçileri yerlerinden ederken, üstün zekâlı algoritmalar da
beyaz yakalı çalışanların yerini dolduracak gibi durmaktadır. Bu
çerçevede, eğitim alanında dijitalleşme önemli yenilikleri beraberinde
getirmektedir. Algoritmalar bu alanda sadece bilgiyi vermekle
kalmamakta, öğrenciyi de inceleyerek onun güçlü ve zayıf yanlarını ortaya
çıkarmakta ve onun daha iyi öğrenmesi için gerekli olan değişiklikleri
belirleyebilmektedir. Yani kişiye uygun programlar sayesinde kişilerin
öğrenme hızları artabilmektedir. Bu haliyle öğretmenlik mesleği
dijitalleşme sürecinin tehdidi altında bulunmaktadır.
Dördüncü Sanayi Devrimi ulaşım alanında da önemli değişiklikleri
getirmesi beklenmektedir. At, katır gibi taşıma ve ulaşımda kullanılan
hayvanlar sanayi devrimleri ile birlikte yerlerini otomobillere terk etmişti.
Günümüzde de şoförlerin belirtilen binek hayvanlarının kaderini yaşaması
beklenmektedir. İnsansız taşıtların trafikte görev almaları durumunda tüm
araçlar tek bir algoritmaya bağlanarak oluşturulan ağlar sayesinde,
meydana gelmesi muhtemel kazaların önüne geçilebilecektir (Harari,
2016: 358-365).
Dördüncü Sanayi Devrimi getirdiği bu değişimle birlikte temel üretim
sektörleri olan tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe insan emeğine olan
ihtiyaç; sadece bu aygıtların geliştirilmesi, bakım ve onarımı ihtiyacına
indirgenmiş gibi görünmektedir. İnsan emeğine olan ihtiyaç gelecekte daha
da azalacaktır. Bu sonuç ise gelecekte başta sanayi ve hizmet sektörleri
olmak üzere, devlet aygıtında başta kamu yönetimi olmak üzere önemli
değişimlerin yaşanmasına neden olacaktır. Tamamen entegre bilgisayarlar
ve internet üzerinden yürütülecek kamu hizmetleri, denetim ve kontrol
mekanizmaları sayesinde, gelecekte kamu yönetiminde otomasyon
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ağırlıklı bir yapı ortaya çıkacak ve buna bağlı olarak daha hızlı, hatasız ve
sonuç odaklı kamu hizmetleri sunulabilecektir.

Kamu Yönetimi Disiplini
Yönetim kavramını sadece sanayi sonrası toplumlara özgü bir kavram
olarak kabul etmek doğru bir yaklaşım değildir. Avcılık ve toplayıcılıkla
geçinen toplumlardan tarım toplumlarına diğer bütün Sanayi öncesi
toplumlarda da var olan bir kavramdır (Şenel, 2008:41). İlkel toplumdan
devlet örgütlenmesine doğru giden süreçte topluluğun ihtiyaçlarını
karşılamak üzere yönetim anlayışı, daima varlığını korumuştur. Ancak
devlet örgütlenmesi ile birlikte ortaya çıkan saray örgütlenmesi
çerçevesinde, kamu yönetimi ya da saray bürokrasisi denilebilecek bir
mekanizmanın ortaya çıktığı söylenebilir. Tarımsal üretimle birlikte ortaya
çıkan devlet örgütlenmesinin en önemli görevlerinden birisi tarımsal
üretimin devamlılığı için üretimi yönetmek şeklinde ortaya çıkan yönetim
anlayışında, işbölümünün günümüzdeki gibi gelişmemiş olması, ilk devlet
örgütlenmesinin önemli özelliklerinden biridir (Fişek, 2015:59-61).
Kamu Yönetiminin disiplin haline gelmesi Kapitalist dünya sisteminin
ortaya çıkışı ile mümkün olmuştur. Devletlerarasında meydana gelen
rekabet, bu ülkeleri daha fazla üretim, ticaret yapma ve sermaye biriktirme
arzusuna sevk etmiştir. Bu durum temel üretim birimi tarımsal üretimden
sanayi üretimine doğru geçişi hızlandırmıştır. Tarımsal toplumda var olan
yöneten yönetilen şeklindeki ayrımın sonuna gelinmiştir. Halkın yönetime
katılması, monarkın egemenliği anlayışından halkın egemenliği anlayışına
geçilmiştir. İlk olarak 17. yüzyılda İngiltere’de başlayan monarkı
parlamento yolu ile sınırlandırma düşüncesi, Fransız İhtilali ile birlikte
dünya çapında yaygınlaşmıştır. Kralı parlamento yoluyla sınırlandırma
düşüncesinin oluşmasında kralın devletin artan masraflarını karşılamak
üzere halka yeni vergiler salma düşüncesi etkili olmuştur. Gerek
İngiltere’deki Şanlı Devrim ve gerekse 18. yüzyılda ABD’nin kuruluşuna
yol açan devrim ve Fransız Devrimi’nin başlaması yeni vergiler koyma
amacından kaynaklanmaktadır (McNeil, 2002:554-556) . Meclis aracılığı
ile monarkın mutlak iktidarını sınırlandırma süreci günümüzde de
uygulamada olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Sanayi Devrimleri, doğal olarak kamu yönetimi/bürokrasi üzerinde de
etkisini göstermiştir. Tarımsal üretimin hâkim olduğu toplumsal düzende,
bürokrasi/kamu yönetimi hanedana/monarka bağlı bir organ iken, sanayi
devrimleri ile birlikte ortaya çıkan kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde
doğrudan devlete, devlet içerisinde egemenlik halka ait kabul edildiği için,
halka bağlı bir organ haline gelmiştir (Fukuyama, 2014: 44-47). Sanayi
öncesi monarka bağlı kul memurlar aracılığı ile saray bürokrasisi ile
yönetilen ülkeler, artık yeni duruma uyum sağlamak zorunda kaldılar.
Sanayileşme ile birlikte bürokrasi/kamu yönetimi farklılaşarak monarka

değil devlet tüzel kişiliğine bağlı kurumlar haline geldiler. Bürokrasinin
yürütücüsü olan kişiler; liyakat temelinde sınavla seçilen, özlük hakları
kanunlarla belirlenen, tarafsız kamu görevlileri haline geldiler. Bu
çerçevede 19. yüzyıl boyunca memurların genel özelliklerinin ne olması
gerektiği ve toplumsal sınıfların bürokrasiye etkisi ile ilgili tartışmaların
yapıldığı görülmektedir5. Yapılan tartışmalar ve yaşanan devrimlerle
birlikte memurların seçiminden atanmasına ve memurların siyaset
karşısındaki konumlarına kadar günümüzde kabul gören bütün
hususiyetlerinin bu yüzyılda ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir.
Sanayileşme sürecinin monarkın egemenliğinden halkın egemenliğine
doğru geçişi başlatmasındaki en önemli neden, bu sürecin toplumsal
yapıdaki geleneksel hiyerarşiyi bozması sanayi üretimine sahip yeni bir
sınıfın ortaya çıkmasıdır. Fransız Devrimi’nde de görüldüğü gibi bu sınıf
burjuva sınıfıdır. Burjuva sınıfı halkı da yanına alarak monarkın
egemenliğine son vermiş, monarkın egemenliğinden halkın egemenliğine
doğru geçişi başlatmıştır. Ancak burada burjuva sınıfı egemenliğini
sağlayıp geleneksel toplumsal yapıyı, yani yöneten yönetilen ayrımını,
devam ettirmesinin mümkün olup olamayacağı sorusu bu çalışmanın
üzerinde durduğu sanayi devrimlerinin kamu yönetimi disiplini üzerindeki
etkisini açıklaması bağlamında önemli bir unsurdur.
Tarımsal üretimin temel üretim birimi olan köylerde, üretimin pazara
yönelik değil geçimlik düzeyde olması nedeniyle, geliştirilmesi gerekli
olmayan bilgileri geleneksel olarak çocuklarına aktarmaktaydılar. Aile
içerisinde aldığı eğitim, çocukların gerek mesleki ve gerekse günlük
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yeterli olmaktaydı. Yüksek düzeyde
öğrenme ihtiyacı, din hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve bürokrasinin
yazışma ve arşiv işlerini düzenlemede gerekliydi (Weber, 1997:247).
Sanayi devrimi, öncelikle tarımsal üretimin dışında başka bir alan olarak,
devletlerarası rekabet temelinde, pazara yönelik üretim nedeniyle daha az
masrafla, daha kaliteli ve ucuza üretim anlayışı çerçevesinde, iş
bölümünün artışı uzmanlaşmayı da beraberinde getirdi. Üretim alanında
meydana gelen artışa koşut olarak düzenleme alanı olan kamu yönetimi
alanında da iş bölümü artışı ortaya çıktı. Örneğin sanayide üretilen malların
daha hızlı daha verimli ve daha etkin bir şekilde pazara taşınabilmesi için
yeni ulaşım araçlarının ve yeni yolların geliştirilmesini gerekmiştir. Bu da
doğal olarak üretimle ve ulaştırma ile ilgili bakanlıkların ortaya çıkmasına
yol açmıştır. Benzer durumlar diğer sektörler için de geçerli olmuştur
(Yazıcı, 2016:194-208).
Değişen üretim yapısı nedeniyle ailenin çocuklarına geleneksel olarak
kendi bünyesinde verdiği eğitim yeterli olmamıştır. Bu nedenle de eğitim
sisteminin üretim araçlarına uygun bir şekilde ve bu araçları geliştirmeye
5

Konu ile ilgili ilginç bir çalışma için bknz. Dreyfus (2014:125-161)
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yönelik olarak yeniden düzenlenmesi ve tüm topluma yaygınlaştırılması
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu süreç diğer sektörlerde de etkisini
göstermiştir. Kısaca, devletlerarası rekabet temelinde, kendisini sürekli
olarak yenileme, inovasyona tabi tutma ihtiyacı, sürekli ve rekabetçi bir
eğitim-öğretim sistemini gerektirmiştir. Ayrıca bu devrimlerin getirdiği iş
bölümü ve uzmanlaşma da eğitim sisteminin varoluşunun bir diğer
gerekçesini teşkil etmiştir. Böylece daha önce sınırlı bir şekilde
uygulanması yeterli olan eğitim-öğretim, yaygınlaşarak bütün toplumları
kapsamı içerisine almaya başlamıştır. Toplumun bütün katmanlarına
yaygınlaşmaya başlayan eğitim sayesinde toplumlarda bilgi düzeyi de daha
öncekine oranla azami bir şekilde artmıştır. Yaşanan bu devrimsel süreçle
birlikte egemenlik doğal olarak toplumsal katmanlardan birinden halka
doğru bir dönüşüm geçirmiştir.
Kamu yönetiminin ortaya çıkışı ile ilgili literatür incelendiğinde,
Fransız Bonin’in 1812 yılında Kamu Yönetimi İlkeleri adlı eseri
sanayileşme sürecinin meydana getirmeye başladığı değişmelerin kamu
yönetimine etkisini ele alan çalışma olduğu görülmektedir. Bonin’in
incelemesinin Fransız Devrimi’nden hemen sonra gerçekleşmesi, bu
yönden önemlidir. Fransız İhtilali sonrası, ülkedeki kamu yönetimi
Napolyon tarafından yeniden organize edilmek durumunda kalmıştır
(Güler, 2009: 79-82). Böylece feodal döneme özgü yönetsel kalıntılar
sanayi devriminin getirmiş olduğu değişime uyumlu hale getirilmiştir.
Bonin’in kamu yönetimi ile ilgili eserinin yayınlanması bu dönemde kamu
yönetimi alanının ortaya çıkışını göstermesi açısından önemlidir.
İkinci Sanayi Devriminin kamu yönetiminde yaptığı değişimler,
Almanya’da Weber’in bürokrasi kuramı, ABD’de Wilson’un Yönetim
İncelemesi ve Taylor’un Bilimsel Yönetim İlkeleri çalışmaları ile daha iyi
anlaşılmaktadır. Bu çalışmalar, sanayi devrimi ile bu devrimin sanayide ve
devlet düzeyinde ortaya çıkardığı yeni durumu ve örgütlenme tarzındaki
değişimleri ele alan başlıca eserlerdir6. Yani gerek Birinci ve gerekse İkinci
Sanayi Devrimi ile birlikte, üretim sürecinde insan ve makinenin
işbirliğine duyulan ihtiyaç, merkezi bir yönetim anlayışının ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Bu durum kamu yönetiminin bir disiplin haline
gelerek klasik kamu yönetimi anlayışının doğuşunu sağlamıştır.
Bilişim teknolojilerinde yaşanan devrimsel değişimleri ifade eden
Üçüncü Sanayi Devrimi, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde ortaya
çıkmıştır. Bu dönemde, özellikle dünyanın iki kutuplu hale gelmesi ve
kutuplar arasında yaşanan rekabetin silah teknolojisinin gelişiminde
Konu ile ilgili olarak literatürde değişik çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bu
çalışmalardan bazıları: Akbulut (2005), Fişek (2015), Yazıcı (2016) ve kısmen de olsa
Ergun (2004) çalışmalarında doğrudan sanayileşme süreci ile bağlantı kurulmasa da
yönetim alanında yaşanan değişimler inceleme konusu yapılmıştır
6

önemli etkisi olmuştur. 1970’li yıllara gelindiğinde II. Dünya Savaşının
yaralarını sarmaya başlayan İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya, Japonya
gibi önceki sanayileşmiş ülkelere Asya Pasifik ülkeleri de katılmaya
başlamışlardır. Bu ülkelerle birlikte rekabet dünya çapında
yaygınlaşmıştır. Yaygınlaşan rekabette devletler, kamu yönetimi
yapılarının daha verimli ve hızlı işleyebilmesi için bilişim teknolojilerini
etkin bir şekilde kullanmaya başladılar. Klasik kamu yönetiminde etkili
olan örgüt merkezli, katı hiyerarşi ve gizliliğin önemli olduğu ilkeler,
yerlerini katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik gibi ilkelere bırakmaya
başlamıştır (Eryılmaz, 2017). Devletler, e-devlet uygulamaları ile interneti
aktif bir şekilde kullanmaya başlamışlardır. Böylece işler daha etkin ve
verimli bir şeklide yerine getirilirken devletin toplum üzerindeki kontrolü
daha da artmıştır (Agallija, 2015). Ancak bu kontrol daha öncekileri gibi
doğrudan bir kontrol değildir. Bilişim teknolojileri ile birlikte kamu
kurumlarında insan kaynakları birimleri oluşturularak, insan kaynağının
bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanması sağlanmaya
çalışılmıştır. İnternet aracılığı ile devletin kurumları arasında iletişimsel
birlik sağlanmaya çaba gösterilmektedir.
Yeni Kamu Yönetimi anlayışının ilkelerinden verimlilik, etkinlik,
şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin uygulanması olanaklı hale
getirilmiştir. Ancak devletin elektronik uygulamalar aracılığıyla
olumlu/olumsuz her gelişmeden haberdar olabilmesi, kişilerin özel
hayatlarına kadar nüfuz edebilmesi, anlık müdahale imkânlarının olması,
her türlü sürecin tüm vatandaşların kolaylıkla anlayabileceği şekilde
şeffaflaşması özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmiştir.
Bununla birlikte, karar alma süreçlerinin klasik yapılanmalardan
koparak elektronik sanal ortamlarda ve daha yaygın bir şekilde yapılma
imkânları elektronik oylama mekanizmalarının gelişmesi ve şeffaflaşma
ile birlikte devlet ve örgütlerin görmekte olduğu zorunlu fonksiyonların
şekil ve içerik olarak sorgulanmalarını kaçınılmaz kılmıştır (Efe, 2011:
665).
AB kurumları, Dünya Bankası ve Birleşmiş Devletler gibi ulus üstü ve
uluslararası kurumlar tarafından da e-devlet uygulamalarıyla devletlerin
dijitalleştirilmesi desteklenmiştir. Dijitalleşme ve sanallaşma ile birlikte
devletin hükümranlığını sağlayan teknik, idari ve kurumsal bilgilere
yetkisiz kimselerin erişebilmesi, bunları manipüle edebilmeleri ve
bozmasına kadar çeşitli endişeleri doğurmuştur. Endişelerden biri, artan
sofistike siber saldırılar ve bunların siber savunma için artan maliyetler
nedeniyle ulusal bir güvenlik problemi doğurmasıdır. E-devlet platformları
üzerindeki artan saldırıları göz önüne alarak, yerli ve milli yazılımın ve
donanımların geliştirilmesi güvenlik yönüne daha fazla önem vermeyi
gerektirmektedir. Özellikle internet üzerinden kamu hizmetlerinin
otomasyonu sağlayacak yazılım geliştirme için çoğunlukla sanayileşmiş
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kapitalist devletlerdeki üçüncü parti sağlayıcılara ağırlık vermek zorunda
olan devlet kurumları için güvenli yazılım ve donanım sorunu en önemli
endişelerden biri haline gelmiştir (Efe, Mühürdaroğlu, 2018:73)
Refah devleti döneminde devletin aşırı büyümesi ve kaynak israfı gibi
devletlerin gündeminde önemli yer tutan sorunlar, bilişim teknolojilerinin
de desteği ile çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır (Özer, 2015: 71-75).
Ancak akıl almaz bir hızla artan dijitalleşme, bir takım sorunları,
ekonomiklik, verimlilik, performans artışı, şeffaflık gibi yönetişim
paradigmalarını tatmin ederek çözmeye çalışırken, mahremiyet, ulus
ülkelerin bağımsızlığı, devletin hükümranlığı ve vatandaşlık hukuku
noktasında zafiyetler ve tehditler de artmıştır.
Kısaca sanayi devrimleri ile birlikte gelişen teknoloji ve iş bölümü
sektörlerin büyümesine, küçülmesine, ortadan kalkmasına ya da yeni
sektörlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ortaya çıkan yeni durumu devlet
örgütlenmesi içerisinde yönetme ihtiyacı, kamu yönetim yapılarını
doğrudan etkilemiştir. Birinci Sanayi Devrimi devletlerin saraydan
yönetilemeyeceği ve yeni birimler kurulması gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Böylece Kamu Yönetimi bir disiplin olarak ortaya çıkmaya ve gelişmeye
başlamıştır. İkinci Sanayi Devrimi Taylor’un Bilimsel Yönetim İlkeleri
çerçevesinde İnsan ile makinenin uyumlu bir şekilde üretim etkinliğini
gerçekleştirmesi amacı gütmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında
Birinci ve İkinci Sanayi Devriminin getirmiş olduğu teknolojik sürecin
önemli bir etkisi olmuştur (Litter, 1978:194-196) . Böylece insan ile
makinenin kitlesel üretim sürecinde işbölümü ortaya çıkmış, bu
işbölümünün planlaması da üretim sürecinin verimli bir şekilde
planlamasını yapmak üzere oluşturulan yönetim merkezi tarafından
gerçekleştirilecektir. Bunun kamu yönetimine yansıması ise merkezileşme
merkezi kararlar alma ve bunun alt birimlerce uygulanması gibi klasik
yönetim ilkeleridir. Üçüncü Sanayi Devrimi ile gelişen bilişim teknolojileri
yönetimde, örgüt merkezli, katı hiyerarşi ve gizliliğin önemli olduğu
ilkeler, yerlerini katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik gibi ilkelere
bırakmaya başlamıştır. Dördüncü Sanayi Devrimi, Üçüncü Sanayi
Devriminde yaşanan bilişim teknolojileri alanındaki yenilikleri daha da
ileri taşımıştır. Sağlıktan, eğitime, adaletten maliyeye birçok alanı etkileme
potansiyeline sahiptir. Algoritmalar sayesinde devletin toplum üzerindeki
kontrolü artarken bu alanlardaki hizmetlerin kalitesi de artmaktadır. Ancak
sanayi algoritmaları ile üretim hattından çekilen insan, hizmet
algoritmaları ile birlikte hizmetler sektörünü de robotlara bırakmak
zorunda kalacaktır.

Tartışma: Sanayileşmiş-Azgelişmiş Ülke Bağlamında
Dördüncü Sanayi Devrimi ve Kamu Yönetimi Disiplini
Şimdiye kadar çalışmanın ortaya koyduğu önemli sonuçlardan biri,
kamu yönetimi disiplininin ortaya çıkışı, gelişmesi ve değişmesi ile sanayi
devrimleri arasında doğrudan bir ilişkinin olduğudur. Bu çerçevede
Dördüncü Sanayi Devrimi de kamu yönetimi disiplini üzerinde önemli
etkilerde bulunması beklenmektedir. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin
değişim başlatacağı alanlardan biri işbölümü ve dolayısıyla örgütsel yapıda
olacaktır. Bu durum kamu yönetimini işleten en önemli unsur olan insan
kaynağını hem nitelik hem de nicelik olarak etkileyecektir. Şöyle ki, büyük
örgütlerde ve klasik kamu yönetiminin örgütlenmesinde kuruluşun,
kuruluş amacına yönelik temel görevleri yerine getiren birimlerden biri ana
hizmet birimleridir. Diğeri ana hizmet birimlerinin görevlerini yerine
getirilmesinde yardımcı olan bu birime insan kaynağı, araç gereç desteği
sunan planlama faaliyetinde yardımcı olan yardımcı hizmetler birimleri
bulunmaktadır. Son olarak, kamu yönetiminde yapılan işlerin hedeflendiği
şekilde, amacına uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini tespit
eden kurmay ya da denetim birimlerinden oluşmaktadır (Ergun, 2004:7781). Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte kamu yönetimi yapısal olarak
köklü değişiklikler geçirecektir.
Bu değişimleri daha iyi anlayabilmek için örneğin sağlık sektöründe bu
sektörün ana hizmetlerini yerine getiren doktorların yerini algoritmaların
alması beklenmektedir. Doktorların görevi doğru teşhis koymak ve en
uygun tedaviyi belirlemektir. Örneğin akciğer kanserinin teşhisinde
doktorların isabet oranı % 50’ler civarındayken bu oran algoritmalarda %
90’lara ulaşabilmektedir. Akciğer tomografisi ve mamografi gibi
teknolojiler algoritmalar tarafından kontrol edilerek doktorlara ikinci bir
fikir sunmaktadır. Bu algoritmalar zaman zaman doktorların kaçırdığı
tümörleri yakalayabilmektedir. Doktorluk gibi oldukça masraflı ve eğitimi
uzun yıllar alan bir süreç, algoritmalarla birlikte değişime uğrayacaktır.
Yedi gün yirmi dört saat görev yapan ucuz binlerce doktora sahip
olunabilecektir. Ayrıca 2011’de San Francisco’da açılan bir eczane,
dijitalleşme sayesinde tek bir robotla işletilmesi mümkün olmuştur. Robot
eczaneye gelen müşterilerin tüm reçetelerine, bu reçetelerle alınan ilaçların
ve şüphelenilen alerjilerin detaylı listesine saniyeler içerisinde ulaştığı,
alınan ilaçların birbirleri ile tepkimeye girmeleri sonucu ortaya çıkabilecek
yan etkiler konusunda müşterilerini uyarmıştır. Eczacı robot tek bir hata
yapmadan iki yıl içerisinde iki milyon reçeteyi karşılayabilmiştir (Harari,
2016: 358-365). Eğitim sektörüne bakıldığında algoritmalar bu alanda da
söz sahibi olacak gibi durmaktadır. Sadece bilgiyi vermekle kalmamakta,
öğrenciyi de inceleyerek onun güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmakta
ve onun daha iyi öğrenmesi için gerekli olan değişiklikleri
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belirleyebilmektedir. Yani kişiye uygun programlar sayesinde kişilerin
öğrenme hızları artabilmektedir. Bu haliyle öğretmenlik mesleği
dijitalleşme sürecinin tehdidi altında bulunmaktadır. Ulaşım hizmetleri ve
kamu yönetiminin diğer alanları da benzer durumla karşılaşacaktır.
Sağlık sektörü örneğinden devam edildiğinde, bu sektörün ana hizmet
birimleri doğrudan algoritmalara bırakıldığında doğal olarak insan
unsuruna ihtiyaç en asgariye düşmektedir. Yardımcı birimler açısından
sürece bakıldığında kurumlarda ana hizmet birimlerine yardımcı birimlerin
en önemli desteklerinden biri, kurumdaki insan kaynağının sağlık, eğitim,
maaş gibi konulardaki ihtiyaçlarının karşılamaktır. Diğeri ise ana hizmet
birimlerinin ihtiyaç duyduğu planlama, araç ve gereç konusunda yardımcı
olmaktır. Ana hizmetlerin hizmet robotlarına ya da algoritmalara
bırakıldığı bir kurumda yardımcı hizmet birimlerinin kuruluş amaçlarından
biri ortadan kalkmaktadır. Danışma ve denetim birimleri açısından sürece
bakıldığında ise yine benzer bir durumla karşılaşılacaktır. Algoritmaların
bakım onarımı için gerekli olan eğitimli insan kaynağı denetleme işini
kolayca yapacaktır. Yani kamu yönetimi hem yapı hem de insan kaynağı
açısından önemli değişikliklere uğrayacaktır. Robotların bakımı onarımı
ve geliştirilmesi ihtiyacını karşılayan yüksek eğitimli uzman personel
dışında bu ülkelerin kamu bürokrasileri gerekli iş ve işlemleri hizmet
robotları ile yerine getirmeye muktedir olacaklardır. Yani insan unsurunun
öneminin giderek azalması ve yerini robotların alması süreci sanayiden
kamu yönetimine doğru gelişecektir. Bu durum bürokrasideki hiyerarşik
yapılanmayı tamamen değiştirecektir.
Sanayileşmiş ülkeler açısından bakıldığında, bu süreç insanların yaşam
kalitesinde önemli gelişmeleri de beraberinde getirecektir. Özellikle
gelişmiş ülkelerin gittikçe yaşlanan nüfusunun ihtiyaç duyduğu hizmetler
dış göç alınmadan az bir maliyetle karşılanabilecektir. Böylece gelişmiş
ülkeler gelişmekte olan ülkelerden işgücü almak zorunda
kalmayacaklardır. Gelen işgücünün bu ülkelerde toplumsal, kültürel ya da
sosyal yapıya ayak uyduramaması, kriminal olayların artması, topluma
aidiyet sorunları nedeniyle işgücü verimliliklerinin azalması gibi çeşitli
uyum problemleri yaşadıkları bilinmektedir (Durmaz & Aver, 2016: 4).
Sanayileşmiş ülkeler, böylece kendi toplumsal yapılarını korurken,
algoritmalar sayesinde hizmetler sektöründe de işgücü ihtiyaçlarını da
karşılamış olacaklardır.
Ancak oldukça yoğun genç nüfusa sahip olan diğer ülkeler durum böyle
olmayacaktır. Öncelikle onların istihdam etmesi gereken oldukça yüksek
miktarda genç nüfusları vardır. Öncelikle genç nüfusun istihdam
problemleri çözülmelidir. Aşağıda Tablo 1’de kıtaların 2015 yılı nüfusları
ve 2050 yılında da olması beklenen nüfus oranları verilmiştir.

Tablo 1. Kıtaların 2015 Nüfusları ve 2050 Yılına Ait Beklenen
Nüfus (Milyon)
Kıtalar

2015

2050

Avrupa
Asya
Afrika
Kuzey Amerika
Güney Amerika
Toplam

707
4393
1186
358
634
7 278

738
5375
2478
433
784
9808

2015-2050
Değişim (%)
4,38
22,35
108,94
20,95
23,66
34,76

Kaynak: OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016
Tablo 1’e göre dünya nüfusunun 2050 yılında toplam 9 milyar 808
milyon olması beklenmektedir. Bu haliyle 2015 yılına göre dünya
nüfusundaki değişim, % 34,76 olarak gerçekleşecektir. Buna göre Avrupa
ülkelerinin nüfusu % 4,38; Asya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’nın
nüfuslarının ortalama % 20 civarında artması beklenmektedir. Tabloda
nüfus artışının en fazla gerçekleşmesinin beklendiği yer ise Afrika
kıtasıdır. Afrika kıtası % 108’lik artışla gelecekte genç ve dinamik nüfusa
sahip bir kıta olması beklenmektedir. % 108’lik nüfus artışı ile Afrika,
dünyanın en büyük pazarı haline gelecektir. Ancak pazarın yeterince güçlü
olabilmesi için istihdam sorununun da çözülmüş olması gerekmektedir.
İktisadi açıdan genç nüfusları ile azgelişmiş ülkeleri bekleyen en önemli
sorunlardan biri olan istihdam sorunudur. İstihdamın gerçekleşeceği
sektörler tarım, sanayi ve hizmetler sektörü olacaktır. Bu sektörlerde
çalışan kişiler istihdam olabileceklerdir. Dolayısıyla da tüketim için gerekli
olan gelire sahip olabileceklerdir. Böylece sistem tüketim aracılığı ile
kendisini yenileme olanağına kavuşacaktır. Yani dijitalleşmenin olmadığı
bir ortamda tam istihdam sağlanacağı için üretim ile tüketim arasında bir
denge de sağlanmış olabilecektir.
Bu ülkelerin şu anki haliyle, bu sorunlara çözüm bulmaları mümkün
gözükmemektedir. 1980’li yıllardan itibaren Petrol Krizinin de etkisi ile
borç batağına düşen bu ülkeler, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası
mali kuruluşlardan yardım istemişlerdir. IMF ve Dünya Bankası’nın bu
ülkelerin ekonomilerinin serbest piyasa ilkelerine göre yeniden
yapılandırmalarını zorunlu kılması, bu ülkeleri daha da yoksullaştırmıştır.
Bu ülke ekonomilerinin yılda % 2-4 büyümesine karşın, kırdan kente
göçün % 5-8 oranında olması, belirtilen ülkeleri zor durumda
bırakmaktadır. Bu kuruluşların dayattığı tarımsal deregülasyon politikaları
kırsal alanlarda insanların kendi kendilerine yeterli olma imkânlarını
ortadan kaldırmaktadır (Davis, 2016:30-34). Mali disiplin politikaları ise
kentleri istihdam olanağı üretemez hale getirmektedir. Böylece kentsel
gecekondu alanlarındaki bu insanlar yoksullukla mücadele etmek
[266]

zorundadırlar. Konu ile ilgili olarak Tablo 2’de 2016 yılı verilerine göre
kıtaların kişi başına gelir rakamları sunulmaktadır.
Tablo 2.Kıtaların Kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (2014 Yılı)
Kıta Adı
Kişi Başına Gelir ($)
Okyanusya
46 195,2
Kuzey ve Orta Amerika
34 901,5
Avrupa
32 150,2
Güney Amerika
11 070
Asya
5 980,5
Afrika
1 669,2
Dünya Ortalaması
11 000
Kaynak: http://fortuneofafrica/continental-gdp-capita(E.T 19.04.2018)

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde Afrika’da kişi başına 1669 GSYİH
dolardır. Asya ortalaması 5 980 dolar ile Afrika kıtasının üç katından
fazladır. Dünya ortalaması ile karşılaştırıldığında yaklaşık 7 kattır. Zengin
ülkelerle yoksul ülkeler arasındaki fark 20 kat civarındadır. Bu haliyle
Asya ve Afrika kıtalarının başta işsizlik olmak üzere eğitim sağlık ve diğer
alanlardaki sorunlarla uğraşmak zorunda oldukları gerçeği ile
karşılaşılmaktadır. Bu ülkelerin sermaye birikimi açısında dijital
teknolojiyi elde etmeleri iyi bir planlama ve teknolojik alanda yatırımlarla
mümkündür.
Ancak küreselleşmenin bir sonucu olarak dünya çapında kamu
yönetimlerinde yaşanan dijitalleşme, genç nüfusa sahip olan ülkeleri de
dijitalleşme sürecinin içerisine çekecektir. Dijitalleşme hizmet kalitesi,
etkililik, verimlilik gibi nedenlerle bu ülkeler tarafından kabul görmek
zorundadır. Çünkü bir grup devlet, işlemlerini bilişim teknolojileri
üzerinden gerçekleştirirken diğer bir grup devletin bu işlemleri geleneksel
yöntemlerle yapması iki devletler grubu arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir
şekilde yürümesini engelleyecektir. Küreselleşen dünyamızda bunun
sürekliliği mümkün değildir.
Genç nüfusa sahip olan ülkelerin gerek dış ve gerekse iç zorunluluklar
nedeniyle dijitalleşme sürecine katılmak zorunda kalmaları, bu ülkeler için
önemli istihdam alanı olan kamu yönetimlerinin istihdam olanaklarını
sınırlayacaktır. Ayrıca sanayileşmiş ülkeler, Dördüncü Sanayi Devrimi
sayesinde emek kullanmaksızın üretmeyi başardıkları ürünleri kendi iç
piyasalarında tüketmekte başarısız olacaklardır. Bu durum sistemde 1929
Dünya Ekonomik Bunalımına benzer bir şekilde talep krizi ile
karşılaşacaktır. Devletler, ortaya çıkması muhtemel bir krizde üretim ile
tüketim arasındaki ilişkiyi yeniden kurmaya çalışmak suretiyle, istihdam
sorunlarını çözmeye yöneleceklerdir.
Tartışılması gereken bir başka önemli konu algoritmalar aracılığı ile
üretim ve hizmetler sektöründen el çektirilen insanoğlunu bundan sonra

nasıl bir geleceğin beklediğidir. Yine bununla doğrudan ilişkili olarak
devletin siyasal yapılanmasının bu süreçte nasıl şekilleneceğidir. Önceki
bölümde de belirtildiği gibi İngiliz, Amerikan ve Fransız Devrimlerine yol
açan en önemli nedenlerden biri monarkların artan masrafları karşılamak
amacıyla halka yeni vergiler salma düşüncesiydi. Halkın temsilcisi olan
parlamentolar da kralın isteklerini kabul ederken kralın yetkilerini de
sınırlandırarak
egemenliğin
halka
geçmesi
sürecini
devam
ettirmekteydiler. Kral yetkilerinin sınırlandırılarak parlamentolara
devredilmesine direnince kral ile parlamento arasında çatışmalar başlamış,
bu süreç günümüzdeki demokratik yönetim sistemlerinin oluşmasına
zemin hazırlamıştır. Bu nedenle kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde,
devlet içerisinde yeni güçlerin ortaya çıkmasının sonucu olan denge
durumu, yani demokratik yönetimler ortaya çıkmıştır. Dördüncü Sanayi
Devrimi, bu haliyle, işsiz ya da devlet desteğine muhtaç kitlelerin ortaya
çıkmasına yol açacaktır. Bu durum siyasal olarak devlet içindeki sınıfların
ortadan kalkmasına ve tarım toplumlarına özgü yöneten yönetilen ayrımına
doğru bir değişime yol açacaktır.
Günümüzde ABD önderliğindeki sanayileşmiş, zengin Batı Bloku ile
diğer ülkeler arasında yaşanan mücadele aslında Dördüncü Sanayi Devrimi
ile birlikte ortaya çıkan yeni toplumsal, siyasal ve iktisadi duruma ayak
uydurma süreci olarak da görülebilir.
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Funda KARAKOYUN*
1.

Giriş

Yerel yönetimler görev ve sorumlulukları ile orantılı gelir kaynaklarına
ulaşamadıklarında artan borç, merkezi yönetime de ağır yükler
getirmektedir. Turistik bölgelerde belli dönemlerde yerli ve yabancı turist
sayısının artmasıyla birlikte alt yapı, katı atık, çevre düzenlemeleri ve yöre
halkının diğer ihtiyaçları için ek mali kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
bölgelerde yatırımcı olan mükelleflerin kanuni ve iş merkezi başka il ve
ülkede olduğunda merkezi idare tarafından tahsil edilen vergiler ülke
ekonomisinin genel harcamalarına yönelik vergilere aktarılabilmektedir.
Turizm geliri elde edilen yöreler ise yerel hizmet beklentisinin yüksek
olduğu alanlardır. Bu alanların kalkınması ve sorunlarının çözümünde
yerel yönetimler ülkemizde anayasal düzenleme nedeniyle kendi
vergilendirilebilir gelir kaynaklarını kullanamamaktadır. Yerel vergilerin
yetersiz kaldığı bilhassa bu bölgelerde konaklama vergisi olarak yerele
bırakılan gelir kaynağı bölgenin harcamalarına ek kaynak olacaktır.
Dolaylı vergi niteliğindeki konaklama vergisi, turizme yönelik yatırımların
maliyetlerini de destekleyerek, pozitif dışsallık oluşturmaya yardımcı
olacak bir vergi niteliğindedir†.Türkiye de yerel yönetimlere ilişkin Kanun
tasarısı içinde 2008 yılında yer alan konaklama vergisi, bu dönem turizm
sektöründe ek vergi yükü olarak değerlendirilip tartışmalara konu olmuş
ve vergi yasallaşmamıştır. Dünya ülkelerinde çok sayıda örneği olan
konaklama vergisi yerel hizmetlerin yatırımında önemli bir kaynak olarak
uygulama alanı bulmuştur. Nüfus ve ekonomik gelişmişlik düzeyine göre
yerel yönetimlere ek mali kaynak sağlayacak konaklama vergisinin
Türkiye’de uygulama alanı bulması çalışmamızda değerlendirilmektedir.
Böylelikle, verginin tabana yayılması bakımından uygun bir vergi olmakla
birlikte sektöre vergi yükü getireceği endişesine karşı aksine yararlanma
ilkesine uygunluk bakımından değerlendirilmesi düşünülmektedir. Zira,
elde edilen vergi gelirinin sektörün gelişiminde geri kazanım sağlayacağı
çalışmamızda açıklanmaktadır.
(Dr. Öğr. Üyesi); Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye. E-mail:
funda.karakoyun@deu.edu.tr
† Bu çalışma, “City Tax in The Light of Taxation Method and Practicality” konu başlığı ile
International Conference On Economics, Business Management And Social Sciences
(ICEBSS 2016) adlı Kongrede 5-9 Ekim 2016 tarihinde, Sarajevo-Bosna-Hersek’de
sunulan bildirinin eleştiri ve değerlendirmeleri dikkate alınarak geliştirilmiş ve
düzenlenmiş şeklidir.
*

Kamu hizmetlerinde görülen artış ve yerinden yönetim anlayışının
benimsenmesi ile birlikte merkezi otorite tarafından toplanan vergilerden
yerel yönetimlere aktarılan kaynak yeterli gelmemektedir. Vergileme
yetkisi olmayan belediyeler kaynak açığını borçlanma ile sürdürme
çabasında olmakla birlikte kentsel ihtiyaçların artması karşısında mali
sorunlarına çözüm arayışı devam etmektedir.
Vergileme yetkisinin kullanımı bakımından, merkezi otoriteden yerel
yönetimlere yetki devri ve vergi kaynaklarını kullanma yetkisinin
tanınması her ülkenin kendi idari yapısı içinde farklılık arz etmektedir.
Ülkemizde ise, yerel yönetimlere Anayasal düzenleme nedeniyle yerel
yönetimlere vergileme yetkisi tanımamakla birlikte ancak vergi
tahsilatından pay aktarma şeklinde mali özerklik aşaması benimsenmiştir.
Dünya ülkeleri arasında turizm gelirleri olan çok sayıda ülke
konaklama, şehir, turizm ve kültür vergisi gibi temelde amacı aynı benzer
isim ile yerel yönetimler bütçesine ciddi gelir kaynağı oluşturan yasal
düzenlemelerde bulunmuştur. Ülkemizin gerek kış gerek yaz turizm
potansiyeli olan il ve ilçelerimizde bu vergi kaynağına sahip olduğu
bundan yerel yönetim bütçesinin ek gelir kaynağı elde edeceği düşünülerek
konaklama vergisinin yerel yönetimlerin kamusal ihtiyaçlarına yeni bir
finansman kaynağı olacağı kanaati ile çalışmamız yürütülmüştür.
Dünya konjonktüründe ekonomik yapının aktörleri ve enstrümanları
değişmekte bölgesel ve sektörel farklılaşma da bunu izlemektedir. Değişen
ve artan toplumsal ihtiyaçlar karşısında devletten beklenen kamusal
hizmetlerde farklılaşmaktadır. Negatif dışsallığın içselleştirilmesi yönünde
kamusal ihtiyaçlar için devletin kaynakları daha etkin ve verimli
kullanması gerekmektedir. Ancak yerel nitelikteki ihtiyaçları merkezi
otoritenin zamanında ve etkin olarak karşılaması her hizmet çeşidi için
istenen sonucu vermemektedir. Özellikle yılın belli dönemlerinde kendi
nüfusunu oran olarak katladığı turizm beldeleri alt yapı, trafik, arıtma,
sürdürülebilir çevre politikaları bakımından ciddi kamusal ihtiyaç ile karşı
karşıya kalırken kendi gelir kaynakları yetersiz kalmakta, mevcut gelir
kaynaklarını kullanmada da anayasal engel ile karşılaşmaktadırlar.
Yerinden yönetim anlayışının avantajları değerlendirildiğinde öz gelirlerin
arttırılmasıyla yerel ihtiyaçların zamanında ve doğru tasarrufunda düşük
maliyet yüksek fayda analizi ile çözüm önerilerine vurgu yapılmaktadır.
Merkeze bağımlılığın devam ettiği yönetim anlayışında ise yerel
yönetimler hedeflere yönelik projeler üretmek yerine kaynak sıkıntısı
nedeniyle hizmet sınırlaması sorunu yaşamaktadırlar. Konaklama
vergisinin maddi ve somut gerekçeleri ekonomik olarak da izlendiğinde
turizm sektörüne ek vergi yükünden ziyade yatırımlarına destek
sağlayacak bir vergi niteliğinde olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda
çalışmamız yerel hizmetlere yeni bir vergi kaynağı olarak, yerel
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vergilendirme temelinde konaklama vergisinin fayda ilkesi çerçevesinde
Türkiye de uygulama alanı bulması hususunu irdelemektedir.
2.Yerel Yönetimlerin Finansman İhtiyacı
2004 ve 2005 yıllarında mahalli idareler kanunlarında yapılan
değişiklikler ile merkezi yönetimin üstlendiği bazı hizmetler yerel
yönetimlere aktarılmıştır. Buna rağmen. yerel yönetimlerin öz gelirlerine
ilişkin bir düzenleme henüz yasalaşmamıştır. Temmuz 2008’de
yayımlanan “ İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirleri
Tahsilâtı Toplamı Üzerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’’
kapsamında yerel yönetimlere nüfus ve gelişmişlik endeksine göre ayrılan
paylar da nispeten iyileştirme olmakla birlikte aktarılan gelirler öz
gelirlerde değil, merkezi transferler aracılığıyla sağlanan gelir artışına
yönelik düzenlemedir. Bu düzenleme, yerel yönetimlerin kendi öz
gelirlerini arttırma çalışmalarını azaltırken, merkezi yönetimin transferlere
bağımlılığını arttırmakta, merkezi idarenin vesayetinde daha fazla
hissedilen bir etki oluşturmaktadır (Akçakaya, 2017: 124). T. C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafında turizmin gelişmesi için “Türkiye Turizm
Stratejisi 2023 eylem planı’’ hazırlanmıştır. Bu kapsamda belirlenen
bölgelerde temel eksiklerin tespiti ve giderilmesi amacıyla ulaşım, altyapı,
kaliteli yaşanabilir çevrelerin oluşturulması, eğitimli istihdam ve
sertifikasyon sisteminin kurulması, tanıtım, pazarlama, markalaşma,
turizmin çeşitlenmesi, projelerin uygulanabilirliği Ar-GE stratejilerinin
oluşturulması, sektörel teşviklerin arttırılması (http://www.tuyed.org.tr )
yönünde hedefler belirlenmiştir. Öngörülen bölgelere yönelik hedeflere
ulaşılması halinde, 63 milyon turistin ülkeye gelmesi, 86 milyar ABD
doları döviz girdisi beklenmektedir (Pelit ve Gökçe, 2017: 4). Yerel
yönetimlerin bu hizmetlerden kendilerine düşen harcamalar için ihtiyaç
duydukları mali kaynak bakımından merkezi yönetimden aldığı pay,
yerelleşmiş diğer ülkelere kıyasla düşüktür. Nitekim yerel bütçe vergi
gelirlerinin merkezi idare genel bütçedeki ve GSYİH oranı içinde payı
bunun bir göstergesidir. Transfer edilen payların arttırılmasından ziyade öz
gelir kapasitesinin yükseltilmesi yerel yönetimleri güçlü kılmada etkin
olacaktır (Koyuncu, 2012). 2464 s. BGK (Belediye Gelirleri Kanunu)’da
en önemli gelir kaynağı olarak vergilere gönderme yapmıştır. Ancak,
Türkiye’de, belediyelerin yerine getirme sorumluluğunda oldukları;
altyapı, imar, çevre, eğitim, sağlık, kültür ve sosyal yardım gibi çok sayıda
hizmet kuruluşları için vergi gelirlerinden ayrılan finansman Avrupa
ülkelerine kıyasla çok düşük kalırken vergi dışı gelirler ( özellikle
borçlanma) ile sağlanan gelir ise oldukça yüksektir (Yontar ve Dağ, 2014:
159).
Bazı turist bölgeler için memnuniyeti arttırmak amacıyla devlet,
vergileri araç olarak kullandığı maliye politikası uygulamaları yanında
yerel hizmete yönelik alt ve üst yapı yatırımları ve reklam harcamaları gibi
[277]

farklı alanda yerel hizmetlere destek sağlayabilmektedir (Bozgeyi ve
Yoloğlu,2015: 629). Ancak bu destek yerel hizmetlerin sürdürülebilirliği
bakımından yeterli değildir.
3.Yerel Yönetimlerin Mali Sorunları Ve Çözüm Yaklaşımı
Gelir kaynakları merkezi yönetime bağlı olan birçok yerel yönetim
bütçesinde borç stokunun fazla olduğu görülmektedir. Bu anlamda AB
müktesebatına uyum sağlama çerçevesinde reform gerektiren dinamikler
belirlenmiş, yeniden yapılandırma çalışmaları yürütülmüş, başta nüfus
kriteri temel alınarak ölçekler geliştirilmiş ve gerekli yasal düzenlemeler
yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler modern yerel yönetim anlayışının
gereklerini sağlamak adına Türkiye için hukuksal önemli düzenlemelerdir.
Ancak, mali kaynakların yetersizliği uygulamada karşılaşılan sorunlarda
önemli bir etken olarak görülmüştür. Çağdaş dünyadaki gelişmeler
doğrultusunda halkın sosyo- ekonomik ihtiyaçların karşılanması ve
toplumsal gelişim için reform çalışmalarının yenilenmesi esastır. Merkezi
yönetimin geleneksel merkeziyetçi yapıyı sürdürmesi, yetkileri idari ve
mali anlamda kendinde toplayarak yerel yönetimlere yön tayin etmesi ise
yasal düzenlemelerle örtüşmemektedir (Urhan, 2008: 99-101). Yerel
yönetimlerin aşırı mali sıkıntısı sonrasında iflası da söz konusu
olabilmektedir. İflas sebepleri olarak; ekonomik, sosyal, kurumsal, yapısal,
hukuki ve mali hususlar ele alınmaktadır. Yerel yönetimler bakımından en
önemlisi yanlış mali yönetimdir. Bütçede mali disipline uyulmaması
sorumluluktan uzaklaştırırken artan harcama ve bütçe açıkları ile
olağandışı borçlanmaya neden olmaktadır. Yerel yönetimler, merkeze
bağımlılıkları arttıkça merkezin her durumda kendilerini bağlayan
yükümlülüklere kefil olacağı beklentisi içinde girmektedirler. Bu davranış
tedbirli olmaları yerine borçlanmaya yönelmeleri sonucunu
doğurmaktadır. Bu durumda merkezi yönetim risk ile birlikte borç yükünü
üstlenmiş olmaktadır (Gündüz ve Yakar, 2013:160). Esasen beklenti
zamanla bağımlılığa dönüşmektedir.
Yerel yönetimlerin yüklerini azaltan ve mali kaynak teşkil eden bir
seçenekte özelleştirmelerden sağlanan gelirdir. Piyasa rekabet koşullarında
rasyonel davranış içinde olan mekanizmalara fırsat vermek yerine, yerel
yönetimler, seçmenlerin baskısı ve politik tercih doğrultusunda karar
kullanabilmektedir. Bu durumda, kamu hizmet anlayışı ile belediyelerin
stratejik düşünme ve demokratik tutumlar içerisinde olma temelinde tek
taraflı değil çok taraflı bir karar alma sürecinin işletilmesi gerekmektedir
(Bayrakçı ve Kahraman, 2017: 310). Diğer taraftan bu gelir türü de
merkezi yerel yönetim ilişkisinde çeşitli faktörlere bağımlılık arz eden
süreklilik göstermeyecek bir gelir türüdür. Yerel yönetimler bütçe
tahmininde merkezi yönetimden farklı olarak giderlerinden önce gelir
tahmininde bulunurlar. Zira, kendi öz gelir kaynakları kısıtlı ve
vergilendirme yetkileri sınırlıdır. Bu durum, hizmet harcamalarını
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planlarken yerel yönetimlerin hangi hizmetler için ne kadar kaynak
ayıracakları hususunda etkin karar almalarını zayıflatır. Öz kaynakların
artması bütçe tahminlerinde daha gerçekçi olabilmelerine olanak
sağlayacaktır (Arıkboğa, 2015: 7).
T.C. Anayasası’nın md.127’e göre, yerel yönetimlere görevleri ile
orantılı olarak gelir sağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak hale hazır
uygulamada bu ölçü sağlanamamış, kanun hükmüne uyulamamıştır. Yerel
yönetimlerim mali sorunlarına yönelik yasal düzenlemelerde istenildiği
gibi hayata geçirilememiştir. Yerel yönetimlerin gelirlerinin başında,
kendilerinin uyguladıkları ve gelirlerinin kendilerine ait olması gereken
vergi gelirleri olması beklenmektedir. Ancak böyle olduğunda yerel
yönetimler merkezi idarenin vesayetinden kurtulabilir ki bu durum yerel
yönetimlerin özerkliğinin bir garantisidir. Nitekim yerel yönetimler yeterli
gelir kaynaklarına sahip olmadıkları gibi, gelirlerinin içinde devlet
yardımları önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan da, merkezi idarenin
vesayeti altındadır, denilebilir (Öner ve Mutluer, 2011: 21). Yerel
yönetimler projelerinin yatırımında kendi finans kaynaklarını
oluşturabilecek vergi gelirlerini tahsil edebilmeyi ve özerklik kapsamında
vergilerin oranları belirleme, matrah tespitinde değişiklik yapabilme
konusunda serbestliğe sahip olmaları önem arz eder.
Yerel yönetimlerin mali kaynak sıkıntılarını çözmek amacıyla mali
denkleştirme temelinde uygulamaya gidilebilmektedir. Bölgeler arası
eşitsizlikleri gidermek amacıyla geliri düşük, harcamaları fazla olan yerel
birimden harcamaları az, geliri düşük olan yerel birime transfer sağlanması
daha çok kuzey Avrupa ülkelerinde tercih edilen yöntem iken, merkezi
yönetimden mali kaynakları yetersiz olan yerel yönetime daha fazla
kaynak aktarılması da diğer yöntem olarak Avrupa ülkelerinde
uygulanmaktadır. İkinci yöntem ile yatay ve dikey eşitsizlikleri azaltmak
yönünde olmuştur. Merkezi yönetimden transferde, ağırlıkta katma değer
vergisinden elde edilen gelir kaynak aktarımında kullanılmaktadır (Özkök
Çubukçu, 2008: 108). Mali sorunların çözümünde kaynaklar içinde en
önemli gelir olan vergiler olduğu bilinmekle birlikte bu kaynağın yerel
kaynakta alınması, kullanılması yerel yönetimler maliyesine yasalarla
getirilen düzenleyici esaslar bakımından daha fazla örtüştüğü
düşünülmektedir.
Merkezi ve yerel yönetimler arasında hangi vergi türünün hangi
makamın vergileme yetkisine bırakılacağı konusunda aşağıdaki hususlar
dikkate alınır (Yakar, Gündüz, 2014: 120-121).
1.a. Ekonomik istikrarın sağlanması ve gelirin yeniden dağıtımında
fonksiyonu olan vergiler
1.b. Faydalanma ilkesine uygun hizmet sunumunda kaynak dağılımında
etkinliğin dikkate alınması
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2. Yerel yönetimlere kaynağı mobil olmayan ve fayda ilkesine uygun
vergiler bırakılmalıdır.
3. Yerel yönetimler maliyeti düşük, takibi kolay vergiler için yetki
üstlenmelidir.
Ekonomik, mali, sosyal alanda vergilemeden beklenen fonksiyonlar
dikkate alınarak yönetimler arası verginin türü belirlenir. Uzmanlık ve
ölçek ekonomilerine dayalı kazançlarda vergi türünün merkezi yönetime
bırakılması uygun görülürken Emlak vergisi ile birlikte perakende satış
vergileri, özel tüketim vergisi gelirleri, motorlu taşıtlar vergisi ve
konaklama vergisi yerel yönetimlere önemli gelir kaynakları olarak çeşitli
ülkelerin
uygulamasına
alınmıştır
(Akdemir,
2014:
https://www.researchgate.net).
4. Yerel Vergilendirmenin Kapsamı Ve Yararlanma İlkesi Çerçevesinde
Konaklama Vergisi
2464 s.BGK ’na göre, yerel yönetimlerin öz gelir kaynakları; vergiler,
harçlar, harcamalara katılma payları, taşınır ve taşınmaz malların kira, satış
ve diğer usullere göre değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler,
belediye meclisi tarafından tespit edilen tarifelere göre tahsil edilecek
hizmet karşılığı ücretler, faiz ve ceza gelirleri, her türlü girişim, iştirak ve
faaliyetler karşılığı elde edilecek gelirler şeklinde sıralanabilir. Yapılan
araştırmalar Türkiye’de yerel yönetimler vergi gelirlerinin toplam
gelirlerine oranı bakımından OECD ülkeleri ortalamasının altında
olduğunu göstermiştir Diğer taraftan, merkezi yönetimden yerel
yönetimlere yapılan transferlerde büyük bölümünün genel bütçe vergi
gelirlerinden olduğu görülmektedir (Ulusoy ve Akdemir, 2009:274). Yerel
mali yönetim kapsamında gelir yapısına ilişkin ilkeler, gerek merkezi ve
yerel yönetimler arasında gelir kaynaklarının bölüşümü, gerek yerel
yönetimlere gelir kaynağı sağlanması konusunda yol gösterici ilkelerdir.
Düşük Maliyet, yeterlilik ve esneklik, fayda vergilemesi bu ilkelerdendir
(Arıkboğa, 2016: 276). Çalışmamızda fayda ilkesi temelinde yerel
yönetimler için konaklama vergisi önerisi ele alınmaktadır.
Kamu hizmetlerinin karşılanması için yapılan harcamalar kamu gideri
olarak adlandırılmaktadır. Kamu hizmetlerinin, hazinenin ortak
havuzundan mı karşılanacağı ya da faydalanma esasına mı dayalı bir
kaynak oluşturulacağı ancak kanun koyucunun takdirine bağlıdır. Kamu
hizmetlerinin karşılanmasında sadece tahsil edilen vergiler kaynak
oluşturmamaktadır. Kamusal bir hizmetin sadece vergilerle finanse
edilmesi zorunluluğunun da olmadığı bilinmektedir. Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’nun md.3 kapsamında ele alındığı üzere, yarı-kamu
mal ve hizmetlerin finansmanında vergilerle birlikte hizmetten özel fayda
sağlayan taraflarda yükümlü olmaktadır. Kamu hizmetlerinin siyasî,
hukukî, iktisadî tercih ve koşullarına bağlı olarak devletin sosyo-ekonomik
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alanda rolü ve faaliyetleri değişmektedir. Bu durumda kamu giderlerinin
tespitinin, kamu hizmetlerinin belirlenmesinden sonra yapılması daha
uygundur. Kamu hizmetinin belli bir kaynağa dayandırılması esas
olduğundan, bir kamu hizmetinden faydalanıldığında vergi dışı malî
yükümlülüğün kaldırılması o kamu hizmetini ancak görünüşte bedelsiz
hale getirmiş olmaktadır. Diğer taraftan, kamu hizmetinin aynı verimlilikte
sürdürülebilmesi için Devletin yeni vergiler ile ve ya mevcut vergileri
arttırması suretiyle faydalananlara ek mali yükümlülükler yüklemesi
kaçınılmazdır (Karakoç, 2015: 450-451).
Fayda teorisi taraflarına göre yerel yönetimler faaliyetlerinin önemli bir
kısmını gayrimenkullere yöneltirler. Eğer bu faaliyetler yerel yönetimler
tarafından yapılmaz ise ya gayrimenkul sahipleri bu işleri şahsen
yapacaklar ya da büyük güçlük ve sıkıntılarla karşı karşıya kalacaklar
(Mutluer ve Dayanç, 2014: 620). Yerel yönetim vergilemesinde fayda
ilkesi gereği sunulan hizmet dikkate alınarak faydalanan kişiler arasında
yükümlülük dağıtılır. Bilhassa çevre temizliği, atık, çöp toplama gibi yerel
nitelikli hizmet bedelleri özel mal ve hizmetlerdeki piyasa koşulları benzeri
oluşan maliyet ve talep ekseninde fiyatlandırılır (Akdoğan, 2016:
223).Yerel yönetimler faydalanma ilkesi çerçevesinde elde ettikleri gelir
ve bu gelirlerin yönetimine ilişkin mali saydamlık içinde hesap verebilir
olmalıdırlar. Bu da elde edilen fayda ile sunulan hizmet ilişkisini de daha
da güçlendirecektir (Arıkboğa, 2016:276).
Kamu mali yönetim alanında geliştirilen yeni yönetim anlayışı dünya
ülkelerinde kabul görerek uygulama alanına geçilmiş, aşağıdaki hususlarda
değişimleri kazandırmıştır (Akçakaya, 2017: 114).
1.Ekonomide sosyal devlet politikalarının terk edilerek yerine piyasa
ekonomisi temelinde uygulamaların yer alması,
2.Devletin
tanımlanması,

ve

görevleri

fonksiyonları

3.Yöneten- yönetilen ilişkisinin
anlayışının benimsenmesi,

yerine

bakımından
hizmet

yeniden

devlet-müşteri

4.Yönetenlerin mali saydamlık çerçevesinde, açıklık, hesap
verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda denetlenmesi üzere yeni kurumların
oluşturulması,
5.Merkezi yönetim anlayışı yerine yerini adem-i merkeziyetçilik
ilkesinin benimsenmesi bu yaklaşımla hizmetlerin halka en yakın yönetim
birimi tarafından sunulması ve yerelleşmenin sağlanması.
Değişim ile başlatılan uygulamalar ekonomik kararlara da yansımıştır.
Yerel yönetimler müşteri anlayışı ile vatandaşa hizmet sunumuna
yönelirken gelirin finansmanında da yerinden yönetim anlayışı ile
finansman kaynakları değerlendirilmiştir. Ancak artan görev ve
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sorumluluklar yerel yönetimlerin finansman açığını daha da arttırmıştır. Bu
durumda ülkeler mali yönetimine uygun özerklik çalışmalarına hız
kazandırmış, mali özerkliği arttıran aşamaya ilişkin yasal düzenlemeler hız
kazanmıştır. Merkezi yerel yönetim arası gelir paylaşımında yerel
yönetimlere aktarılan paylara ilişkin de yeniden düzenleyici işlemler
yapılmıştır.
Devlet anlayışındaki değişimler zaman içerisinde vergilendirme
yetkisinin hukuki niteliğine de yansımış ve vergileme yetkisinin
kullanımını farklılaştırmıştır. Jandarma devlet anlayışında adalet,
diplomasi ve güvenlik hizmetleri ile sınırlı devlet anlayışında
vergilendirme yetkisi, devlet yapısında mutlak ve sınırsız olmuştur.
Liberal devlet anlayışında ise vergilendirme yetkisi yararlanma ilkesi
kapsamında izah edilmiştir. Kolektivist devlet anlayışında ise ulusal görev
ve fedakârlık kavramlarına dayandırılmıştır. Çağdaş anlayış anlayışında
vergilendirme yetkisi iktidar gücü temeline dayandırılarak açıklanmaktadır
(Kargı, 2017). 18.YY’ın ikinci yarısından günümüze dünyanın en güçlü
Amerikan ekonomisinde vergi sistemi hem federal hem de eyaletler
düzeyinde kurulmuştur. 1913 yılında yapılan anayasal değişiklik ile
Kongre’ye herhangi bir kaynaktan elde edilen gelirlerden vergi alma
yetkisi tanınmıştır. Eyaletler, federal sisteme aktarılan dışında
mükelleflerin beyan ettikleri kişisel gelir vergisi matrahı üzerinden belli
bir oranda kendi gelir vergilerini tahsil etmektedirler (Armağan ve İçmen,
2017). Yine, AB üye ülkelerde yerel vergilerin oranları yerel meclisler
tarafından tespit edilmektedir. Ülkeler arasında farklı oranlarda düzenleme
yapılmış olmakla birlikte yerel yönetimlerin gelirlerinin GSYH’ye oranı
Türkiye’de yerel yönetimlerin ulaştığı orandan daha yüksektir. Örneğin,
İsveç ve Danimarka’da %25-30 iken bu oran Türkiye’de ancak %4-5
olduğu görülmektedir (Ayyıldız, 2012: 5). Üniter ve merkezi yönetim
yapısı Türkiye ile benzerlik arz eden Japonya’da 1947 yılında Anayasa da
yapılan düzenleme ile yerel yönetimlere özerklik tanınmış, vergileme
yetkisi verilmiştir. Kişi ve kurumlardan alınan ikamet ve teşebbüs emlak
taşıt alım ve çeşitli yerel tüketim vergileri tahsili yerel yönetimlere
bırakılmıştır. İlaveten, yerel yönetimlere, İçişleri Bakanlığı ile sağlanacak
anlaşma ile farklı yerel vergiler belirleme yetkisi de tanınmıştır (Armağan
ve İçmen: 2017: 13-14). Yerel yönetimlerin vergileme yetkisini
kullanmasında 2000 yılında yapılan düzenleme ile Bakanlıktan onay alma
gerekliliği yerine danışmasını yeterli gören yasal değişikliğe gidilmiştir.
Ayrıca, yerel vergiler için hem oran hem matrahı belirleme yetkisi yerel
yönetimlere bırakılmıştır (Akdemir ve Benk, 2010: 173). 2464 s. BGK ve
1319 s. Emlak Vergisi Kanunu ile vergilemeye temel teşkil eden;
mükellefin belirlenmesi, matrahın tespiti, muafiyet ve istisna ile tarifelerin
belirlenmesi gibi esasların düzenlendiği görülmektedir. Vergileme
sürecinde tahakkuk, tahsil ve cezai hükümlerde ise merkezi yönetim için
düzenlenmiş 213 sayılı VUK ve 6183 sayılı AATUHK ( Amme
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Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ) hükümleri yerel yönetimler
için de geçerli kılınmıştır. Bu durumda vergi inceleme yetkisi hariç yerel
yönetim ilgili birimlerinin yasanın izin verdiği hükümlerde yetkili
olacakları belirtilmiştir (Arıkboğa,2015:7). Yerel vergileme yetkisinin
olması demokratik ilkelere dayanmaktadır. Diğer taraftan, kaynakların
merkezde toplanması da yerel yönetimlerin mali yapısını dolayısıyla, mali
özerkliği zayıflatmaktadır. Türkiye’de yapılan son iki anayasada da mali
özerklik kabul edilmiş ancak yerel vergilemeye ilişkin düzenlemeler yerel
yönetimler bakımından garanti altına alınmamıştır. Belediye meclislerine
çeşitli yerel nitelikte vergi ve harçların tarifelerinde ancak yasada
öngörülen alt ve üst sınırlar arasında değişiklik yapma yetkisi verilmiştir.
Diğer taraftan, iki anayasada da vergi oran ve tariflerinde belli sınırlar
içinde değişiklik yapma yetkisi ancak Bakanlar Kuruluna tanınmış bir hak
olarak belediye meclislerinin yetkiye sahip olması anayasada aykırılığa
konu edilse de yüksek mahkeme belediye meclislerinin bu yetkiye sahip
olduğunu kabul etmiştir (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2017: 40-41).
Vergilemeye ek yeni bir kaynak konu olduğunda mali güce göre
vergileme kuralı esas alınır. Verginin her fiil veya hukuki durum üzerine
konulması mümkün olmakla beraber, Anayasamız vergi konularının
ekonomik yapıyı esas alacak şekilde mali ödeme gücüyle uyumlu olmasını
kabul etmiştir. Kamu hizmetlerinden Mali gücü daha fazla olanların daha
fazla yararlandığı yaklaşımı ile mali gücü temsil eden değerler gelir, servet
ve harcama olarak belirlenmiştir. Bu durumda daha fazla gelir elde eden,
serveti olan ve daha fazla harcama yapanların daha fazla ölçüde kamu
hizmetlerinin finansmanına vergi olarak katılmaları yaklaşımıyla adaletli
olunacağı öngörülmüştür (Şenyüz, Yüce ve Adnan Gerçek, 2016: 76). Bu
bakımdan turizm sektöründe gelir elde eden yatırımcıların mali gücüne
göre kazançlarının vergilemesi de vergi adaleti ilkesine aykırı bir
uygulama oluşturmamaktadır.
Yerel yönetimlerin üstlendiği hizmetler karşısında mali sorunları
açıklanmış, diğer taraftan öz gelirlerin kanun kısıtı ile yetersizliğine
değinilmiştir. Yerel yönetimlerin kaynak sıkıntısına bir çözüm önerisi
olarak turizm sektörüyle karşılıklı faydalanma ilkesi çerçevesinde ilişkili
görülen konaklama vergisi, uygulama alanı çok fazla olan ülke örnekleri
ve piyasa dengesi içinde vergi yükü yansıtılabilir bir vergi türü olarak
açıklanmaktadır.
5. Turizm Endüstrisinin Gelişimi ve Konaklama Vergisi
Yerel yönetimlerde gelişen ve değişen ihtiyaçların karşılanması ve
ihtiyaçların finansmanında gerekli gelir kaynaklarına ilişkin yöntemlerin
uygulanmasında düzenlenen reform çalışmaları günümüzde önem ve hız
kazanmış hususlardır. Bu yönetimlerde gelir kaynaklarına ilişkin yapılan
çalışmalar yeni yasal düzenlemeleri de kaçınılmaz kılmaktadır. Yerel
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yönetimlerin gelir kaynaklarına ilişkin yapacağı çalışmalar ve merkeze
bağımlılıkları mali özerkliğin derecesi ile ilgilidir. En önemli gelir kaynağı
olan vergiler için ise yasalarda vergilendirme yetkisinin kullanımı konusu
ön plana çıkarmaktadır. Demokratik ilkeler ile yönetilen hukuk
devletlerinde vergilendirme yetkisi, anayasal düzenleme ile yasama
organına tanınmış, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin de yine yasama
organı tarafından kanunla konulacağı, değiştirilebileceği ve
kaldırılabileceği kabul edilmiştir (Kartalcı, Doğan, 2013: 116-132). Bu
durum yerel yönetimler için vergi gelir kaynağını değerlendirme takip ve
tahsilinde merkezi otoritenin yaklaşımını önemli kılmaktadır. Diğer
taraftan yerel yönetimler görev ve sorumlulukları bakımından en geniş
kapsamlı harcamaları turizm kaynaklıdır. Çünkü çevre koruma ve temizlik,
imar ve alt yapı çalışmaları, güvenlik ve zabıta hizmetleri, sağlık,
ulaştırma, konut ihtiyacı, yangınla mücadele, tüketiciyi koruma gibi çok
sayıda kentsel ihtiyaçlar doğrultusunda yönetişim hizmetleri gerektiren
faaliyetler yürütülmelidir. Bu faaliyetler gerçekleştirilirken sadece yerel
halkın beklentileri ile sınırlı olmayan göçle gelen ve yerli yabancı
turistlerin de beklentisi olan çok sayıda turizm plan ve politikalarını hayata
geçirmek durumundadırlar (Pelit ve Gökçe, 2017: 4). Turizmin yaygın
etkisi ile bakıldığında ise, gelişmekte olan ülkelerde turizm geliri ile
ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koyan analizler
yapılmaktadır. Turizmin görünmeyen bir ihracat olması, başka
sektörlerinde gelirini arttıracak tüketim potansiyeline sahip olması,
istihdam, döviz, ithalat girdilerinin çeşitlenmesi gibi çok sayıda ekonomik
alana etki oluşturur. Türkiye için yapılan çalışmada turizmin yatırımlarla
desteklenmesi ve sektörün istikrar kazanması gerektiği yönünde sonuçlara
ulaşılmıştır (Kızılgöl ve Erbaykal:2008:355,358). Global olarak turist
sayısı 2015 yılı verilerine göre % 4.4 artış seyrinde iken bunun gelişmiş
ülkelerde% 5'i aştığı, gelişmekte olan ülkelerde ise %4’de kaldığı
kaydedilmiştir. Türkiye’de için turizm gelirleri bütçe cari açığının
kapatılmasında önemli bir kaynak olmakla birlikte 2015 yılı için %8 düşüş
göstermiştir (TÜRSAB, 22.08.2016).
Bir ülkede turizme olan talebin artması bir anlamda geliri, istihdamı,
üretimi ve bu kaynaklardan elde edilen vergi gelirini tetikleyecek
dinamikleri harekete geçirmektedir. Turizmden elde edilen kazancın
artması başka bir deyişle özelden kamu sektörüne aktarılan vergi gelirinde
artış olup, bu da kamu hizmetleri tercihlerini değişime sürüklemesi
demektir. Bu anlamda ülkelere göre değişmekle birlikte turizm sektörün
40 farklı vergi çeşidine konu işleme kaynak oluşturmaktadır. Bu
doğrultuda Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC, 2009) tarafından
hazırlanan raporun verilerine göre, 2020 yılı turizm talebinin doğrudan,
dolaylı ve uyarılmış etkileri neticesinde vergi gelirlerinin toplam vergi
gelirleri içerisindeki payının % 10’un üzerinde olacağı tahmin
edilmektedir (Kırca ve Topal, 2017: 97). Turizm sektörü, turistlere yönelik
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tüketim harcamaları yanında diğer sektörlere de etkisi ile ekonomide gelir
akışı oluşturmakta diğer taraftan, kamu harcamalarını arttırıcı etkisiyle net
gelir etkisi de ortaya çıkarmaktadır. Devlet, turizmin gelişmesi için hem
yatırım harcamalarına yönelirken hem de vergi harcamaları şeklinde teşvik
sistemini çalıştırarak turizmi desteklemektedir (Bozgeyik ve Yoloğlu,
2015: 630). Gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere doğru kültür, sanat,
doğa gibi ülke varlıklarına yönelen turizm geliri varış ülkesinde
oluşturduğu dinamiklerle çok sayıda hizmet sektörünü de canlandıracak,
bu alanlara yapılacak özel ve kamu sektörü yatırımlarını arttıracaktır. Yerel
yönetimler düzeyinde bu yatırımlara kaynak oluşturacak gelirin turizm
endüstri ile karşılanmasının hizmetten yararlanmanın bir gereği olarak
adaletli olacağı kanaatindeyiz.
Turizm de fiyat ve talep esnekliğine bağlı olarak, turizm talebi gelir ile
doğru orantılıdır. Talebin duyarlılığında ise yiyecek-içecek, konaklama
maliyetleri olmak üzere başlıca unsurlar ön plana çıkarmaktadır. Turizm
hizmetinden faydalanılan ülkede sunulan ulaştırma, konaklama için
yapılan harcamalara katlanan turistlerin bu hizmetlerin kalitesinden
duyduğu memnuniyet de talebin etkileyen önemli bir faktördür (Çelikkaya,
2011: 167). Diğer taraftan, yerel yönetimler kamusal ihtiyaçların ötesinde
kentsel yaşam kalitesinin gerekli olduğu kentsel değişim sürecinden
geçmektedirler. Türkiye’de ulusal politikada Ulusal Çevre Stratejisi ve
Eylem Planı konularından biri olarak yaşam kalitesi ve kentsel kalite
çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar içinde sosyo ekonomik yapıdan
fiziksel çevre şartlarına kadar tüm dış etkenler bulunmaktadır (Görer,
Uğurlar, 2007, 226). Kentler de olan yerleşik nüfusun da yoğunlaştığı
cazibe merkezleri alt yapı ihtiyacı hızlı ve acil düzenleme gerektiren
alanlar haline gelmiştir. Bu bölgede konaklama alanları ekonomik
canlılığın rant gelirinden yarar sağlamaktadır. Nitekim her şey dâhil paket
programla otelde tatil anlayışı yerini kentin farklı alanlarından faydalanma
talebine bırakmaktadır. Bu anlamda kentler daha kaliteli marka hedefleyen
yönetim hedefleri belirlemektedir. Turizm anlayışında çeşitlenme
ihtiyaçların ötesinde tercih potansiyeli olan değerlendirmeler ışığında
müşteri memnuniyeti projelerine yönelmektedir.
Turizm kaynaklı vergilerin bir kısmı ekonomik faaliyetler ile ilişkili
iken bir kısmı ise birebir turizm faaliyetlerine dayalı olup, sektöre yönelik
düzenlemeler ile alınan vergilerdir. Harcama, gelir ve satış üzerinden
alınan genel vergilerde turizm faaliyetlerinin payı olmakla birlikte bu
vergiler ülkenin ekonominin performansına bağlılık gösterirler. Turizm
vergilerinin payı ise sektörde talep ve gelir artışına bağlı olarak artar (Kırca
ve Topal, 2017: 98). Turizm endüstrisini canlandırmak, sektöre talebi
arttırmak amacıyla devletin maliye politikaları içinde vergi yükünü
azaltma ve vergi desteği olan harcamalar gerçekleşmektedir. Bu anlamda
yatırımlara teşvik kapsamında makine teçhizat ve yerli teslimlerde katma
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değer ve özel tüketim vergi istisnası, gümrük muafiyeti, enerji ücret
ödemelerinin düşük, giderlerin indirime tabi tutulması, işveren sigorta
prim desteği, atık temizliği gibi mali destekler devlet tarafından tüm
bölgelere sağlanmaktadır (Bülbül, 2012: 158-263). 15.06.2012 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe giren yatırımcılara yönelik teşvik sisteminde;
turizm çeşitliliği ve alternatif turizm alanlarının oluşması kapsamında
kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılacak turizm
konaklama yatırımları belirli standartlardaki uluslararası fuar yatırımlarını
da kapsayan düzenlemeler içermektedir. 5.bölgede yapılan yatımlara
teşvik kapsamında ve tamamlanmış olan yatırımlara vergi indirimi
uygulamada faydalanılma koşulları oldukça güç olan teşviklerdir
(Kurdoğlu,2012: s-41-45). Merkezi yönetim bütçesi için vergi gelirlerini
azaltıcı bu desteklerde bölgesel ayrım olmamakla birlikte yerel hizmetlerin
birebir karşılığı olarak planlanması ve yatırımların turizm talebine
kazandırılmasında yeterli fonksiyonu üstlenmediği düşünülmektedir.
2015-2016 yılları itibariyle yaşanan siyasi belirsizlik ve terör saldırıları
turizme olan talebi olumsuz etkilerine karşı vergi, sektör için destekleyici
olması yönünde önerilmiştir. TÜRSAB tarafından stopajların ertelenmesi,
KDV oranlarının düşürülmesi, SGK primlerinin indirim uygulaması gibi
özellikle döneme ilişkin öneriler sunulmuştur (TÜRSAB, 22.08.2016).
Turizm hizmetlerinin vergilemesinde arz ve talep üzerindeki ekonomik
etkiler önem kazanmaktadır. Turizm faaliyetlerine dâhil olan vergilerin
konaklama fiyatlarını yükseltmedeki etkisi incelendiğinde, vergiden elde
edilen gelirin turizmin gelişmesi için kullanılması durumunda, verginin
olumsuz etkilerini azaltacağı yönünde çalışma sonuçlarına ulaşılmıştır.
Talebin esnek olduğu konaklama işletmelerinin bu yükü üstleneceğini;
esnek olmadığı durumda ise tüketicilerin ilave vergiyi ve vergiye bağlı
daha yüksek fiyatı ödeme eğiliminde olduklarını varsayılmaktadır (Doğan,
2017: 273).Talebe ve piyasa koşullarına göre verginin tüketiciye
yansıtılması veya üreticide kalması hizmet sağlayıcısının kararında
gerçekleşmektedir.
Gelir üzerine konulan verginin, tam rekabet piyasa koşullarında
firmalara olan etkisi bakımından, üretici veya tüketiciye yansıması arz ve
talep esnekliklerine bağlı olarak değişecektir.
Şekil:1’ de arz esnekliğinin Sv’ den S’ye kaydığı durumda; konaklama
hizmeti veren firmanın arz esnekliği hizmete olan talebin esnekliğinden
daha fazla olduğunda, konaklama vergisi tüketiciye yansıtılabilecek
dolayısıyla firmanın vergi yükü fiyata dâhil olacaktır (Edizdoğan ve
Çelikkaya, 2012: 83). Bu durumda konaklama talebi olan tüketici fiyat
aracılığıyla birlikte vergiyi de ödemeyi kabul etmektedir. Nitekim yerel
hizmetler karşılığı müşteri memnuniyeti içinde olan turistin ödemeyi kabul
ettiği konaklama maliyetine ek olan vergi gecelik konaklama bedeli olarak
talebe etki edecek miktarlarda olmadığı uygulamada görülmektedir.
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Şekil:1 Arz-Talep Esnekliği
Teoride dışsallıkların içselleştirilmesi amaçlı farklı sayıda vergiler
önerilmekle birlikte uygulama güçlükleri görülerek yasal düzenlemeye
alınamamıştır. Ancak konaklama vergisinin ülke örneklerinde görüldüğü
üzere uygulama alanı kolay ve mümkün olup dışsallığı içselleştiren
nitelikte bir vergi türüdür.
Turizm hizmetlerine uygulanan vergiler sadece kamusal finansmana
gelir kaynağı niteliğinde olmayıp, özellikle çevresel sorunlar olmak üzere
dışsallıkların içselleştirilmesinde kaynak sağlayan ve vergi yükünün
hizmeti alan tüketiciye devredilmesini mümkün kılabilen bir vergi türüdür.
Turistik bazı ada ülkelerinde vergi gelirinin tümü turizm sektöründen elde
edilmektedir (Çelikkaya, 2011:177). Ülkemizde, turizm sektörüne teşvik
kapsamında yiyecek-içecek maliyetlerine ciddi oranda yansıyan KDV’nin
indirime konu edilmesi beklenirken, ÖTV ‘ye ilişkin artış turizm
sektöründe tepkilere yol açmaktadır. Ancak bu vergiler merkezi idarenin
kamu finans kaynağı olarak harcama yetkisine hizmet etmektedir. Oysa
kulanım ve tahsil amacı yerel hizmetler için olan konaklama vergisinin
alınması yörenin kalkınmasına hizmet edeceğinden, rekabet dengesini
bozmayacak şekilde yatırımlara kazandırılması amacını taşımaktadır. Bu
durumda, yerel yönetimler için merkezi vergilerden daha verimli
olabilecek konaklama vergisinin yerel vergi olarak uygulama alanı bulması
beklenmektedir. Vergi gelirinden elde edilen gelir, yine yörenin kamusal
ihtiyaçları turizme dönük yatırımlar için harcandığında yapılan
yatırımlardan turizm tesisleri fayda elde edecektir. Yörenin kalkınması ve
pozitif dışsallığı turist memnuniyeti ve talebini arttıracağından fiyatın
içinde alınan verginin sektöre yük oluşturmayacağı kanaatindeyiz.
Devlet tarafından sunulan kamu hizmetlerinden yararlananlar,
ödedikleri vergilerin hangi hizmetin bire bir karşılığı olduğunu
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bilmemektedirler. Toplanan vergiler için devletin harcama havuzu
oluşturulmaktadır. Bu anlamda klasik vergi hukuku ilkesi olarak vergilerin
karşılıksız olma sonucu doğmaktadır. Ancak maddi gelir tiplerinin yapısal
özellikleri ve zaman zaman toplanan vergilerin çeşidine göre (çevre
temizlik vergisi gibi) belli vergilerin takip ve tahsilinin yerinden yönetim
kuruluşlarına devredilmesi gerekmektedir (Aslan ve Karakoç, 2016: 4950).
Kaynağında vergileme prensibi çerçevesinde, turizmden elde edilen
gelirin vergilemesinin hizmetin sunulduğu ülkede alınmasının diğer
sektörlerden daha tarafsız ve adaletli gelir elde etme şekli olacağı
yaklaşımı benimsenmektedir (Çelikkaya, 2011: 168). Ekonomik, mali ve
sosyal amaçlara yönelik vergi politikaları oluşturulur. Bu amaçlara uygun
vergilerin miktarında, bileşiminde düzenlemelere gidilir. Yerel yönetimler
hizmetleri içinde atık yönetimi öne çıkan çevre sorunlarından biri olup,
uygulanacak vergi politikası aynı zamanda devletin de atık yönetimi
amaçlarına hizmet sağlamaktadır. Atık yönetiminde başarı sağlanamaması
durumunda zamanla atıkların ekonomik değerleri atıl kaldığından kaynak
israfı ile birlikte, yerel yönetimlerin çöp toplama ve işletme maliyetleri
artışına ve giderek artan çevre kirliliği ile sosyal sorunlara yol açacaktır
(Aydın ve Deniz, 2017: 441-445). Yerel vergileme alanında reform
çalışmaları tamamlanmadıkça ve vergi yönetimi yerel düzeyde uygulama
sağlayıcı olarak yasal düzenlemeye kavuşmadıkça faydalanma ilkesi de
tam çalışmamaktadır. Nitekim kanuni ve iş merkezi başka il ve ülkede olup
konaklama alanları turizm beldesinde olan kurumlardan toplanan vergiler
dikkate alındığında bu kurumların toplam kazançları üzerinden alınan
vergi merkezi havuzda toplanmaktadır. Dolayısıyla faaliyette bulundukları
ve kamu hizmetinden yararlandıkları yörenin kamusal finansmanına
katkıları bulunmamaktadır. Ancak konaklama faaliyetine ait kendilerinden
alınacak bir vergi geliri yine o yöre ihtiyaçları için kullanılarak karşılıklı
yararlanma ilkesi gereği yatırımlara kaynak teşkil edecektir. Bir yerel vergi
kaynağı olan konaklama vergisi bu anlamda bir uygulama örneği olmak
üzere Türkiye’ de kanun tasarısı olarak hazırlanmıştır. Güney Ege Turistik
İşletmeciler ve Otelciler Birliği (GETOB) Kurulu konaklama vergisine
imzaya açılmış, turistik tesis sahipleri yeni vergi yükü getirecek endişesi
ile tasarıya tepki göstermiştir. Çünkü konaklama sektörünün merkezi
idareye ödediği yüksek ve farklı çok sayıda vergi bulunmaktadır. Ciro
üzerinden düşünülen yüzde 3'lük konaklama vergisinin, karın yüzde 18'lik
kısmına isabet ettiği, ilave bir verginin turizm sektöründe rekabet gücünü
azaltacağını yönünde görüş bildirilmiştir. İlaveten sektör merkezi vergilere
ilişkin kendilerine bazı indirim ya da teşviklerle destek verilmesi
beklemektedir. Konaklama vergisi ile tesis kar etmese dahi yapılan ciro
üzerinden yüzde 3 verginin belediyelere kaynak aktarmaktan ziyade
sektöre zarar vereceği ifade edilmiştir (Açıkgöz, 2006). Turizm sektöründe
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ek vergi olarak gösterilen bu tepkiler merkezi idarenin uyguladığı vergiler
ile birlikte yüksek bir vergi yükü olarak düşünülmüştür.
Konaklama vergisinin hesaplanabilmesi için kanun hükmünde vergiyi
doğuran olayın belirlenmesi ile birlikte verginin konusu, matrahı, tarifesi,
mükellefi, verginin ödenme dönemleri ve şekli gibi vergileme temelinde
hususların belirlenmesi zorunludur. Konaklama vergisinin matrahına
turistin konaklama süresince faydalandığı ve satın aldığı yiyecek içecek,
konaklama bedellerinin tümü dâhil edilmektedir. Gecelik olarak
hesaplanan bedeller üzerinden toplam tutar fatura edilmekte bu tutara vergi
tarifesi uygulanmaktadır. Vergi tarifesi çok sayıda ülke örneklerinde
görüldüğü üzere Türkiye içinde% 3 olarak kanun tasarısında yer almıştır.
Ülke örneklerinde belediye meclislerine yetki verildiği görülmekle birlikte
Türkiye’de hazırlanan tasarıda oranı sıfıra kadar indirmeye ve kanuni
haddine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır
(Bozdoğanoğlu, 2013: 132). Dünyada turizm merkezi olan il ve ilçelerde
geniş uygulama alanı bulan bu vergi turizm, kültür, şehir vergisi olarak
benzer isimler ile uygulanmaktadır. Türkiye içinde kamu gelir kaynakları
arasında yer alabilecek bu vergi türünün kaynağı, mali ve teknik
gerekçeleri bulunmaktadır. Ancak, yerel yönetimler adına bu verginin
uygulanma esaslarının düzenlenmesi için daha önce tasarı iken yeterli
gerekçe anlaşılamadan geri çekilmesi gündeme alınmalı yerel yönetimlerin
öz gelirlerine sunulmalıdır. Bu anlamda Konaklama vergisine ilişkin
düzenlemeler mevzuata dahil edilmelidir.
6. Konaklama Vergisinin Kapsamı ve Uygulanan Ülke Örnekleri
Tüm vatandaşlara eşit davranılma hakkı hukuk devleti olmanın bir
gereği olarak Anayasada güvence altına alınmıştır. Ülkede yaşayan tüm
vatandaşların ayırt edilmeksizin vergi mükellefi olması da vergi
hukukumuzda mülkilik ilkesini ifade eder. Ülke dışında yaşayan
vatandaşların vergilemeye tabi olması şahsilik ilkesi ile açıklanırken,
mülkilik ilkesi esaslı uygulama alanı olduğu görülmektedir (Pehlivan,
2013: 39). Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi durumunda yerli,
yabancı vatandaş fark etmeksizin verginin mükellefi olacaktır. Zira gidilen
ülkede hizmetten faydalanılma karşılığı ödenen bir vergi söz konusudur.
Yeni bir kaynağın vergilemeye konu edilmesiyle birlikte verginin konusu,
türü açıkça belirlendiğinde farklı isim altında iki kez vergilemenin önüne
geçmek mümkün olacaktır. Alınacak verginin sistemde gelir vergisi mi,
gider vergisi mi veya servet vergisi mi? Dolaylı mı dolaysız vergi mi
olduğuna ilişkin konumu belirlenmelidir (Çiftlikli, 1993: 50-52).
Konaklama vergisi, yerli yabancı ayrımı olmaksızın, yerleşik olmayan
kişilerin turist olarak kente giriş ve turizm faaliyetleri kapsamında
faydalandıkları farklı hizmetler için KDV hariç tutar olarak
belirlenebilmektedir (Bozdoğanoğlu, 2013: 132). Söz konusu vergi şehre
dışarıdan gelen turistlerin konaklama ücretlerine belli oran veya tutarda
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fatura bedelinde KDV ve ÖTV’ye ilaveten uygulanan Ad Valorem türü
dolaylı bir vergidir. Bu verginin yerel düzeyde planlanması elde edilen
kaynağın turizm endüstrisinin gelişiminde kullanılması amacına dayalı
alınması beklenmektedir (Doğan, 2017: 272).
Konaklama vergisinin matrah tespitinde; kahvaltı dâhil iki kişilik bir
odanın ortalama konaklama fiyatı ile toplam oda sayısı çarpılmakta otelin
hizmete açık olduğu toplam gün sayısının %65’i hesaplanarak formüle
edilmektedir. Şehir Vergisi olarak tahsilat bir kez yapılmakta ve gecelik
konaklama bedeline dâhil edilmektedir. Örneğin, Ghent’te şehir vergisi
kişi başı gecelik 2,50 euro olarak belirlenmiştir. Ancak burada şehir vergisi
bazı otellerde oda ücreti dışında ayrıca tahsil edilmektedir (Bozdoğanoğlu,
2013, 134).
6.1. Roma
Roma’da oteller, tatil evleri, işyerlerinde kiralık odalar, oda kahvaltı ve
kamp gerekçesiyle misafir olanlar konaklama vergisine tabidir. Turistik
konaklama vergisi konaklama tesislerinde kalınan her gece için
alınmaktadır. Konaklama vergisi KDV'ye tabi değildir. Yıllık faiz oranı %
2.5 olup verginin aslı faiz ve cezaları beyan edilmiştir. 1 Eylül 2014
tarihinden itibaren Roma da kişi başına gecelik konaklama vergisi oranları
belirtilirken vergi miktarı tesis kapasitesine göre aşağıdaki gibi
farklılaşmıştır (Pennuto Zei ve Associates, 2011).
Tablo 1: Konaklama Bilgileri
Konaklama yeri
Vergi Miktarı
Konaklanan gece sayısı
1,2-Yıldızlı Oteller
3 Euro
10
3 Yıldızlı Otel
4 Euro
4 Yıldızlı Otel
6 Euro
5 Yıldızlı Otel
7 Euro
Yatak ve kahvaltı,
3.5 Euro
10
Kiralık Oda, Apartlar
Ev Konaklama ve
4 Euro
10
Rezidanslar
Açık hava tesisleri,
2 Euro
5
geçici durur donanımlı
kamp sahaları ve alanlar
Kaynak: (www.comune.roma.it, www.tributi.comune.roma.it.).
Konaklama vergisini ödemekten muaf olanlar şöyle belirlenmiştir;
Sağlık ve tedavi amaçlı gelen hastalar ile 10 yaşına kadar olan
çocuklarda, Roma ikamet belgeli sakinleri, Turist otobüsü sürücüleri, her
25 grup katılımcıları için bir rehber, Devlet polis gücü ve diğer silahlı
kuvvetler ve bir otobüs sürücüsü ve bir tur lideri / turist rehberi üyeleri
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vergiden muaftır. Ayrıca aşağıdaki
(http://www.turismoroma.it, 2.8.2016).

düzenlemeler

yapılmıştır

Vergi Muafiyeti kapsamında diğer düzenlemeler;
 Tüm küçüklerin turist vergisinden muaftır;
 Geçici sözleşme ile bu alanda çalışmalar yapmak;
 Acil konut veya yeniden geçici iskan olanlar;
 Belediye tarafından belirlenen bir miktarın altında kira tesislerinde
yaşayanlar.
6.2. Belçika
Yerel düzeyde Belçika yerel şehir vergisi belediyeler arası farklılık
göstermektedir. 01 Ocak 2014 tarihinde yapılan düzenleme sonrası 2,39 €
KDV dahil, kişi başı ödenmek üzere gecelik 2.25 Euro şehir vergisi
getirilmiştir. Şehir vergisi; şehirde temiz sokaklar, bilgi hizmetleri,
müzelerin bakımı, gelişmiş mobilite, güvenlik ve kentsel yenilenme amaçlı
kullanılacaktır. Vergi Muafiyetinden 12 yaşın çocuklar faydalanacaktır.
Toplam vergi yükünün hesabında ilçe ve otel bazında otel kapasitesi ve
düzeyine göre dağıtılan pay değişmektedir. Yöredeki ve / veya otel
düzeyinde vergileme şekli aşağıda tabloda örnek gösterilmektedir.
Tablo 2: Oteller ve Vergi Yükümlülükleri
Oda sayısı

Yıllık oda başına vergi yükümlülüğü

"Sınıflandırılmamış"

1-99 oda

Yılda oda başına 400,00 €

"Sınıflandırılmamış"

100 oda ve üzeri

Yılda oda başına 720,00 €

Kategori "1" ya da "H1"

1-99 oda

Yılda oda başına 672,00 €

Kategori "1" ya da "H1"

100 oda ve üzeri

Yılda oda başına 884,80 €

Kategori "2" veya "H2"

1-99 oda

Yılda oda başına 931,20 €

Kategori "2" veya "H2"

100 oda ve üzeri

Yılda oda başına 1.272,00 €

Kategori "3" veya "H3"

1-99 oda

Yılda oda başına 1.363,20 €

Kategori "3" veya "H3"

100 oda ve üzeri

Yılda oda başına 1.507,20 €

Kategori "4" veya "H4"

1-99 oda

Yılda oda başına 1.536,00 €

Kategori "4" veya "H4"

100 oda ve üzeri

Yılda oda başına 1.718,40 €

Kategori "5" veya "H5"

1-99 oda

Yılda oda başına 2.419,20 €

Kategori "5" veya "H5"

100 oda ve üzeri

Yılda oda başına 2.880,00 €

Kategori "apart otel"

1-99 daire

Yılda oda başına 1.017,60 €

Kategori "apart otel"

100 daire ve üzerinde

Yılda oda başına 1.526,40 €

Otel kategorisi

Bazı oteller şehir vergisini otel fiyatına dahil ederken, Bazıları ise
maliyetlere yansıyan bu bedeli kendileri üstlenmektedir (ETOA, 2014).
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6.3. Paris
Turizm vergisi, Fransa'da 24 Eylül 1919 tarihinde tanıtılmıştır. Gecelik
konaklama üzerinden düz oranlı olarak alınan vergi aşamalı üç geçiş
dönemi şeklinde düzenlenmiştir. 2015 yılında uygulanan konaklama
vergisi fiyat ve miktarlara yansıması aşağıdaki gibidir (Tourist Tax in
Paris, 2015).
Tablo 3: Konaklama Kategorileri
Konaklama Kategorileri

Fiyatlar

Ek

Turist 'Saray' ayrım otel ve diğer tüm
kuruluşlar ile
eşdeğer turizm sınıflandırma özellikleri

4,00 £

10%

Kişi başına
vergi
4,40£

5 * turistik otel, apart oteller, mobilyalı
konaklama ve diğer tüm
eşdeğer turizm sınıflandırma özellikleri ile
işyerleri
4 * turistik otel, apart oteller, mobilyalı
konaklama ve diğer tüm
eşdeğer turizm sınıflandırma özellikleri ile
işyerleri
3 * turistik otel, apart oteller, mobilyalı
konaklama ve diğer tüm
eşdeğer turizm sınıflandırma özellikleri ile
işyerleri
2 * turistik otel, apart oteller, döşenmiş
konaklama, 4 ve 5 *
tatil köyü ve dengi turizm ile diğer tüm
kuruluşlarsınıflandırma özellikleri
1 * turistik otel, apart oteller, mobilyalı
konaklama, 1, 2 ve 3 *
tatil köyü, oda ve kahvaltı işletmeler, karavan
ve campervan park 24 saatlik dönem başına
eşdeğer turizm sınıflandırma ile ve diğer tüm
kuruluşlar özellikleri
3, 4 ve 5 * kamp, karavan park ve benzer
herhangi bir konaklama
1 ve 2 * kamp, karavan park ve benzer
herhangi bir konaklama,

3,00£

10%

3,30£

2,25£

10%

2,48£

1,50£

10%

1,65£

0,90£

10%

0,99£

0,75£

10%

0,83£

0,55£

10%

0,60£

0,20£

10%

0,22£

6.4.Dresten De-Almanya
07.05.2015 tarihli yönetmelik Dresden şehri için konaklama vergisi
düzenlenmiştir. Eyalet başkentinde yürürlüğe girmiştir. Düzenleme
kapsamında, şehre giren otel konukları verginin mükellefidir. Gerekli
ödeme katma değer vergisi dahil konaklama fiyatına göre
hesaplanmaktadır. Kahvaltı, akşam yemeği, ekstra maliyetler verginin
dışında kalmaktadır. Vergilendirme miktarları aşağıdaki gibidir.
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(Accommodation tax Dresten,2015,www.ibis-dresden.de/en/...en/accommodation-taxdresden)





KDV dahil konaklama. 1,00 € Konaklama Vergisi: 30.00 € altında
KDV dahil konaklama. 3,00 € Konaklama Vergisi: 60.00 € altında
KDV dahil konaklama. 5,00 € Konaklama Vergisi: 90.00 € altında

6. 5.Croatia-Etoa
Konaklama vergisi ekonomik gelişimi desteklemek ve içinde turizmi
teşvik etmek amacıyla Brandon Kent Konseyinde 5 mart 2012 de Belediye
Gelir Yasası kapsamında yönetmelik ile onaylanmıştır. 1 Temmuz 2012 de
yürürlüğe girmiştir. Brandon Şehir içinde gece konaklayanlardan oda fiyatı
üzerinden sabit oran ile GST (mal ve hizmet vergisi) başına 3,00 $ toplam
bedel hesaplanır (www.etoa.org).
6.6.İngiltere
Maliye Bakanlığı tebliğine göre konaklama vergisi üzerinde eyalet satış
vergisi %8 ve Belediyeler tarafından alınan %3 vergi bulunmaktadır.
Turizm endüstrisi için ayrılan bu vergi program ve projelere ayrılmaktadır.
Ayrıca, transit ve geçici konaklama olmayan gemiler ve trenlerden vergi
alınmaktadır (Ministry of Finance, 2016: 3-14).
Konaklama vergisinde aşağıdaki durumlar için vergi muafiyeti
tanınmıştır (www.etoa.org).
 Konaklamanın gecelik alış fiyatı 30,00 $ veya altında olması halinde,
 Tedavi amaçlı hastaneye gelen, kişisel bakım ev veya konut bakım
tesisinin sakinlerine
 Ailenin tıbbi bakım ve tedavi amaçlı kalması halinde,
 Kayıtlı bir eğitim kurumu tarafından bir öğrenciye sağlanan kişiler
için,
 Çalışanlarına işveren adına sahibi ve / veya işletilen tesislerde
çalışanlarına işveren tarafından sağlanan konaklama durumunda,
 İl ya da federal hükümet tarafından geçici olarak sağlanan konaklama
durumunda,
 Bir kamp, turistik kamp veya karavan park tarafından sağlanan çadır
veya römork siteler
 Dört (4) yatak odası kirası için olan işyerlerinde sağlanan konaklama.
6.7 Almanya
Almanya’da Kültür Vergisi ya da Yatak Vergisi ( Bettensteuer ) olarak
uygulanmaktadır (Etoa, 2016). Aşağıda konaklama vergisi olarak yapılan
düzenlemeler il, ilçe ve bölge farklılıkları ile yer almaktadır.
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Tablo 4: Almanya (İl/İlçe/Bölge) Vergi (Kişi Başı)
İl / ilçe /
Bölge

Oda fiyatı üzerinden vergi uygulamaları

Vergi (kişi başı)

Aachen

Oda fiyatına KDV dahil

%5

Berlin

Oda fiyatına KDV dahil /İş seyahatinde Muaflık.

%5

gecelik kişi başı 30 € kadar

1,00 €

Bingen am
Rhein

Oda fiyatı: 30.01 € - Kişi başı gecelik 100 €

2,00 €

Oda fiyatı: kişi başı gecelik 100 €üzerinde

3,00 €

Bochum

Oda fiyatına KDV dahil

%5

Koln / Koeln

Oda fiyatına KDV dahil

%5

4 gece üst üste en fazla alınan.

Darmstadt

Oda ücreti: kişi başı gecelik 50 € kadar

1,00 €

Oda fiyatı: 50.01 € - Kişi başı gecelik 100 €

2,00 €

Oda ücreti: kişi başı gecelik 100 € üzerinde

3,00 €

kalış süresi bakılmaksızın, her gece için alınan.
Dortmund

Oda fiyatına KDV dahil

%5

Duısburg

Oda fiyatına KDV dahil

%5

Pansiyonlar (kişi başı gecelik) / daire

1,00 €

3-yıldızlı oteller (kişi başı gecelik)

1,50 €

4 yıldızlı oteller (kişi başı gecelik)

2,00 €

Erfurt

Oda fiyatına KDV dahil

%5

Gera

Kişi başı gecelik sabit konaklama vergisi

1,00 €

Hosteller (kişi başı gecelik)

0,50 €

Eısenach

(Kişi başı, gecelik) Pansiyonlar, konukevleri
Gottıngen

(Kişi başı gecelik) Yazlık evler, mobil ev parklar ve benzeri
tesisler

1,00 €

3-yıldızlı oteller (kişi başı gecelik)

2,00 €

4-yıldızlı (kişi başı gecelik) Yukarıdaki oteller ve

3,00 €

14 (ondört) gece üst üste en fazla alınan.
Jena

Oda ücreti: 25 € - kişi başı gecelik 49,99 €

1,00 €

Oda ücreti: kişi başı gecelik 50,00 € +

2,00 €

Dinglesdorf oteller: kişi başı gecelik
Lake
Konstanz

Konstanz otelleri: kişi başı gecelik

2,00 €

Meersburg oteller: kişi başı gecelik
Dinglesdorf (yıl boyunca) veya Konstanz (yıl boyunca) veya Meersburg (- 31 Ekim,
01 Nisan) ya 2 gece en az kalan 16 yaşın üzerindeki tüm turistler

Osnabrueck
Suhl

Oda fiyatına KDV dahil

%5

Oda ücreti: 25 € - kişi başı gecelik 49,99 €

1,00 €

Oda ücreti: kişi başı gecelik 50,00 € +

2,00 €
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kişi başı gecelik sabit konaklama vergisi

Trıer

1,00 €

7 gece üst üste en fazla alınan.

Weımar

49 ‘a kadar odalı oteller

1,00 €

50 veya daha fazla odası olan Oteller

2,00 €

Kaynak: ETOA, 2016.
6.8. Bremen
Federal devlet meclisi tarafından yasallaşan ve 'şehir vergisi' olarak da
bilinen turizm vergisi Nisan 2012'de kabul edildi. 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren geçerli olan Bremen eyaletinde şehir vergisi yönünden geçerlidir:
Tablo 5: Bremen ve Bremerhaven Konaklama Tesislerinde Vergiler
Tutar % 7
KDV dahil.

Net
Tutar

3,21 €
2,14 €

3,00 €
2,00 €

Gece, yetişkin başına
Bremen ve Bremerhaven konaklama tesislerinde, standart
konaklama kategorilere göre
En Az 4 Yıldızlı Ve Üst Sınıf Oteller
Oteller

1,07 €

1,00 €

Pansiyonlar, hanlar, tatil evleri ve daireler, kamplar

0,00 €

0,00 €

Ticari Olmayan- Doğada; Örneğin Gençlik Pansiyonlar,
Gençlik Misafirhanesi Ve Eğitim Merkezleri, Gençlik Eğitim
Kurumları

Bremen Şehir Vergisi Kanununa göre, vergi maksimum yedi ardışık
geceleme için uygulanır. Konuk yedi geceden daha uzun kalması
durumunda vergi uygulaması farklılaşmaktadır. Çocuklar için ilk gece için
vergi alınmamaktadır. İş amaçlı konaklama için işveren veya iş sahibinden
onaylı ve bu kişilere fatura edilmek üzere yine serbest meslek sahiplerine
ödediği vergide ibraz edilen belgelerin doğruluğu halinde ve şartların
sağlanması durumunda vergi iade uygulaması bulunmaktadır
(www.bremerhaven.de, 2016).
6.9.Hamburg
1 Ocak 2013 de şehir de Kültür ve turizm vergisinin alınması
kararlaştırıldığında siyasilere karşı tartışmalara yol açan tepki oluşmuştur.
Hamburg u ziyaret edenler için bu verginin yük oluşturmaması ve toplanan
vergi bedelinin nerelere harcanacağı hususları ele alınmıştır. Amaç turizm
endüstrisine zarar vermeden gelen turistlerin memnuniyetini sağlamak ve
tekrar gelmesini sağlayacak yatırımlara yönelmektir. Toplanan vergi
bedelleri de şehrin ihtiyaçları için kullanılacak ve vergi gelirinin % 100’ü
Hamburg şehrinin imajını geliştirmek amaçlı kültür, spor, turizm
faaliyetleri için kullanılacaktır. Bu kapsamda, İşveren onaylı formlarla
kanıtlanma şartı ile mesleki amaçlı seyahatler vergiden muaf olacaktır.
Konaklama maliyetine dahil edilen vergi endirekt vergi özelliğinde, özel
seyahatlere uygulanmaktadır (www.hamburg.de/steuern).
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6.10.Barselona
Barselona’da her türlü turizm tesisinde uygulanmakta olan ve gecelik
konaklama başına turistlerden tahsil edilen turizm vergisi 2012’ de
uygulanmaya başlamıştır. Doğrudan yerel yönetimine aktarılan bu
vergilerin geliri 2015 yılında geçen yıla kıyasla % 5,5 artış göstererek 43.5
milyon Avroya ulaşmıştır. Bu gelirler yine turizm endüstrisini geliştirmek
amaçlı yapılan tanıtım kampanyaları ve altyapı çalışmalarına aktarılmıştır.
Toplanan gelirin 13,5 milyonu özellikle Katalan Turizm Ajansına, 7
milyonu farklı altyapı projelerine, 6 milyon bölge çevre ilçelerindeki şehir
meclisi, 2 milyon kadarı Barselona Belediyesine ve 1 milyondan az bir
miktar ise doğal kaynakların iyileştirilmesiyle ilgili bütçelere aktarılmıştır
(https://www.ekonomi.gov.tr, Erişim:29.07.2016).
7. Seçili Belediyelerin Konaklama Vergisi Hakkında Yaklaşımları
Türkiye’de turistik bölgelerin listesine ve bilgilerine online kaynaktan
ulaşılmış, bölgesel kısıtta belirlenen il ve ilçe belediyelere telefon
görüşmeleri ile ön bilgilendirme verilmiş ardından iletişim adreslerine
çalışma konusu kapsamında sorular yöneltilmiştir. Araştırma kapsamına
alınan belediyeler isim olarak belirlenirken mali güç ilkesi dikkate alınmış;
yörenin gelişmişlik düzeyi, turist potansiyeli yüksek, konaklama tesis
kapasitesi fazla, yerli yabancı nüfus hareketliliğinin belli dönemlerde
yüksek oranda arttığı, yabancı turist akımının da fazla olarak bilindiği
belediyeler seçilmiştir. Ayrıca, belediyelerin kamuya açık internet
sayfalarından finansal tabloları, bütçeleri ve borçluluk durumları
incelenmiştir.
Toplam 15 ( İstanbul, İzmir, Çanakkale, Bursa, Antalya, Fethiye,
Pamukkale, Muğla, Nevşehir, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Selçuk,
Çeşme, Didim) Belediyenin hukuk işleri, mali hizmetler birimi ve Belediye
Başkanlarına Temmuz 2018-Eylül.2018 tarihleri arasında mesaj olarak
nitel çalışma sorgusu mail atılmıştır. Araştırma metninin ön yazısı ve
ifadelere ilişkin sadece 7 belediyeden yanıt alınabilmiştir. İletişime geçilen
belediyelerin merkezi otorite ile ilişkilerde çekince duymaları varsayımı
ile kendilerine verilen bilginin hangi belediyeden olduğu bilgisinin
paylaşılmayacağı ifade edilmiştir. Tarafımıza ulaşan yanıtların ortak
derlemesi yapılarak çalışmaya aktarılmıştır.
7.1.Konaklama vergisi alınması hususunda Belediyenizin yaklaşımı
nasıldır?
1.Bildiğiniz gibi Türk Vergi Sisteminde vergi koyma yetkisi yasama
organına (TBMM) aittir. Belediyeler ancak kanunla tanımlanmış ve
belediyelerce toplanabilecek vergileri tahsil edebilirler. 2464 Sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu’nda “Konaklama Vergisi” bulunmamaktadır.
Bu nedenle bu verginin alınması yasal olarak mümkün değildir. Ancak öz
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gelirler içinde bilhassa vergi gelirlerine olan ihtiyacımızın olduğu bu
hususta yasal düzenleme gereği tarafımızdan sıkça beyan edilmektedir.
Belediyemiz böyle bir verginin ihdas edilmesi konusunda öneride
bulunabilir. Belediyemizin de üyesi bulunduğu Türkiye Belediyeler
Birliği, belediye gelirlerinin arttırılması konusunda çalışmalar
yürütmektedir. Bu kapsamda birçok kez belediyemizde “Konaklama
Vergisi” alınması gereği konusundaki gerekçeli düşüncelerini ifade
etmiştir. Diğer belediyelerden de yüksek katılım ile ortak görüş
oluşmuştur.
7.2.Merkezi yönetim konaklama vergisinin hangi aşamasında
belediyeleri dâhil etmelidir?
2.Belediye hizmetlerinin geliştirilmesi açısından vergi gelirlerinin
artması her belediye özellikle büyükşehir belediyeler içinde olumlu bir
gelişmedir. Ancak yeni bir vergi ihdası yetkisi TBMM’ye aittir. Verginin
yasallaşmasından sonra tahsilinden sağlanan payların belediyelere
aktarılacak kısmı ve yönteminin planlanmasında yerel yönetimler de karar
mekanizması içinde rol almalıdır.
7.3.Bir çok ülkenin turistik il ilçe ve eyaletlerinde alınan
konaklama vergisinin Türkiye de de turizm yerleri için uygulanması
için Parlamentoya öneri vermeyi düşünür müsünüz?
3.Geçmişte 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun güncellenmesi
kapsamında yapılan çalışmalarda “Konaklama Vergisi” gündeme gelmiş
ancak taslak daha sonra yasalaşmamıştı. Gerekçelerin tekrar tartışılması ve
günümüz şartları dâhilinde değerlendirilmesi yönünde fayda olduğu
düşünülmektedir. Biz belediyeler arasında bu hususta fikir birliği olmakla
birlikte vergilendirmede ticari ve ekonomik koşulların etkisi sürece yön
vermektedir.
7.4.Konaklama
vergi
gelirinin
alınmasında
belediyeniz
yatırımlarına etkisi için neler düşünürsünüz?
4.Yerel yönetimlerin daha iyi hizmet vermeleri gelir kaynakları ile
doğru orantılıdır. Temel olarak bakıldığında belediye hizmetlerden yerel
halkla birlikte turistlerin de faydalandığı aşikârıdır. Bu açıdan “Konaklama
Vergisi” nin ihdası bu maliyetlerin bir kısmının karşılanması için faydalı
olacaktır. Yapılacak çalışmalarda turizm sektörünün dinamiklerinin de
dikkate alınması gerekmektedir.
Konaklama vergisi hakkında düşünce ve önerileri alınan il ve ilçe
belediyelerinin mali birim yetkililerinden gelen yanıtlarda anahtar
kelimeler tümüyle alınmıştır. Tekrar cümleleri belirlenerek içerik ve
ifadeler hiç değiştirilmeden çalışmamıza derlenmiştir. Bu kapsamda sınırlı
olan yanıtlara rağmen konaklama vergisinin Belediyeler Birliğinde
tartışıldığı, gündemde olduğu, konaklama vergisinden elde edilen gelirin
mali yapının güçlenmesinde önemli olduğu ancak, vergilendirme
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konusunda yetkileri olmadığından hareketle merkezi otoritenin yapacağı
yasal düzenlemeler ışığında konaklama vergisine ilişkin yasal
düzenlemenin olması gereği açıkça ve yüksek bir katılımla ifade edilmiştir.
Sonuç ve Değerlendirme
Yerel yönetimlerin mali sorunlarının çözümünde öz gelirleri içinde yer
alan vergiler en önemli gelir kaynağıdır. Borçlanma mali bir yük olup yerel
yönetimleri merkeze bağımlı kılmaktadır. Transferler ise bölgeler arası
mali dengesizlikleri gidermeyi amaç edinirken süreklilik arz etmesi yerel
yönetimlerin ekonomik olarak büyüme ve kalkınmasında merkeze bağımlı
kılan bir kaynaktır. Yerel yönetimlerin mali anlamda özerkliğini avantajlı
kılan unsurlarla güçlendirilmesi gerekir. Bunun için görev ve
sorumlulukları ile orantılı öz gelirlerini arttıracak yasal düzenlemeler
yapılması gereği sıkça akademisyen ve uzmanların çalışmalarda ifade
edilmektedir. Artan yerel ihtiyaçlara hizmet sağlaması beklenirken yerel
yönetimlere, yeni kaynakların da sahibi ve faydalanıcısı olma yönünde
yetki ve imkân tanınmalıdır. Dünyada çok sayıda ülke, negatif dışsallığın
sebep olduğu sorunlar, çevre politikaları, alt yapı, imar, kültür, sanat,
turizm, mesleki gelişim ve istihdam vd. yöre halkının ihtiyacı ve yaşam
standartlarının arttırılması yönünde yerel yönetimlere mali kaynak
oluşturma imkânı sağlayan kanunlar düzenlemiş ve yetki vermiştir.
Konaklama vergisi de bu kapsamda, yerel ekonominin kalkınması,
yerli/yabancı turistin kentsel tüm sunumlarından memnun kalması, turizm
endüstrisi talebinin artması, şehirlerin markalaşması, çağın gereklerine
uygun yatırımların sürdürülebilirliği için yerel yönetimlere bir vergi
kaynağı sağlanmıştır. Üstelik rakamsal olarak turizm potansiyeli yüksek
yerlerde bu vergi gelirinin yerel bütçe harcamalarına dikkate değer
tutarlarda kaynak oluşturduğu ifade edilmiştir.
Konaklama vergisi uygulamasında şehir, turizm, konaklama, kültür,
yatak vergileri gibi adlar ile alınmakla birlikte yerel hizmetlerin
karşılanmasına kaynak olması, yerel vergi olarak alınması, dolaylı vergi
niteliğinde; konaklanan gecelik ücretin fatura bedeline KDV dahil tutar
üzerinden hesaplanması hususunda ülkelerde ortak uygulama yönleri
olduğu görülmektedir. Seçili ülke örneklerinde konaklama vergisi oran
yapısı ve yüzdeleri bakımından bazı farklılıklar arz etse de, konaklama
tesisinin hizmet sınıfı, büyüklüğü gibi kriteler ile esas alındığı
görülmektedir. Verginin takip ve tahsili, vergi gelirinden verilen pay da
yerel yönetim yapısına göre değişebilmektedir. Turizm ziyaretinin hasta
bakım amaçlı olması, ziyarette çocuklar, kamu görevlileri ve bazı durumlar
içinde iş ve meslek seyahatleri olması hallerinde vergi muafiyeti ve iadesi
yönünde yasal düzenleme yapılmıştır.
Çalışmamızda, konaklama vergisinin yerel hizmetlerin karşılanmasında
kaynak olması faydalanma ilkesi ile açıklanmıştır. Kamusal yatırımlardan
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yararlanan tesislerin hizmetten yararlanma ölçüsünde bir matrah tespitinin
olanaklı kılınması, ödeme gücünü yansıtan ve vergi adaletine uygun bir
düzenleme olacağı kanaatindeyiz. Bölgeler arası gelişmişlik farkı ve yerel
yönetimler arası görev ve sorumluluk farklılıkları da gözetilerek, vergi
oranının belediyelerin mali yönetimine bırakılması, böylece verginin
etkilerinin dengelemesi halinde yerel yönetimin vergiden daha yüksek
fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.
Türkiye’de sınırlı vergi özerkliği nedeniyle belediyeler vergilendirme
aşamalarında yetkili olmadığı gibi yasal olarak yeni bir vergi kaynağı
oluşturma yetkisine de sahip bulunmamaktadır. Oysa harcamaların artış
seyri içinde olduğu halka kamusal hizmetler hızla artmakta, şehirlerin
ziyaretçileri de müşteri memnuniyetine ilişkin beklentilerini dile
getirmektedir. Belediyelerin sadece merkezin gelir kaynaklarına bağımlı
olması yerel yönetimlerin mali sıkıntılarının çözümüne yönelik bir engel
olarak görülmektedir. Özellikle, turizm yörelerinin gelir kaynağı oluşturma
potansiyeli ve faaliyet alanı olarak yöreye katma değer sağlarken
vergilendirmeye de esas oluşturabilen bir endüstridir. Vergilemenin kimde
ve ne kadar yük oluşturduğu önemli bir husus iken konaklama vergisi ele
alındığında bu yükün ve miktarın mükellefi için kazanca oranla ödenebilir
olduğu görülmektedir. Nitekim ödenen verginin sektörü güçlendiren ve
müşteri memnuniyeti sağlayan yatırımlara dönüştüğü düşünüldüğünde
vergi mükellefleri için önemli bir katma değer taşımaktadır.
Türkiye’ de yerel vergilemede vergi hukukunda yer alan usul ve icra
hükümleri yerel yönetimler için de geçerlidir. Ancak, vergi inceleme
yetkisi olmadığından konaklama tesislerinin beyanlarından kaynaklı
kayıpların doğması olasıdır. Bu durumda, vergilemenin ilk aşamasından
yerel yönetimlere vergi gelirinin aktarılacak payının belirlenmesine kadar
yapılacak yasal düzenlemede anayasa, yerel yönetim yapısı ve turizm
endüstrisinin içinde bulunduğu piyasa koşulları gibi belirleyici faktörler rol
almaktadır. Zira, konaklama vergisinin fiyat içinde yansıtılmaya elverişli
olması beraberinde turizm de talebi belirleyici diğer etkenler de
bulunmaktadır.
Türkiye’de Turizmi teşvik amaçlı KDV düzenlemeleri yanında ÖTV
artışları sektörün tepkisine neden olmuştur. Ancak, başka ülkelerde yerel
yönetimlere aktarılabilen KDV gibi vergiler daha fazla iken, ülkemizde
gelir, kurumlar, stopaj gibi vergilerle merkezi yönetimin aldığı vergiler
toplam olarak yüksek bir vergi yükü olarak görülmekte ve bu vergilerin
birebir karşılığı yerel bazda hizmet sunumu olarak görülmemektedir. Bu
durumda konaklama vergisinden elde edilen payın vergi yükünü
hafifletecek düzeyde yerel yönetimlere aktarılması sağlanırken, vergi
gelirinin tahsil ve harcanmasında da mali yönetimde verimliliğin
sürdürülmesi gerekmektedir.
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Konaklama vergisinin yansıtılması piyasa arz ve talep dengesine
bırakıldığında mükellef olan tesis sahipleri karar alıcı olacaktır. Ancak
vergi gelirinin turist talebi ve müşteri memnuniyeti sağlayacak kentsel
ihtiyaçlara yönelmesi temelinde gerek mükellefin vergiye uyumu gerek
turizm endüstrisine sağladığı katkı ile zaman zaman verginin hizmet
üreticisinde kalması halinde de vergiye karşı tepkiyi ortadan kaldıracağı
görüşündeyiz.
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MARKET MARKALARINDA TÜKETİCİLERİN GIDA
GÜVENLİĞİ ALGISI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
Consumers’ Perception of Food Safety in Private Label Store Brands:
Antalya Province Sample
Ebru ONURLUBAŞ & Derya ÖZTÜRK
1. Giriş
19 yüzyılın ortalarında büyük hayvan sürü sahipleri tarafından
güneybatıdan orta batıya doğru olan sürü gidişinde, hayvan sahiplerinin
kendi hayvanlarını diğerlerinden ayırmak için yaptıkları damgalama,
‘marka’ kavramının kökünü oluşturmuştur. Marka brand kelimesi eski
İskandinav dilinde ‘yanmak’ anlamına gelen ‘brandr’ kelimesinden
türemiştir(Tosun, 2010).
Amerikan Pazarlama Derneği’nin tanımında marka; bir satıcının ya da
bir grup satıcının eşya ve servislerinin belirlenmesini ve rakiplerinin eşya
ve servislerinden ayrı tutulmasını sağlayan bir isim, terim, işaret, sembol
veya tamamının bileşimidir (Kotler, 2000). Market markası market adına
üretilen ya da marketler tarafından üretilen ve kendi isimleri, markaları
altında mağazalarında satılan ürünlerdir. Günümüzde sayısı gittikçe artan
market markalı ürünler yaygınlaşmıştır. Türkçe yazımda, ‘Özel Marka’,
‘Market Markası’, ‘Perakendeci Markası’, ‘Mağaza Markası’, ‘Aracı
Markası’, ‘Bireysel Markalı Ürünler’, İngilizce yazımda ise; ‘Private
Brands’, ‘House Brands’, ‘Own Brands’, ‘Store Brands’ gibi kavramlarla
adlandırılmaktadırlar (Carpenter ve Kurtz, 1998:41). Market markalı
ürünler, markalı ürünlerini yüksek kar elde ederek satan üreticilerle
tüketicilere ucuza ürün sunmak isteyen zincir marketlerin arasında oluşan
rekabet (Savaçcı, 2002) ve beraberinde gelen profesyonelleşmeyle
performanslarının beklenen seviyeye ulaşılması (Aydın, 2003) sonucu
ortaya çıkmıştır. Üretici firmaların, üretim ve pazarlama faaliyetlerini
arttırıcı, perakendecilerin kar marjlarını azaltıcı şekilde pazarlama
stratejilerini değiştirmeleri perakendeci markası uygulamalarının
başlangıç noktasını oluşturmuştur (Kurtuluş, 2001).
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Market markaları, perakendecilerin fiyatlandırmaya daha fazla
karıştıkları anlamına gelmektedir (Desrochers vd., 2003). Perakendeciler
market markalı ürünlerin reklâm ve tutundurma maliyetlerini düşük
tutarak, buradan elde edilen tasarrufları düşük fiyat olarak tüketicilere
yansıtmaktadırlar (Delvecchio, 2001; Davies ve Brito, 2004; Jonas ve
Roosen, 2005). Market markalarının araştırma-geliştirme, reklam, satış
promosyonu ve fiziki dağıtım gibi masrafları diğer ürünlere göre çok
düşüktür (Kotler, 2000).
Market markalı ürünlerin üretilmesiyle meydana gelen ilişkiler, üretici
şirketlerle perakendeciler arasındaki en önemli ilişkidir. İki grubu bazen
karşı karşıya getiren, bazen de iş birliği içerisinde olmalarını sağlayan
market markalı ürünler, pazarlama dünyasında marka bağlılığı, tüketici
davranışı, fiyat elastikiyeti ve promosyonların etkinliği gibi konularla iç
içe bulunmaktadır (Tuzcuoğlu, 1999).
Market markaları, rakiplerine göre ürün portföyü ve fiyat konusunda
farklılaşma, değişen tüketici beklentilerine hızlı cevap verebilecek
yenilikçi ürünleri geliştirme olanağı, dağıtım kanalında güçlü konuma
gelme, yeni tüketicileri kazanma ve tüketici sirkülasyonunda sağlanacak
artışla gelirin yükseltilmesi gibi fonksiyonlara sahiptir (Pala ve Saygı,
2004).
Araştırmada, tüketicilerin fiyat olarak ekonomik olan market markalı
gıda ürünleriyle ilgili gıda güvenliği algılarını belirlemek amaçlanmıştır.
Ayrıca tüketicilerin market markalı ürünlerle ilgili algılarının ortaya
konması çalışmanın önemini arttırmaktadır.
2. Market Markalarının Gelişimi
1800’lü yılların sonlarında Market markalı ürünlerin satışı ilk kez
yapılmaya başlamıştır. ABD’de o yıllarda bazı zincir bakkaliyeler
kendilerine ait isimlerle veya markasız olarak ürünleri pazara
sunmuşlardır. Benzer ulusal markalara göre fiyat avantajına sahip bu
ürünler, sınırlı ürün hattında mağazaların alt raflarında yer almışlardır
(Albayrak, 2006).
Market markaları yüzyıllık bir geçmişe sahiptir. 1926 yılında İsviçre
Kooperatifler birliğini kuran ve temel ihtiyaçlar olan; yağ, şeker, pirinç,
sabun gibi ürünlerin ticaretiyle başlayan Gottiiele Dutweiller, önemli bir
başarı kat ederek bugün 11 milyar dolar cirosu olan 60 bin çalışana sahip,
20 üretim fabrikasıyla 6 milyon nüfusu olan İsviçre’de Pazar payının
%50‟sine sahip olan Migros‟u kurmuştur. İsviçre Migros’un yöneticileri
elde ettikleri mükemmel başarıyı market markalarına bağlamaktadırlar.
Gottiiele Dutweiller fiyat yapısının önemini belirlemiş ve minimum
maliyet ve sınırlı kar marjı ile aynı kalitedeki ürünleri piyasada daha uygun
fiyatla satmaya başlamıştır (Pala ve Saygı, 2004)
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Avrupa ve Amerika’da 1970‟li yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar
perakendecileri ucuz ürün aramaya yöneltmiştir. 1970’lerin sonlarına
doğru olgunluğa ulaşmış olan tüketim pazarında, fiyata duyarlılığı artan
tüketicilerin fiyatla mücadeleleri ve perakendecilerin üretici firmalar
karşısındaki güç eksikliği, perakendecilerin dikkatlerini market
markalarına yöneltmiştir (Özgül, 2005).
Yurt dışında gelişmiş ülkelerde dahi kozmetikten gıdaya kadar her
alanda yüksek bir pazar payına sahip olan market markalı ürünlerin
Türkiye’de önemli hale gelmesi ekonomik krizin ardından ortaya çıkmıştır.
Özellikle 2002 yılındaki kriz esnasında market markalı ürünlerin büyüme
hızı %69’a kadar yükselmiştir (Tuzcuoğlu, 2003). Türkiye’de market
markası uygulaması ilk kez Migros zincir marketleriyle olmuştur
(Korkmaz, 2000). Tüketiciler diğer ürünlerle aynı görevi sağlayan ve daha
az para ödeyerek sahip oldukları market markalı ürünleri satın almayı
tercih etmişlerdir (Tekinay, 2000).
2.1. Market Markalı Ürünün Özelikleri ve Çeşitleri
Market markalarının özellikleri (Kracklauer vd., 2004);
• Mağaza için ticari bir markadır.
• Perakendeci veya toptancının ürünüdür. Perakendeci veya toptancı
ürün geliştirme, işleme ve marka yönetimi kararını vermektedir.
• İyi bir dağıtım garantisi ve mağaza raf alanına sahiptir.
• Üretici markalı ürünlerin hakim oldukları pazar bölümlerinde yer
almaktadırlar. Bu sayede de tüketicinin fiyat farkını algılamasını
kolaylaştırmaktadır.
• Fiyatlandırma kararı perakendeci işletme denetiminde bulunmaktadır.
Market imajını yansıttığından çok kapsamlı tutundurma faaliyetlerine
ihtiyaç duyulmamaktadır.
• Tüketiciler market markasını düşük kaliteli olarak algılarken, üretici
markalı ürünlerin yüksek kalitede olduğunu düşünmektedirler.
Market markası çeşitleri (Tuzcuoğlu, 2003):
1. Market ismini marka olarak kullanıldığı ürünler ve bu markaların alt
markaları (Örneğin; Migros süt)
2. Market isminden bağımsız markalar (Bütçem marka)
3. Perakendeciye ait olmayan ancak onun için özel olarak üretilen
markalar (İpek Kağıt fabrikası tarafından Migros mağazasındaki diğer
ürünlere ikame olarak üretilen Viva markalı kağıt peçete)
4. Jenerik Markalar (markasız mallar)
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3. Gıda Güvenliği Kavramı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 1984), gıdaları işleme, üretme, depolama,
hazırlama ve dağıtım aşamalarında sağlıklı, güvenli ve insan tüketimine
uygun olması için gereken koşulları veya ölçüleri gıda güvenliği olarak
tanımlamaktadır (Knight ve ark., 2003). Gıdanın tarladan sofraya kadar
olan aşamalarında hammadde temini, üretim, depolama, pazarlama ve gıda
tüketim zincirinde, tüketici sağlığını tehlikeye sokmayacak şekilde
korunması ve gerekli önlemlerin alınması gıda güvenliğinin temelini
oluşturmaktadır (Özsoy, 1998).
Gıda güvenliği kapsamında tüketime sunulan gıdaların geçirdikleri
aşamalarda karşılaşabilecekleri fiziksel, kimyasal, biyolojik riskler
bulunmaktadır. Fiziksel riskler; taş, cam kırıkları, toprak, plastik, tahta,
metal parçaları, tırnak, saç, sigara külü, böcek, radyoaktivite vb. risklerden
oluşmaktadır. Kimyasal riskler; çevresel metaller (civa, dioksin, kurşun
vb.), doğal toksinler (mikotoksinler), bitkilerdeki doğal kimyasallar
(patateste bulunan glikoalkaloid vb.), veterinerlik ve tarım ilaçları ilaçları
kalıntıları, gıda katkı maddelerinden kaynaklanmaktadır. Biyolojik riskler
ise mikrobiyolojik kirlenme kapsamında virüs, bakteri ve parazitlerin
neden olduğu kirlenmelerden ortaya çıkmaktadır (Giray ve Soysal, 2007:
Onurlubaş ve Gürler, 2015). Bu tür risklere karşı alınacak önlemler
tüketicilerin karşılaşacağı olumsuzlukları yok edecektir.
Gıdadan kaynaklı sağlık sorunları, ölüm olayları ve olası riskler,
tüketicilerin gıdalara karşı büyük güvensizlik duymalarına neden olmuştur.
Bu bağlamda özellikle gelişmiş ülkelerde tüketicilerin gıda güvenliği ve
kalitesine yönelik duyarlılıkları artış göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında
etkili yöntemlerin geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır (Cebeci, 2006).
Gelişmiş ülkelerde her yıl nüfusun %30’undan fazlasının gıda kaynaklı
hastalıklara yakalandığı, gelişmekte olan ülkelerde ise gıda güvenliği
eksikliğinden dolayı gıda kaynaklı zehirlenmeler sonucunda yılda iki
milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bildirilmektedir (Tessema vd.,
2014). Bu nedenle, gıda güvenliği eksikliği küresel ve ülkesel sorunlara
neden olmaktadır. Kamu sağlığı tehdit edilmekte, tedavi harcamaları
artmakta ve kişilerin iş gücü verimliliği azalmaktadır. Sosyal güvence ve
sağlığın verimli ve adil çalışması engellenmektedir. Küresel boyutta ticaret
zorlaşmakta ve gıda kaybına sebep olmaktadır. (Dölekoğlu, 2003). Gıda
güvenliğinin artırılması, gıda zincirinde görev alan tüm gıda personelinin
gerekli eğitimlerden geçerek, üzerine düşen sorumluluğu yerine
getirmesiyle sağlanabilmektedir (Martins vd., 2012).
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Gıda üretimi yapan işletmelerde kaliteli üretim sisteminin yanında
öncelikli olarak üretilen gıdayı garanti altına alan gıda güvenliği yönetim
sistemleri gelmektedir. Gıda güvenliği yönetim sistemleri tehlikeleri en aza
indirgeyerek, ortaya çıkan hataların nereden kaynaklandığını belirlemekte
ve bu hatalara çözüm yolu aramaktadır (Yaralı, 2016).
Kaliteli üretim sistemi, gelişen gıda teknolojisi ve tüketici
bilinçlenmesiyle günümüzde yaygınlaşmaktadır. Tüketicilerin yaşamları
için temel gereksinimleri olan gıdaların, güncel teknolojik gerekler
doğrultusunda üretilmesi, sağlıklı beslenmenin sağlanması yolunda önemli
bir hizmettir. Gıda güvenliğinin ve kalite korunumunun sağlanması
çabaları da tüketici ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır
(Aksoy, 2002).
3.1. Gıda Güvence Sistemleri
Gıda güvenliği konusunda yaşanan sorunları önlemek ve ekonomik
kayıpları azaltmak için, gıda güvenliği ile ilgili uluslararası bir takım
uygulamalar başlatılmıştır. Bunlar; HACCP, ISO 9000:2000, ISO 22000,
ISO 9001, GLOBALGAP gibi kalite güvence sistemlerinden oluşmaktadır
(Dölekoğlu, 2003;Onurlubaş ve Gürler, 2016).
3.1.1. HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points (Tehlike
Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) teriminin ilk harflerinden oluşan bir
kavramdır. HACCP, gıda güvenliğinin tam olarak sağlanmasında tüm
üretim aşamalarını dikkate alan ve üretim tamamlandıktan sonra düzeltici
önlemlere başvurulmasından ziyade öngörücü ve önleyici nitelikte olan bir
gıda güvenliği sistemidir (Arıkbay, 2002).
3.1.2. ISO 9000-2000: ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi
herhangi bir işletmenin iç maliyetlerinin azaltılmasına, etkinliğini,
verimliliğini artırmasına katkıda bulunur ve toplam kalite yönetimi
ışığında kalitenin sürekli iyileştirilmesi yönünde uygulama yöntemidir.
Müşteri şartlarını karşılamak amacı ile müşteri tatminini arttırmak için
kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin
iyileştirilmesinde proses yaklaşımını teşvik etmektedir (Dalgıç ve
Belibağlı, 2006)).
3.1.3. ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Gıda işletmelerinde
uygulanabilen ilk yönetim sistemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
standardıdır. Bu sistem ilk olarak 1990 yılında yayınlanmış ve ilerleyen
süreçte 1994, 2000, 2008 ve şuan ise 2015 versiyonu ile güncelliğini
sektörel istekler ve teknolojik şartlara uygun olarak yaşam döngüsüne aktif
olarak devam ettirmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri
beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri
memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite
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yönetimi sistemi biçimidir (Arıcı ve Almeman, 2016; Öztürk ve Arıcı,
2017)
3.1.4. ISO 22000-2005: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – gıda
zincirinde tüm kuruluşlar için şart olan ISO 22000:2005 uluslararası bir
standarttır ve yiyecek, içecek sunumu (catering) ve paketleme firmaları
dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir
gıda güvenliği yönetim sisteminin şartlarını tanımlamaktadır. Güvenli gıda
için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır. Bu, birçok gıda
güvenliği standardlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Gıda güvenliği
yönetimi için artan sayıda ulusal standardlar karışıklığa neden olmuştur.
Sonuç olarak uluslararası bir uyumluluğa ihtiyaç vardır ve ISO 22000:2005
ile bu ihtiyacın karşılanması hedeflenmiştir (yontemkalite.com, 2017).
3.1.5. GLOBALGAP: GLOBALGAP, AB perakendecilerin yurt içi ve
yurt dışı kaynaklı tarımsal ürünlerde uygulamaya koyduğu minimum
standartları kapsayan bir protokolden oluşmaktadır. 1997 yılında Avrupa
Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu 'nun kar amacı gütmeyen bir girişimi
olarak başlatılan EUREPGAP, yeni ismiyle GLOBALGAP teknik ve
standartlar komitesi tarafından GAP'nin geliştirilen şartlarına göre tarladan
sofraya tarımsal ürünlerin güvenliğini sağlamayı ve gıda kalitesini
yükseltmeyi amaçlamaktadır. Başlangıçta yaş meyve ve sebzelerin Avrupa
Birliği ülkelerine ihracatında ön şart olan GLOBALGAP belgesi, Avrupa
Birliği perakendecilerinin tüketicisine sağladığı bir ürün izleme
güvencesidir. Tüketici raftan aldığı herhangi bir gıdanın gıda hijyeni
açısından risk taşımadığı ve çevreye dost uygulamalarla üretildiğine dair
taahhüt verilmesini istemektedir. AB'ye ihracat yapmak isteyen üretici,
ürününün bu taahhütleri yerine getirdiğini perakendeci aracılığı ile
tüketiciye ispat etmek durumunda kalmaktadır. Bunun sonucunda ilgili
taahhütlerin karşılandığını gösteren ve üçüncü taraf bağımsız kuruluşlarca
verilen GLOBALGAP belgesi kavramı ortaya çıkmıştır. GLOBALGAP
belgesi üretici ve/veya ihracatçının ürününü AB pazarına ulaştırmasında
bir pasaport görevi görmektedir (belgelendirme.ctr.com, 2017).
3.1.6. TSE: Türk Standardları Enstitüsü de 1964 yılında uygulamaya
koyduğu "Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını
Kullanma Hakkının verilmesi)" ile ürün belgelendirmesini başlatmıştır. Bu
uygulama ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi
yüksek mal üretme şuurunun yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması
amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması
sağlanmıştır. Ayrıca TSE tarafından verilen TSEK Belgesi (Kalite
Uygunluk Belgesi) ve Hizmet Yeterlilik Belgeleri de bulunmaktadır.
TSEK Belgesi, üretilen malın henüz Türk standardı olmadığından başka
ülkelerin standartlarına veya enstitü tarafından kabul edilen özelliklere
uygun olduğunu ve mamulle ilgili bir problem oluştuğunda TSE’nin
garantisi altında olduğunu ifade etmektedir (kascert.com, 2017).
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4. Metodoloji
4.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Çalışmanın ana materyalini, Antalya’da ikamet eden 550 kişiyle
görüşülerek elde edilen anket verileri oluşturmaktadır. TÜİK verilerine
göre Antalya ilinin nüfusu 2017 yılında 2 364 396’dır (TÜİK, 2018).
Örneklem çerçevesi oluşturulurken tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Örnek hacmini belirlemek için aşağıdaki formül kullanılmıştır (Arıkan,
2007);
n=(N*p*q)/((N-1)*D+(p*q))

(1)

N= Ana kütle (2 364 396)
p=0,5

q=0,5

D=(e/z)2

(0, 0418/1,96)2

D= Hata oranı (0,0004548209079)
z= istatistik değeri (1,96, % 95 güven aralığı)
n=550 adet
4.2. Araştırmada Kullanılan Anket Formu
Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Anket
formu oluşturulurken, Dölekoğlu (2013), Albayrak ve Dölekoğlu
(2016)’nun yaptığı çalışma ve literatür kısmında verilen ulusal ve
uluslararası çalışmalardan yararlanılmıştır. Yüz yüze yapılan anket soruları
2 farklı bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü katılımcıların
demografik bilgileri, ikinci bölümü ise market markalı ürünleri satın alma
ve tercih ettikleri ürün grubu, market markalı ürünleri tercih etmeme
nedenleri, market markalı gıda ürünleriyle ilgili algıları, gıda güvenliğini
bilme ve tanımlama durumları, geçmişten bugüne gıda güvenliğiyle ilgili
algıları, gıdaların güvenilirliği ile ilgili edindikleri bilgi kaynağı, gıda
güvence sistemlerini tanıma durumları, tüketmiş oldukları market markalı
gıdaların üretimden tüketime kadar olan süreçte HACCP, ISO gibi gıda
güvenlik sistemleriyle denetlenmesini istemesi ve nedenleri, tüketicilerin
market markalı gıda ürünleri satın alırken gıda güvenliği açısından dikkat
ettikleri kriterler gibi bilgilerden oluşmaktadır. Bu bölümde, istatiski analiz
yöntemlerinden Binary Logit regresyon analizi ile market markalı gıda
ürünlerinde gıda güvenliği algısı ortaya konmuştur.
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4.3. Araştırmada Kullanılan Verilerin Analizi
Araştırmanın veri analizi yönteminde ise nitel değişkenli ekonometrik
modellerden Binary Logit Regresyon Model kullanılmıştır. Logit model
çözümlemesinde şu sıralama takip edilmiştir. Öncelikle logit model tahmin
edilmiş, olasılık oranı belirlenmiş, katsayılar ve odds oranı elde edilmiştir.
Daha sonra marjinal odds oranları elde edilmiş son olarakta % değişimler
hesaplanarak yorumlama yoluna gidilmiştir.
Normal bağımsız dağılım fonksiyonundan türetilen logit model Eşitlik
2’ deki gibi ifade edilebilmektedir;
Pi = E(Yi = 2│Xi) = F(Ii) ) = F (β0 + β1Xi ) =
=

1
1+

𝑒 −(𝛽0+𝛽1𝑋𝑖)

1
1 + 𝑒 −𝐼𝑖

(2)

Ii -∞ ile + ∞ arasında değer alırken Pi de 0-1 arasında değer almakta ve
Pi ile Ii arasında doğrusal olmayan bir ilişki bulunmaktadır. Bu durumda
OLS yöntemi ile çözümleme yapılamaz. Ancak bazı işlemlerle doğrusal
hale dönüştürülebilir.
𝑃𝑖
(3)
1 − Pi
elde edilir. Pi/(1-Pi) olasılık oranı (odds ratio) dır. Yani olma olasılığının
olmama olasılığına oranıdır. Son olarak eşitliğin her iki yanının doğal
logaritması alındığında Eşitlik 4 elde edilir;
𝑒 𝐼𝑖 =

𝑃𝑖
Li = Ln (
) = 𝐼𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖
1 − 𝑃𝑖
elde edilir (Kramer, 1991).

(4)

Burada olasılık oranının logaritması olan Li, artık sadece Xi ye göre
değil, aynı zamanda katsayılara göre doğrusal hale gelmiş olmaktadır.
Bununla birlikte, Pi nin Xi ye göre değişme oranının yalnız β1 e değil, aynı
zamanda değişimin ölçüldüğü olasılığın düzeyine de bağlı olduğunu
gösteren ve marjinal odds oranı olarak nitelendirilen eşitlik aşağıdaki gibi
ifade edilebilir;
∂Pi/∂Xi = Pi (1-Pi) β1

(5)

elde edilen marjinal odds oranı Xi deki 1 birim değişmenin Pi
üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan olasılık oranındaki
yüzde
değişme
hesaplanmak
istediğinde
Eşitlik
6’
dan
faydalanılabilmektedir (Özer, 2004);
% (Pi/1-Pi) =(exp (βi)-1)*100

(6)
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5.Araştırma ve Bulgular
Tablo 1. Tüketicilerin Demografik Özellikleri f: Frekans, %=yüzde
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam
Meslek
Emekli
Memur
Özel Sektör
Çalışanı

(f)
270
280
550
(f)
81
138

(%)
49,1
50,9
100,0
(%)
14,7
25,1

Yaş
18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61 +

(f)
54
96
90
141
121
48

69

12,5

Toplam

550

İşçi

91

16,6

Ev Hanımı
Serbest Meslek
Toplam
Gelir

31
140
550
(f)

5,6
25,5
100,0
(%)

1000TL ve altı

38

6,9

1001-1500 TL

80

14,5

1501-2000 TL

148

26,9

2001-2500 TL

138

25,1

2501-3500 TL

83

15,1

3501 TL ve üstü
Toplam
Eşin çalışma
durumu
Hayır
Evet
Toplam

63
550

11,5
100,0

(f)

(%)

128
422
550

23,3
76,7
100,0

Medeni
durum
Evli
Bekâr
Boşanmış
Toplam
Eğitim
durumu
İlköğretim
Ortaöğreti
m
Lisans
Yüksek
Lisans
Doktora
Toplam

(f)
261
258
31
550
(f)

(%)
9,8
17,5
16,4
25,6
22,0
8,7
100,0
(%)
47,5
46,9
5,6
100,0
(%)

153

27,8

151

27,5

170

30,9

59

10,7

17
550

3,1
100,0

Tablo 1’e bakıldığında, araştırmaya katılanların %50,9’u kız, %49,1’i
erkektir. Katılımcıların %9,8’î 18-25 yaş arası, %17,5’i ise 26-30,
%16,4’ü 31-40, %25,6’sı 41-50 yaş arası, %22,0’si 51-60, %8,7’si 61 yaş
ve üzerini oluşturmaktadır. Medeni duruma bakıldığında %47,5’inin evli,
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%46,9’unun bekar, %5,6’sının ise boşanmış olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan tüketicilerin farklı meslek gruplarına sahip oldukları
ve bunlar içerisinde en yüksek oranın serbest meslek grubuna ait olduğu
tespit edilmiştir. En yüksek oranda (%26,9) toplam aylık gelirin 1501-2000
TL arasında değiştiği belirlenmiştir. %30,9 ile en fazla lisans mezunlarının
olduğu tespit edilmiştir. Eşlerin çalışma durumuna bakıldığında ise büyük
bir çoğunluğunun eşlerinin çalıştığı görülmektedir.
Grafik 1. Tüketicilerin market markalı ürünleri satın alma durumu (%)
(400 kişi)

Hayır

27,3
72,7

Evet
0

20

40

60

80

Ankete katılan 550 kişiden, 400 kişi (%72,7) market markalı ürünleri
satın alırken, 150 kişi (%27,3) satın almamaktadır (Grafik 1).
Grafik 2. Tüketicilerin Market Markalı Gıda Ürünlerini Tercih
Etmeme Nedeni (%)
Grafik 2’de, tüketicilerden market markalı gıda ürünlerini satın
almayan 150 kişiye tercih etmeme nedenleri sorulduğunda; alınan
cevaplara göre ilk sırada üretici markalara göre market markalarının
kalitesinin düşük olması (%93,6) gelmektedir. Bunu sırasıyla; prestijinin
düştüğünü hissetmesi (%86,7), üretici markalara göre daha az güvenilir
olduğu (%85,3), market markalarının imajının düşük olduğu(%82,3),
üretici markalara göre daha az hijyene sahip olduğu (%78.5), ürün hattı ve
karmasının az olduğu (%75,3), dağıtım ağının gelişmediği (%71,3), üretici
markalara göre daha fazla sağlık riski taşıdığı (%69,4), tanıtımının
olmadığı (%67,6), dilek ve şikayetleri önemsemedikleri (%65,4), müşteri
hizmetlerinin düşük olduğu (%63,7), ürünlere verdikleri paranın kalite
olarak karşılığını alamadıkları (%55,9), ambalajlarının güvensiz olduğu
(%43,6), üretici markaları taklit ettiklerini düşündükleri (%42,1),
markanın adını bilmedikleri (%38,9), teşhirlerinin iyi olmadığı (%35,6),
raflarda kolay şekilde bulamadıkları (%28,1) takip etmektedir (Grafik 2).
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Raflarda kolay şekilde bulamıyorum

28,1

Market markalı ürünlerin teşhirleri iyi…

35,6

Markanın adını bilmiyorum

38,9

Üretici markaları taklit ettiğini düşünüyorum

42,1

Ambalajları güvensiz geliyor

43,6

Verilen paranın kalite olarak karşılığını…

55,9

Müşteri hizmetinin düşük olması

63,7

Dilek ve şikayetleri önemsemiyorlar

65,4

Tanıtımının olmaması

67,6

Üreti markalara göre sağlık riski taşır

69,4

Dağıtım ağı gelişmemiştir

71,3

Ürün hattı ve karmasının az olması

75,3

Üretici markalara göre daha az hijyendir

78,5

Market markalarının imajının düşüktür

82,3

Üretici markalara göre daha az güvenilirdir

85,3

Prestijimin düştüğünü hissediyorum

86,7

Üretici markalara göre kalitesi düşüktür

93,6
0

20

40

60

80

100

*Birden fazla seçeneğe cevap verildiğinden toplam 100’ü aşmaktadır.

Grafik 3. Market Markalı Ürün Grubu Tercihi (%)
Kişisel bakım ürünleri 1,6
Mutfak gereçleri 2,2
Ev tekstili 2,7
22,2

Temizlik
Gıda

71,3
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Grafik 3’de, market markalı gıda ürünlerini satın alan 400 kişinin
market markalı ürün grubu tercihi sorgulandığında; tüketicilerin en çok
satın aldıkları market markalı ürün grubunda ilk sırada en büyük payla gıda
ürünlerinin (%71,3), ikinci sırada temizlik ürünlerinin (%22,2), üçüncü
sırada ev tekstilinin (%2,7), dördüncü sırada mutfak gereçlerinin (%2,2)
ve son sırada ise en düşük payla kişisel bakım ürünlerinin (%1,6) geldiği
görülmektedir.
Tablo 2. Tüketicilerin market markalı gıda ürünleriyle ilgili algıları (%)
Kesinlikle Katılmı Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle
Katılmıyo yorum
Katılıyorum
Skor Sıra
rum
Market markalı
gıda ürünlerinde
çeşitlilik çoktur.
Market markalı
gıda
ürünlerinden
memnunum
Market markalı
gıda
ürünleri
kaliteli
ve
güvenlidir.
Market markası
satın
almak,
eğlenceli
ve
keyiflidir.
Market markalı
gıda
ürünleri
sağlıklıdır
Market markalı
gıda ürünlerinin
ambalajlaması
iyidir.
Market markaları
bu güne kadar
beni
hayal
kırıklığına
uğratmamıştır.
Market markalı
gıda
ürünleri
raflarda
kolay
bulunabilirim.
Market markaları
üretici
markalarına göre
daha ucuzdur.

4,6

1,5

17,6

40,2

36,1

4,02

2

1,0

8,8

20,0

30,5

39,8

3,99

3

9,3

5,6

22,4

35,4

27,3

3,66

9

47,6

20,5

22,7

7,1

2,2

1,94 13

5,1

9,0

19,8

24,1

42,0

3,89

5

4,9

3,9

15,1

65,1

11,0

3,73

8

4,4

1,7

20,2

42,0

31,7

3,95

4

4,9

12,4

15,1

57,6

10,0

3,55

10

2,0

2,2

15,1

30,2

50,5

4,25

1
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Market markalı
gıda
ürünleri
çekicidir.
Market markalı
gıda ürünlerin
sunumu
özenlidir.

21,7

42,9

21,7

3,4

10,2

2,38

11

29,3

42,2

17,8

8,0

2,7

2,13

12

Market markası
satın almak
tasarrufludur.
Market markalı
gıda ürünlerine
indirim daha
fazla yapılır.

3,2

13,7

11,5

42,7

29,0

3,81

7

9,3

5,9

15,6

29,3

40,0

3,85

6

Market markalı gıda ürünlerini satın alan 400 kişinin market markalı
ürünlerle ilgili algıları sorgulandığında; Skor değerlerine göre ilk sırada
market markalarının ulusal markalara göre daha ucuz olduğu algısı
gelmektedir. Bunu sırasıyla, ürünlerinde çeşitlilik olması, memnun
olmaları, hayal kırıklığına uğramadıkları, sağlıklı olduğu, bu ürünlerde
indirim daha fazla olduğu, bu markayı almanın tasarruflu olduğu,
ambalajlamasının iyi olduğu, kaliteli ve güvenli olduğu, raflarda kolay
bulunduğu, çekici olduğu, sunumunun özenli olduğu, eğlenceli ve keyifli
olduğu algısı takip etmektedir (Tablo 2).
Grafik 4. Gıda güvenliğini bilme durumu (%)

28,2

Hayır

71,8

Evet
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Ankete katılan 550 tüketiciye gıda güvenliğini biliyor musunuz? diye
sorulduğunda, %71.8’i gıda güvenliğini bildiğini ifade ederken, %28,2’si
bilmediğini ifade etmiştir. Yani ankete katılanlardan 395 kişi gıda
güvenliğini bilirken, 155 kişi gıda güvenliğini bilmemektedir (Grafik 4).
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Grafik 5. Gıda güvenliği kavramını duyanların tanımlama durumları
(%)
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4,8
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Grafik 5’de, gıda güvenliğini bilen 395 kişiden, gıda güvenliğini
tanımlamaları istenmiştir. Katılımcıların, %11,3’ü gıda güvenliğini;
sağlıklı, sağlığa yararlı gıda maddelerinin üretilmesi, %8,3’ü gıda
ürünlerinin üretim, işleme, depolama, dağıtım ve hazırlama aşamalarında
güvenli olması, %4,8’i gıdaların üretimden tüketime kadar her aşamasında
biyolojik, fiziksel, kimyasal tehlikelere karşı önlem alması, %4,3’ü gıda
ürünlerinin imalat, ambalajlama, taşıma aşamasında güvenli olması
şeklinde tanımlamıştır. %71,3’ü ise bu tanımların hepsinin gıda
güvenliğini kapsadığını ifade etmişlerdir. Oranlara bakıldığında
tüketicilerin büyük çoğunluğunun gıda güvenliği konusunda bilgiye sahip
olduğu görülmektedir.
Grafik 6. Tüketicilerin geçmişten bugüne gıda güvenliğiyle ilgili
görüşleri (%)
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Gıda güvenliğini bilen 395 kişinin geçmişten bugüne kadar gıda
güvenliğiyle ilgili bilgileri sorgulandığında, %64,6’sının geçmişte
gıdaların daha güvenli olduğunu, %24,3’ünün gıdaların şimdi daha güvenli
olduğunu, %11,1’nin ise geçmişle şimdi arasında fark olmadığını
düşündükleri tespit edilmiştir (Grafik 6).
Grafik 7. Market markalı gıdaların güvenilirliği ile ilgili bilgi kaynağı
(%)
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*Birden fazla seçeneğe cevap verildiğinden toplam 100’ü aşmaktadır.

Araştırmaya katılan gıda güvenliğini bilen 395 kişiye market markalı
gıdaların güvenilirliği ile ilgili bilgi kaynağı sorulmuştur. Verilen
cevaplara göre; birinci sırada (%81,3) yakın çevresi, ikinci sırada TVradyo (%71,7), üçüncü sırada etiket bilgilerini okudukları (%68,1), son
sırada ise gazete ve dergiden edindikleri (%18,1) tespit edilmiştir (Grafik
7).
Grafik 8. Tüketicilerin gıda güvence sistemlerini tanıma durumları (%)
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*Birden fazla seçeneğe cevap verildiğinden toplam 100’ü aşmaktadır.

Gıda güvenliğini bilen 395 kişiye gıda güvence sistemlerini tanıyıp
tanımadıkları sorulmuştur. Verilen cevaba göre en yüksek payı %94,7 ile
TSE almıştır. Bunu sıra ile ISO (%71,2), Organik ve Ekolojik Ürün
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Sertifikası (%55,1), HACCP (%38,4) ve EUROGAP (%14,3) takip
etmiştir.
Grafik 9. Tüketmiş olduğunuz market markalı gıdaların üretimden
tüketime kadar olan süreçte HACCP, ISO gibi gıda güvenlik sistemleriyle
denetlenmesini ister misiniz? (%)
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Araştırmaya katılan gıda güvenliğini bilen 395 kişinin %96,2’si,
tüketmiş olduğu market markalı gıdaların üretimden tüketime kadar olan
süreçte HACCP, ISO gibi gıda güvenlik sistemleriyle denetlenmesini
isterken, %3,8’i istememektedir (Grafik 9).
Grafik 10. Tüketicilerin market markalı gıda ürünlerinde güvenlik
sistemlerini isteme nedenleri (%)
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*Birden fazla seçeneğe cevap verildiğinden toplam 100’ü aşmaktadır.

Tüketicilerin market markalı gıda ürünlerinde güvenlik sistemlerini
isteme nedenlerinin başında %82,6 ile daha güvenilir olması gelmektedir.
Bunu sırasıyla %72,1 ile sağlıklı olması, %52,3 ile hijyen olması takip
etmektedir (Grafik 10).
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Grafik 11. Tüketicilerin market markalı gıda ürünleri satın alırken gıda
güvenliği açısından dikkat ettikleri kriterler (%)
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Tüketicilerin market markalı gıda ürünleri satın alırken gıda güvenliği
açısından dikkat ettikleri kriterlerin başında %98,3 ile üretim ve son
tüketim tarihi gelmektedir. Bunu sırasıyla; TSO, ISO vb güvenlik
sistemleri (%95,2), katkı maddeleri (%85,3), ambalaj çeşidi (%80,3), besin
değeri (%78,7), etiket bilgilerinin yeterliliği (%75,3), yağ, tuz
oranı(%75,2), saklama ve hazırlama koşulları (%55,3) takip etmektedir
(Grafik 11).
Tablo 3. Logit Başlangıç Model Değerleri
Değişkenlerin Kodları

Değişkenlerim Tanımları

GGAMMÜGB (Gıda güvenliği Evet=1
açısından Market markalı
Hayır=0
ürünleri güvenilir buluyorum )
CN(Cinsiyet)

1=Erkek, 2=Kız

YŞ(Yaş)

1=18-25, 2=26-30, 3=31-40, 4=41-50, 5=5160, 6=61 +

MD(Medeni Durumu)

Evli=1, Bekar=2, Boşanmış=3

EĞT(Eğitim)

1= İlköğretim Mezunu, 2= Ortaöğretim
Mezunu, 3= Lisans Mezunu, 4= Yüksek
Lisans, 5= Doktora
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Çalışma Evet=1, Hayır=0

EŞÇLŞD(Eşin
Durumu )

1= Emekli, 2= Memur, 3= Özel sektör
çalışanı, 4= İşçi, 5=Ev hanımı, 6= Serbest
meslek
Market
markalı
gıda Evet=1, Hayır=0
ürünlerinin sağlıklı olduğunu
düşünüyor
musunuz?
(MMGÜSOD)
Gıda güvence sistemlerini Evet=1, Hayır=0
tanıyor musunuz? (GGST)
MSLK(Meslek)

Market
markalı
gıda Evet=1, Hayır=0
ürünlerinin içeriklerini kontrol
ediyor musunuz? (MMGÜİKE)
Market
markalı
gıda Evet=1, Hayır=0
ürünlerinin Kaliteli olduğunu
düşünme (MMGÜKD)

Tablo 3’de, Modelde kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı
istatistikler verilmiştir.
Araştırmada, market markalı gıda ürünlerinde gıda güvenliği ile ilgili
algı düzeyini etkileyen faktörleri belirleyebilmek için oluşturulan Binary
Logit modelde bağımlı değişken olarak GGAMMÜGB (gıda güvenliği
açısından market markalı ürünleri güvenilir buluyorum) esas alınmıştır.
Bu doğrultuda, GGAMMÜGB (Gıda güvenliği açısından market
markalı ürünleri güvenilir buluyorum) bağımlı değişkeninde
(GGAMMÜGB) = “0” (Hayır)
(GGAMMÜGB)= “1” (Evet) değişkenleri tanımlanmıştır.
Tablo 4. Market markalı gıda ürünlerinde gıda güvenliği algısı

YŞ
CN

-,236
,607

,107 4,889
,392 2,402

Exp(B) (Exp(β)Marj.
1)*100
odds ratio
,027** ,806
-19,4
-0,0755
,121
1,759
75,9
0,1942

EĞT

,122

,194 ,395

,529

1,169

16,9

0,0390

MD

,330

,308 1,147

,284

1,458

45,8

0,1056

EŞÇLŞD

,181

,426 ,182

,670

1,107

10,7

0,0579

-,006

,161 ,001

,972

1,026

2,6

-0,0019

,156

,046

1,123

12,3

0,0992

B

MSLK
MMGÜSOD

,310

S.E.

Wald

3,972

Sig.
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GGST

-,562

,119

22,410 ,000*

MMGÜİKE

,001

,000

8,132

MMGÜKD

,003

,000

Constant

,574

-42,6

-0,1798

,004* 1,002

0,2

0,0003

37,312 ,000* 1,003

0,3

0,0010

-92,8

-0,9981

-3,119 1,262 6,111

,013

,072

*0,01 anlamlılık düzeyi **0,05 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Yapılan logit model çözümlemesi sonucunda eğim katsayıları,
bağımsız değişkendeki bir birimlik değişmeye karşılık logitteki (Pi/1-Pi)
değişmeyi ölçmektedir. Ancak değişkenlerin belirli değerleri için olayın
olasılık oranını değil bu olayın kendi olasılığını (P) tahmin etmek
gerekmektedir (Özer, 2004). Bu nedenle, katsayı tahmincileri elde edilmiş
ve daha sonra çözümlemesi yapılmıştır. Yapılan çözümleme sonucunda,
𝑃=

1
1+

𝑒 −2,46423

P= 0,921051= % 92
Elde edilen “P” değerine göre, Türkiye’deki tüketicilerin market
markalı gıda ürünlerde gıda güvenliği algısı %92 olarak hesaplanmıştır. Bu
tüketimle ilişkili olduğu düşünülen faktörlerin marjinal etkileri
hesaplanmış ve Tablo 4’ de verilmiştir.
Yaş faktörüne bakıldığında, yaştaki 1 birimlik artış market markalı
ürünlerde gıda güvenliği algısını 0,0755 kat azalmaktadır. Market markalı
ürünlerin sağlıklı olduğunu düşünenlerin market markalı gıda ürünlerde
gıda güvenliği algısı 0,0992 kat daha fazladır. Tüketicilerden gıda güvence
sistemlerini tanımaları Market markalı ürünleri gıda güvenliği açısından
güvenilir bulmasını 0,1798 kat daha azaltmaktadır. Market markalı gıda
ürünlerde ürünlerin içeriklerini kontrol edenlerin gıda güvenliği algısı
0,0003kat daha fazladır. Tüketicilerden market markalı gıda ürünlerinin
kaliteli olduğunu düşünenlerin market markalı ürünleri gıda güvenliği
açısından güvenilir bulmasını 0,0010kat daha arttırmaktadır.
Araştırmada elde edilecek diğer bir ampirik bulgu ise, bağımsız
değişkenlerde meydana gelecek 1 birimlik değişme karşısında olasılık
oranında (Pi/1-Pi) ortaya çıkacak yüzde değişimin belirlenmesidir.
Buna göre, yaştaki 1 birimlik artış market markalı ürünlerde gıda
güvenliği algısını %19,4 azaltmaktadır. Market markalı ürünlerin sağlıklı
olduğunu düşünenlerin market markalı gıda ürünlerde gıda güvenliği algısı
%12,3 artarken, tüketicilerden gıda güvence sistemlerini tanımaları market
markalı ürünleri gıda güvenliği açısından güvenilir bulmasını %42,6
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azaltmaktadır. Market markalı gıda ürünlerde ürünlerin içeriklerini kontrol
edenlerin gıda güvenliği algısı %0,2 daha fazladır. Tüketicilerden market
markalı gıda ürünlerinin kaliteli olduğunu düşünenlerin market markalı
ürünleri gıda güvenliği açısından güvenilir bulmasını %0,3 daha
arttırmaktadır (Tablo 4).
Sonuç
Globalleşmeyle birlikte teknolojinin gelişmesi buna bağlı olarak mal ve
hizmetlerin değişmesi, sosyo ekonomik yapı, tüketicilerin kişisel
gelirlerindeki farklılıklar ve gıda perakendeciliğindeki gelişmeler satın
alma davranışlarını da değiştirmiştir. Bu durum kar amacı güden
imalatçıları veya perakendecileri, devamlılıklarını sağlayabilmesi için
gelişmeleri takip etmeye, kaliteli, sağlıklı, ekonomik ürünleri piyasaya
sürmeye,
yeni
pazarlama
stratejilerini
oluşturmaya
yöneltmiştir. Perakendeci firmaların kendi adlarıyla oluşturdukları fiyat
olarak ekonomik olan market markalarının zincir mağazalarının
artmasıyla, günümüzde sayıları bir hayli artmıştır.
Ankete katılanların büyük çoğunluğunun market markalı ürünleri satın
aldığı tespit edilmiştir. Market markalı ürünleri tercih etmeyenler sebep
olarak ilk sırada üretici markalara göre market markalarının kalitesinin
daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Bu oluşan algının engellenmesi için
market markalarıyla ilgili reklamlara yer verilebilir, özellikle ünlü kişiler
kullanılarak kalite düşük algısı ve ya market markalarını satın almanın
kişinin prestijini düşürdüğü algısı yok edilebilir. Tüketicilerin en çok satın
aldıkları market markalı ürün grubunda, ilk sırada en büyük payla gıda
ürünlerinin en son sırada ise en düşük payla kişisel bakım ürünlerinin yer
aldığı görülmektedir.
Ankete katılanların, market markalarının ulusal markalara göre daha
ucuz olduğu algısı ilk sırada yer almaktır.
Tüketicilerin büyük çoğunluğunun gıda güvenliği konusunda bilgiye
sahip olduğu görülmektedir. Gıda güvence sistemlerinden ise en fazla
TSE’yi en az GLOBALGAP ‘ı bildikleri tespit edilmiştir. Gıdaların
güvenilirliği ile ilgili bilgi kaynağını en fazla yakın çevresinden
öğrendikleri belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan kişilerin tamamına yakını tüketmiş olduğu market
markalı gıdaların üretimden tüketime kadar olan süreçte HACCP, ISO gibi
gıda güvenlik sistemleriyle denetlenmesini istemektedir.
Katılımcıların, geçmişten bugüne kadar gıda güvenliğiyle ilgili bilgileri
sorgulandığında tüketicilerin yarıdan fazlasının geçmişte gıdaların daha
güvenli olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. Tüketicilerin market
markalı gıda ürünlerinde güvenlik sistemlerini isteme nedenlerinin başında
daha güvenilir olması gelmektedir. Tüketicilerin market markalı gıda
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ürünleri satın alırken gıda güvenliği açısından dikkat ettikleri kriterlerin
başında üretim ve son tüketim tarihi gelmektedir.
İstatistiksel analiz aşamasında binary logistik regresyon analizi ile
kantitatif bulgular elde edilmiştir. Buna göre, gıda güvenliği açısından
market markalı ürünleri güvenilir bulma olasılığı üzerinde istatistiksel
olarak anlamlı görülen değişkenler, tüketicilerin yaşı, market markalı gıda
ürünlerini sağlıklı, kaliteli olup olmadığını düşünme durumları, gıda
güvence sistemlerini tanımaları, market markalı gıda ürünlerinin
içeriklerini kontrol edip etmeme olarak belirlenmiştir.
Market markalı ürünlerin sağlıklı olduğunu düşünenlerin market
markalı gıda ürünlerinde gıda güvenliği algısının daha fazla olduğu
belirlenmiştir. Tüketicilerin gıda güvence sistemlerini tanımaları market
markalı ürünleri gıda güvenliği açısından güvenilir bulmasını
azaltmaktadır. Market markalı gıda ürünlerde ürünlerin içeriklerini kontrol
edenlerin gıda güvenliği algısı daha fazladır. Tüketicilerden market
markalı gıda ürünlerinin kaliteli olduğunu düşünenler market markalı
ürünleri gıda güvenliği açısından daha güvenilir bulmaktadır.
Market markalı ürünlerle ilgili tüketici algısı incelendiğinde ise, yaş
artıkça tüketicilerin market markalı ürünleri daha güvensiz buldukları
ortaya konulmuştur. Yaşı genç olan kişiler market markalı ürünlerin daha
güvenilir olduğunu düşünmektedir. Tüketiciler market markalı ürünlerin
sağlıklı, kaliteli olduğu algısına sahiptirler.
Tüketicilerin gıda güvenliği açısından market markalı ürünleri
güvenilir bulmasını arttırabilmek için market markalarındaki gıda güvence
sistemleri arttırılabilir ve perakendeciler market markaları ile üretici
markalar arasındaki farklılıkları azami seviyeye getirerek kaliteyi
denkleştirebilir. Perakendeciler ürünün güvenirliği, hijyeni, sağlıklı
olması, kalitesi, ambalajı gibi konularda reklam veya tutundurma
çabalarıyla markalarının imajını iyileştirebilirler.
Kaynakça
AKSOY, Ş. (2002). Türkiye’de Gıda Sanayiinde Kaliteli Güvenlik
Standartları Kavramlar, Mevzuat ve Uygulamalar. Antalya: Akdeniz
Üniversitesi.
ALBAYRAK, M. ve DÖLEKOĞLU, C. (2006). “Gıda
Perakendeciliğinde Market Markalı Ürün Stratejisi” Akdeniz İ.İ.B.F.
Dergisi, Sayı:11
ARICI, F., ALMEMAN, F. (2016). Vericert ISO 9001:2015 Denetçisi
NE Görmek İster. Beta Basım Yayın.
ARIKAN, R. (2007). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama.
6.baskı, ISBN:975-8784-35-8, Ankara.
[327]

ARIKBAY, C. (2002). Gıda sektöründe kalite yönetim sistemleri ve
HACCP. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi.
AYDIN, K. (2003). Müşterilerin Perakendeci Markalara Karşı
Tutumlarının Ölçülmesine İlişkin Bir Çalışma. Süleyman Demirel
Üniversite İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2003: 125-146.
CARPENTER, G. S. VE KURTZ D. L. (1998). Contemporary
Marketing. 9.th Edition, The Dryden Pres.
CEBECİ, Z. (2006). Gıda izlenebilirliğinde bilgi teknolojileri. Ulusal
tarım kurultayı, 15-17 Kasım 2006, Çukurova üniversitesi, Adana. s. 189195.
DALGIÇ,A.C. ve BELİBAĞLI, K.B. (2006).Türkiye 9. Gıda
Kongresi; 24-26 Mayıs 2006, Bolu Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim
Sistemleri Entegrasyonu: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim
Sistemi ve ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları.
DELVECCHİO, D. (2001). Consumer Perceptions of Private Label
Quality: The Role of Product Category Characteristics and Consumer Use
of Heuristics. Journal of Retailing and Consumer Services. 8, 239-249.
DESROCHERS, D. M., GUNDLACH, G. T., & FOER, A. A. (2003).
Analysis of antitrust challenges to category captain arrangements. Journal
of Public Policy & Marketing, 22(2), 201-215.
DÖLEKOĞLU, Ö.C. (2003). Tüketicilerin İşlenmiş Gıda Ürünlerinde
Kalite Tercihleri, Sağlık Riskine Karşı Tutumları ve Besin Bileşimi
Konusunda Bilgi Düzeyleri (Adana Örneği) TEAE, Temmuz, Yayın
no:105, Ankara.
GİRAY, H. ve SOYSAL, A. (2007). Türkiye’de gıda güvenliği ve
mevzuatı. TSK koruyucu hekimlik bülteni, 6 (6), 485-490
JONAS, A. ve ROOSEN, J. (2005). Private Labels For Premium
Products – The Example of Organic Food. International Journal of Retail
& Distribution Management. 33 (8), 636-653.
KNİGHT, P.G., JACKSON, J.C., BAİN, B. And ELDEMİRESHEARER, D. (2003). Household Food Safety Awareness of Selected
Urban Consumers in Jamaica. International Journal of Food Sciences and
Nutrition, 54 (4):309-320.
KORKMAZ, S. (2000). Marka Oluşturma Sürecinde Hipermarket
(Dağıtıcı) Markaları ve Bu Markaların Tanınmışlık Düzeylerini İçeren Bir
Araştırma, Pazarlama Dünyası Dergisi, Yıl:14, Sayı: Eylül-Ekim.
KOTLER, P. (2000). Marketing Management.,Printice Hall, USA.

[328]

KRACKLAUER, A. H., MILLS, D. Q., & SEIFERT, D. (2004).
Collaborative customer relationship management (CCRM). In A. H.
Kracklauer, D. Q. Mills & D. Seifert (Eds.), Collaborative Customer
Relationship Management (pp. 25-45). Boston, MA: Springer.
KRAMER, J. S. (1991). The LOGIT model for economists. Edward
Arnold, London.
KURTULUŞ, S. (2001). “Perakendeci Markası ve Üretici Markası
Satın Alanların Tutumları Arasında Farklılık var mı?”, Pazarlama Dünyası
Dergisi.
MARTINS, B. R., HOGG, T. and OTERO, G. J. (2012). Food
Handlers‟ Knowledge on Food Hygiene: The Case of a Catering Company
in Portugal. Food Control 23. pp.184- 190
ONURLUBAŞ, E. ve GÜRLER, A.Z. (2015). ‘Tüketicilerin Gıda
Güvenliği Konusunda Bilinç Düzeylerinin Ölçülmesi: Tokat İli Örneği’,
Gıda Tarım Hayvanvılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika
Geliştirme Enstitüsü, ISBN: 978-605-9175-02-9, Yayın No: 242, Ankara.
ONURLUBAŞ, E. ve GÜRLER, A.Z. (2016). Gıda Güvenliği
Konusunda Tüketicilerin Bilinç Düzeyini Etkileyen Faktörler,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (1), 132-141.
ISSN: 1300-2910.
ÖZER, H. (2004). Nitel Değişkenli Ekonometrik Modeller Teori ve Bir
Uygulama, Nobel Yayınları, No: 667, Ankara.
ÖZGÜL, E. (2005). Kobi’lerin Büyüme Stratejisi Alternatifi Olarak
Özel Marka Uygulamalarının Dağıtım Kanalı İlişkisi Yaklaşımıyla
Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
ÖZSOY, H. İ. (1998). Gıda Denetçisi Eğitim Materyali. T.C. Sağlık
Bakanlığı. Ankara.
ÖZTÜRK, D. ve ARICI, F. (2017). “Fındık İşleme Tesislerinde Kalite
ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi: Ordu İli
Örneği”, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi-The Journal Of Social
Science, Yıl: 4, Sayı: 12, Ağustos 2017, s. 324-338.
PALA, M. ve SAYGI, Y.B. (2004). Gıda Sanayinde Büyük
Mağazaların Özel Markalı Ürün Uygulamaları, İstanbul Ticaret Odası
Yayınları Yayın no: 73, İstanbul.
SAVAÇCI, İ. (2002). Tüketicinin Perakendeci Marka Tercihleri: İzmir
Hipermarketleri Kapsamında Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. İzmir.

[329]

TEKiNAY, AN. (2000), “Tüketimde Global Değişim”, Capital Dergisi,
Sayı:11.
TESSEMA, G. AYEHU-GELAYE, A. KASSAHUN-CHERCOS, H.
DANİEL (2014), Factors Affecting Food Handling Practices Among Food
Handlers Of Dangila Town Food And Drink Establishments, North West
Ethiopia, BMC Public Health 2014, 14:571, (1-5).
TOSUN, D. D. (2010). İletişim Temelli Marka Yönetimi. İstanbul: Beta
Yayıncılık.
TUZCUOĞLU, K.S. (1999). Perakende Piyasalarında Dayanıksız
Tüketim Ürünleri İle İlgili Gelişmele-Bireysel Markalı Ürünlerde Satın
Alma Davranışı.» İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Doktora Tezi. İstanbul.
TUZCUOĞLU, S. (2003).
“Reklam Ajanslarının
Özmarkalar”, Marketing Türkiye, sayı:38, ss.60.

Gözdesi

YARALI,E.(2016).Gıdagüvenliği.www.akademik.adu.edu.tr/myo/cine
/webfolders/File/ders%20notlari/Gida%20Guven ligi.pdf, (03.01.2018).
İnternet adresleri
http://yontemkalite.com/iso-22000-gida-guvenligi-sistemi-haccp/2017
http://belgelendirme.ctr.com.tr/globalgap-nedir.html/2017
http://www.kascert.com/goster.aspx?metin_id=263/2017
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059

[330]

PAZARLAMA YETENEKLERİ: KAYNAK TEMELLİ BAKIŞ
AÇISI
Marketing Capabilities: Resource Based View
Emrah TOKGÖZ
1. Giriş
Günümüzde işletmeler, maliyetleri düşürme ve verimliliği artırma
çabalarını sürdürürken, çevresel değişikliklere daha fazla tepki vermek için
zorlayıcı bir mücadele ile karşı karşıyadır. Bu süreçte, işletme
fonksiyonları farklı biçim, şekil veya birleşimlerle gelişme göstermeye
devam etmektedir. Bu değişkenlik işletme fonksiyonlarının örgütsel
kaynakları daha fazla kullanma gereksinimlerini giderek artırmaktadır
(Krush, Sohi & Saini, 2015:32). İşletme içinde, örgütsel kaynakların
kullanımıyla oluşan farklı tamamlayıcı süreçler, örgütsel yetenekleri
oluşturur (Vorhies, 1998:4). Bu nedenle, 1990’lı yılların başından itibaren
örgütsel yeteneklere ilişkin teorik ve uygulamalı konuların araştırma odağı
olduğu görülmektedir (Schreyögg & Kliesch-Eberl, 2007:913; O’Cass &
Weerawardena, 2010:571). Sözü edilen örgütsel yeteneklerden birisi de
pazarlama yetenekleridir. Pazarlama alanyazında, kaynaklar ve
yeteneklerin geliştirilmesi ve kullanılması sonucunda elde edilen yararlar
her zaman önemli bir konu olmuştur (Hooley vd., 2005:18).
Pazarlama araştırmalarının temel amaçlarından birisi de, pazarlama
kaynakları ve yeteneklerinin performans üzerine etkilerini anlamaya
yönelik olmuştur (Barney, 1991; Grant, 1991; Teece, Pisano & Shuen,
1997; Eisenhardt & Martin, 2000; Morgan, Vorhies & Mason, 2009a). Bu
araştırmalarda ortak nokta; kaynakların ve yeteneklerin birbirini
tamamlayıcı özelliklerinin işletmelerin verimliliği ve etkinliği üzerinde
faydalı olabileceği şeklindedir. İşletmeye ait bir varlığın değerinin
derecesi, diğer varlıkların seviyesine bağlıdır. Eğer, faaliyetlerden
herhangi birinin seviyesi artırılırsa, diğer faaliyetlerin de herhangi birinde
veya tamamında marjinal artış olabilir (Moorman & Slotegraaf, 1999:241).
Kaynaklar ve yetenekler arasındaki tamamlayıcılık özelliklerini iyi
sergileyen işletmeleri rakiplerinin taklit edememe olasılığı yükselecek ve
performansları artacaktır. Sözü edilen bu tamamlayıcılık etkisi işletmelerin
pazarlama kaynak ve yetenekleri içerisinde de farklı şekillerde meydana
gelebilir (Ngo & O’Cass, 2012:173).
Yöneticiler ve araştırmacılar, pazarlamaya ilişkin kaynakları
tanımlama, elde etme veya pazar yerine ulaştırma konusunda sürekli bir
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zorlukla yüz yüzedir. Dolayısıyla, sözü edilen bu kaynakların tek başına
veya birlikte kullanımıyla elde edilen yeteneklerin pazar yerine
ulaştırılması konusunda da zorluklar yaşandığı söylenebilir. Alanyazında
bu zorluklarla mücadele etme adına, pazarlama yetenekleri farklı teorik
yapılarla analiz edilmiştir. Bu farklı yaklaşımlar içinde anahtar rol
oynayanlardan birisi de kaynak temelli bakış açısıdır (Cadogan vd.,
2002:1; Banterle, Carraresi & Stranieri, 2010:95; O’Cass, Ngo & Siahtiri,
2012:463; Ismail vd., 2012:151).
Kaynak temelli bakış açısı, temelde, rekabetle nasıl baş edileceğini
işletme içinden yansıyan bir yaklaşımla göstermek için kullanılır. Bu bakış
açısına göre bir taraftan, işletmenin taklit etmesi zor ve eşsiz kaynakları
sürdürülebilir rekabet avantajını ortaya çıkarabileceği ileri sürülmüştür
(Wernerfelt, 1984:173). Diğer taraftan ise, işletmeler arasında
değiştirilemeyen ve heterojen olan kaynakların; düşük maliyetlerle,
müşteri değerinde, pazar payında veya performanslarda artışa neden
olabildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır (Vijande vd., 2012:26).
Alanyazında, pazarlama yetenekleri kavramı hem teorik ve hem de
uygulamalı araştırmalarla incelenmesine rağmen, ülkemizde henüz
üzerinde yeterince durulmamış konulardan birisidir. Bu yazınsal
değerlendirmeyle pazarlama alanındaki boşluğun doldurulması da
amaçlanmaktadır. Araştırmada ilk olarak, kaynak ve yetenek kavramları
tanımlanmıştır. Daha sonra, örgüt içinde kaynak ve yeteneklerin yeri
belirlenmiştir. Örgütsel yeteneklerden birisi olan pazarlama yeteneklerinin
öncülleri, sonuçları ve ölçülmesiyle ilgili alanyazın kapsamlı olarak
araştırılmıştır. İlerleyen bölümlerde pazarlama yeteneklerine kaynak
temelli bakış açıyla yaklaşılarak açıklamalarda bulunulmuştur.
2. Kaynak ve Yetenek Kavramları
Kaynak (resources) kelimesi sözlükte “üretim sürecinde kullanılan
üretim faktörlerine verilen genel ad” şeklinde tanımlanmıştır
(http://www.tdk.gov.tr, İktisat Terimleri Sözlüğü, 04.04.2017). Bir işletme
açısından kaynaklar; örgütsel süreçler, nitelikler, fiziksel varlıklar ve bilgi
gibi tüm soyut ve somut varlıklar olarak tanımlanabilir. Bu kaynaklar,
işletme tarafından kontrol edilip değer yaratan stratejilerin uygulanmasına
ve verimliliğin artmasına olanak sağlar (Barney, 1991:101; Dutta,
Narasimhan & Rajiv 1999:550). Yetenek (capability) kelimesinin sözlük
anlamı “bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyeti”
şeklinde tanımlanmıştır (http://www.tdk.gov.tr, 04.04.2017). Bir işletme
açısından yetenek kavramının anlamı; bilgi, beceri ve buna ilişkin günlük
uygulamaların başarılı olarak yerine getirilmesi sonuçta da müşteri
değerinin oluşturulması çabaları olarak tanımlanır (Atuahene-Gima,
2005:62). Başka bir tanımlamada yetenekler; bir işletmenin avantajı için
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beceri, yeterlilik, mal ve hizmetleri pazar yerine ulaştırma, uygulama veya
kaynakları yönetme faaliyetleridir (Menguc & Auh, 2008:455).
Şekil 1. Strateji ve Yetenek Hiyerarşisi Arasındaki İlişki
Strateji Hiyerarşisi

Yetenek Hiyerarşisi

Misyon İfadesi
(CEO)

Temel Yetenekler
(Core Competencies)

Kurumsal Strateji
(CEO)

Yetkinlikler
(Competencies)

Artış

Değer
İş Stratejisi

Fonksiyonel
(Bölümsel)
Strateji

Zorluk

Yetenekler
(Capabilities)

Kaynaklar
(Resources)

Azalış

Kaynak: Javidan, M. (1998). Core Competence: What Does it Mean in
Practice. Long Range Planning, 31, 1, 60-72.
Yetenekler ve kaynaklar birbirine girişik kavramlardır denilebilir.
Alanyazında, kavramların birbirinin yerine kullanılabileceğini ileri süren
araştırma (Ray, Barney & Muhanna, 2004:24) olsa da, yetenek kavramını
kaynak kavramından ayırmak gerekir (Weerawardena, 2003:16; Menguc
& Auh, 2008:455). Kaynak kavramı, işletmenin sahip olduğu tüm soyut ve
somut varlıkları içermektedir. Böylece bir işletme, tüm kaynakların
toplamıdır denilebilir. Yetenek kavramı ise işletmenin sahip olduğu
kaynakları kullanabilme (Arndt, 2008:10) ve faaliyette bulundukları
pazarlara aktarabilme kapasitesine denir (Kodama, 2011:48).
Örgütlerin sahip olduğu kaynakların tipleri, miktarları ve nitelikleri
örgütün ne yapabileceğini ortaya koyan önemli bir konudur. Bu nedenle
kaynaklar ve yetenekler arasındaki anahtar bileşen, örgütün fonksiyonları
arasındaki işbirliği ve koordinasyona başarılı bir biçimde ulaşma
becerisidir (Grant, 1991:122). Kaynaklar ve yetenekleri birbirinden ayıran
önemli özelliklerden birisi de transfer edilebilme durumunda ortaya
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çıkmaktadır. Yeteneklerin, örgütlere özgü bilgi ile yoğrulmuş oldukları ve
diğer örgütlere transfer edilemeyeceği söylenebilir. Diğer taraftan
kaynaklar, örgütlerin sahip olduğu varlıklar olarak diğer örgütlere transfer
edilebilir (Peng, Schroeder & Shah, 2008:732).
Şekil 1’de strateji ve yetenek hiyerarşisi arasındaki ilişki, değer ve
zorluk bağlamında görülmektedir. Yetenek hiyerarşisinin en altında
kaynaklar bulunmaktadır. Kaynaklar elde edilme zorluğu ve değer
bakımından en düşük seviyede olanlardır. Yetenek hiyerarşisinde
yükseldikçe elde edilme zorluğu ve değeri de aynı oranda artış
göstermektedir. Strateji hiyerarşisinin en altında işletmeyi oluşturan
fonksiyonel stratejiler bulunmaktadır. Fonksiyonlar elde edilme zorluğu ve
değer bakımından en düşük seviyede olanlardır (Javidan, 1998:62). Şekil
1’den de anlaşıldığı gibi, strateji hiyerarşisinde, işletmeyi oluşturan
yönetim, pazarlama, insan kaynakları, muhasebe veya finans gibi
fonksiyonlar (Şimşek & Çelik, 2012), yetenek hiyerarşisinde ki kaynaklar
ve yeteneklerle ilişkilidir. Araştırmada sözü edilen pazarlama
fonksiyonunun yetenek ve strateji hiyerarşisindeki yeri Şekil 1’de
görüldüğü gibi renkli olarak gösterilmiştir.
Yetenekler, teknik veya yönetsel olarak örgütün farklı seviyelerinde
yaratılabilir. Düşük yönetsel seviyelerde ortaya çıkanları sıradan, üst
yönetim seviyelerinde ortaya çıkanları da değişken yetenekler olarak
gruplandırılabilir (Nobre, Walker & Brown, 2014:167). İşletmeler için
oluşturulan en iyi stratejiler sahip olunan yeteneklere dayalı olanlardır.
Sahip olunan yetenekler ise birer kaynak olarak düşünülür. Kavramlara bu
şekilde bakıldığında kaynakların kendi başına herhangi bir değeri olmadığı
yargısına ulaşılsa da, işletmelerin günlük faaliyetlerini yerine getiren ve
özellikle belirli pazarlarda avantaj yaratan kaynaklar birer yetenek olarak
kabul edilir (Porter, 1991:108). Bir işletmeyi oluşturan fonksiyonunun
yeteneği, o işletmenin kaynaklarını faaliyette bulunulan pazara taşıma
becerisi olarak tanımlanabilir. Sözü edilen fonksiyonel yetenekler, tek
başına veya diğer fonksiyonlarla birlikte, sonuçta örgütsel performansı
olumlu yönde artırarak rakiplere kıyasla avantaj sağlayabilir (Schroeder,
Bates & Junttila, 2002:105).
3. Örgütsel Kaynaklar ve Örgütsel Yetenekler
Örgütsel yetenekleri üç farklı kategoride tanımlayabiliriz. Birinci
kategorideki yetenekler, işletmenin temel fonksiyonel faaliyetlerini yerine
getirme becerisidir. İkinci kategoride, işletmenin faaliyetlerindeki
gelişmeleri belirten genel bir konudur. Üçüncü kategoride, içsel
kaynakların değeri olarak düşünülerek, rakiplerden önce geliştirilen
stratejik anlayışları ortaya çıkarabilme olarak tanımlanabilir (Collis,
1994:145). Bu kategorileri birleştirerek yapılabilecek tanımlamayla
örgütsel yetenekler, işletmenin faaliyette bulunduğu alanlarda, defalarca
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girdileri etkili bir şekilde çıktılara çevirerek değer yaratma kapasitesine
sahip üretken davranışlar sergileme becerisidir şeklinde tanımlanabilir. Bu
yetenekler, işletmede çalışan işgörenlerin bilgi ve kabiliyetlerinin
bütünleşmesi ile ortaya çıkacaktır (Grant, 1996:377). Diğer taraftan
örgütsel yetenekler, fonksiyonel faaliyetlerin üstün koordinasyonunu
sağlayacak, örgütsel süreçlerle tecrübe edilmiş, karmaşık beceriler
topluluğudur (Vorhies & Harker, 2000:146). Başka bir tanıma göre, birbiri
ile iç içe geçmiş, soyut ve somut kaynakların bir araya geldiği, değerli
sayılan çıktıların yaratıldığı süreçler olarak düşünülebilir (Qureshi &
Kratzer, 2012:51). Tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi, örgütsel
yetenekler süreçlerle ilgili bir kavram olarak, rakipler tarafından taklit
etmesi zor veya imkânsız olarak düşünüldükleri zaman ortaya çıkan,
işletme için değer yaratan, farklı beceriler olarak düşünülür (Akdeniz,
Padron & Calantone, 2010:152).
Yönetim alanyazında, örgütlere, sahip olduğu yetenekleri
değerlendirme çerçevesinde yapılan araştırmalar, genellikle beklenen
rekabet avantajına (Vorhies, 1998:4) ve örgütsel amaçlara katkıda bulunma
derecesi bakımından incelenmiştir (Peng, Schroeder & Shah, 2008:730).
Örgütsel başarının koşullarından birisi de örgütün içsel tehdit ve
zayıflıklarını faaliyette bulunduğu dış çevresindeki fırsat ve tehditlere
uyum sağlayabilecek amaç ve politikalar üretmektir. Bu uyumu sağlamada
örgüt kendisine özgü stratejiler belirler. En iyi stratejiler sahip olunan
yeteneklere bağlı olarak belirlenenlerdir (Porter, 1991:97). Bu nedenle
örgütsel yetenek kavramını anlamak oldukça önemli bir konudur. Çünkü
bir konuda yetenekli olmak, genelde, bir şeyi sonuçta istenilen noktaya
getirebilecek güvenilir kapasiteye sahip olmaktır. Bu açıdan bakıldığında
örgütsel yetenekler; niyetlerle, ulaşılması düşünülen çıktılar arasındaki
boşlukları dolduran bir aracı olarak görülebilir (Dosi, Nelson & Winter,
2001:2). Bu nedenle, rakiplerle karşılaştırıldığında, farklı örgütsel
yeteneklere sahip işletmeler, ne aradığını bilen, kolaylıkla uyum sağlayan,
yüksek toleranslı, yeni ürün ve süreçleri tecrübe edebilecek becerilere
kolaylıkla sahip olabilirler (Chang vd., 2012:443).
Örgütler, hedefledikleri pazarda rekabet avantajına ulaşacakları yeni
stratejiler geliştirmek için tüm kaynaklarını kullanırlar. Bu kaynaklardan
birincisi, işletmeler tarafından kontrol edilen ve örgütsel süreçlere girdi
olarak kullanılan varlıkları temsil eder. İkincisi ise, kaynaklarını değer
yaratmak için kullandıkları, bilgi birikimine sahip karmaşık beceriler
topluluğu olarak tanımlanan yeteneklerdir. Bu nedenle örgütsel yetenekler
soyut (insan kaynakları, ilişkiler, kültür, marka vb.) veya somut (finansal
ve fiziksel varlıklar vb.) olabilirler (Akroush, 2012:344).
Alanyazında örgütsel kaynakları ve örgütsel yetenekleri farklı
boyutlara ayırarak inceleyen araştırmalara rastlamak mümkündür (Verona,
1999:135; Carmeli & Tishler 2004:303: Akroush, 2012:345). Örgütsel
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yetenekler bölüm veya kurumsal gibi farklı seviyelerde veya farklı
alanlarda ortaya çıkabilirler (Schreyögg & Kliesch-Eberl, 2007:915). Bir
örgüt için yetenekler, birlikte çalışan kaynakların oluşturduğu takımların
sonuç olarak ne yapabildiğidir. Bir örgütün yeteneklerini belirlemenin en
iyi yolu, o örgütün faaliyetlerinin fonksiyonel sınıflandırmasıyla
(pazarlama, insan kaynakları, finans, muhasebe veya yönetim
fonksiyonları gibi) yapılan değerlendirme ile tespit edilebilir (Grant,
1991:120). Dolayısıyla örgütler uygulamalarını güçlendirmek için sahip
oldukları kaynakları büyük ölçüde yeteneklerini geliştirmek için
kullanırlar. Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda farklı bakış açıları
olmasına karşın, soyut veya somut olan örgütsel kaynakların örgütsel
yeteneklerin yaratılmasında veya artırılmasında kullanılabileceği
yönündedir (Yang, 2012:1).
4. Pazarlama Yetenekleri
Varlıklar örgüt kaynağı olarak tanımlanırken, yetenekler ise
kaynaklarla arasında yüksek bir ilişki olduğunu varsayılarak, ürünlerin
etkili bir biçimde pazar yerine ulaştırılması şeklinde tanımlanmıştır
(Cadogan vd., 2002:2). Bu bakış açısıyla, pazarlama yetenekleri, işletme
ve pazara ilişkin ihtiyaçların uygulanması, mal ve hizmetlere değer katan,
piyasa koşullarına uyum sağlayan, pazar fırsatlarını yakalayan, rekabetçi
tehditlere cevap verebilen ve bunlara ilişkin bilgi, beceri ve kaynakların
bütünleştirilmesidir (Guenzi & Troilo, 2006:975). Başka bir tanımlamayla
pazarlama yetenekleri, işletmenin faaliyet gösterdiği pazara ilişkin bilgi,
beceri ve kaynakları toplu olarak uygulayarak tasarımlanmış, ürünlerine
değer katan rekabet edebilme gereksinimlerini karşılayan süreçlerdir
(Qureshi & Kratzer, 2012:51). Tanımlamalardan da anlaşılacağı gibi
pazarlama yetenekleri, işletmenin günlük faaliyetlerini uygulama sırasında
veya stratejik eylemlerini yerine getirme anında gelişmektedir. Sözü edilen
yetenekler, müşteriler için değer yaratma amacıyla sergilenen tüm
faaliyetler olarak belirlenebilir (Vorhies, 1998:4-8; Eng & Okten,
2011:1003).
Pazarlama fonksiyonu, ürün stratejilerini avantajlı olarak pazara
taşıyabilecek faaliyetlerden biri olarak işletmeye ait örgütsel yetenekler
arasında sınıflandırılarak tanımlanabilir (Akroush, 2012:346). Bu nedenle,
pazarlama fonksiyonu için de yetenekler, pazara ilişkin kaynakların
faaliyete geçme süreci ile ilgilidir (Slotegraaf, Moorman & Inman,
2003:296) denilebilir. Her işletme için farklı pazarlama kaynak ve
yetenekleri tanımlanabilir. Bu kaynakların ve yeteneklerin geliştirilmesi,
birleşimi, pazar yerine taşınması ve korunması değişken yetenekler bakış
açısı ile açıklanabilir. Bu yaklaşımın amacı yönetim yeteneklerinin
gelişimini, örgütsel kombinasyonların taklit edilme zorluğunu, fonksiyonel
ve teknolojik becerileri, araştırma geliştirme ve ürün gelişimini
vurgulamaktır (Teece, Pisano & Shuen, 1997:510).
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Pazarlama faaliyetlerini yönetmek, müşteriler tarafından belirlenen
ihtiyaçları gidermek ve daha iyi müşteri değerini yaratmak amacına
sahiptir (Bird & McEwan, 2012:10). İşletmelerin müşteri değeri yaratma
becerisi, kendine özgü özellikleri olan pazarlama yeteneklerine sahip olma
derecesine bağlı olduğu söylenebilir. Bu nedenle son yıllarda, işletmelerin
rekabet avantajını elde etmelerinde pazarlama yeteneklerinin rolü, artan
sayıda araştırma ile önem kazanan bir konu haline geldiği
düşünülmektedir. Pazarlama araştırmacıları, pazarlama kaynakları ve
yeteneklerinin nadir, ulaşılması ve taklit edilmesi zor oluşundan dolayı
rekabet avantajını yaratmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir (Guenzi
& Troila, 2006:975; Menguc & Auh, 2008:455; Banterle vd., 2014:118).
İşletmelerin, varlıklarını pazar yerinde daha iyi hizmet verebilecekleri
yenilikçi ürünlere dönüştürme girişimi içinde olmak istedikleri
söylenebilir. Bu girişimler, işletmeleri, rakiplerinden ayırmaya yarayan
yetenekleri yaratmalarına neden olur. Burada dikkat edilmesi gereken
nokta, kaynak kullanımındaki sınırlamalardan dolayı, işletmelerin, yetenek
yaratabilmek için fırsatları yakalayabilecekleri alanları seçmeleri yararlı
olabilir (Daugherty, Chen, Mattioda & Grawe, 2009:2). Yeteneklerin
yaratılabilmesi için önemli fırsatlardan biriside işletmeler arası ilişkilerin
oluşturulmasıyla ortaya çıkan stratejik ortaklıklardır. Bu ortaklıklar
işletmeleri eksik oldukları kaynaklar açısından destekleyebilir. Böylece
her iki ortak var olan pazarlarda daha iyi rekabet edebilir, ürünlerini
geliştirecek veya müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak yeteneklerini
yükseltebilir (Chen & Chen, 2003:4; Hsu, Chen & Jen, 2008:679).
4.1. Pazarlama Yeteneklerinin Öncülleri ve Sonuçları
İşletmeler, öğrenme süreçlerini iyileştirerek pazarlama yetenekleri
kazanabilirler (Evers, Andersson & Hannibal, 2012:46; Liu & Ko,
2012:580). Öğrenme süreçleriyle bilgiye sahip olan işgörenler,
pazarlamaya ilişkin problemleri çözerken defalarca sahip oldukları bu
bilgileri kullanırlar. Bu açıdan bakıldığında, uyarlanmış ve üretilmiş
öğrenme süreçlerinin farklı zamanlarda kullanılmış olabileceği
söylenebilir. Pazarlama yeteneğinin gelişimindeki önemli bakış
açılarından birisi, sahip olunan bilginin uygulanan süreçlerle
bütünleştirilmesidir denilebilir (Weerawardena, 2003:19; Vorhies &
Harker 2000:148; Vorhies, Morgan & Autry, 2009:1316). Pazarlama
yeteneği, müşteri ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların tahmininde ve
cevaplanmasında geçmiş deneyimlere ilişkin pazar bilgilerine
dayanmaktadır (Krasnikov & Jayachandran, 2008:3). Böylece soyut varlık
olan bilgi ile somut kaynaklar birleştiğinde değerli çıktılar elde edilebilir.
Bu değerli çıktılar işletme ile müşteriler ve diğer dağıtım kanalları
arasındaki ilişkiler veya güçlü marka imajı olabilirken diğer taraftan da
pazarlama yetenekleri yardımıyla oluşturulan stratejiler ve sonuçta ortaya
çıkan işletme performansıdır denilebilir (Nath, Nachiappan &
[337]

Ramanathan, 2010:319). Bu bakış açısına göre, işletmelerin pazarlamaya
ilişkin sahip oldukları bilgi ve öğrenme dereceleri, pazarlama yeteneklerini
elde etmede önemli rol oynayabilir denilebilir (Tsai & Shih, 2004:528).
Örgütlerin farklı doğal kaynakları ve farklı seviyelerde yetenekleri
vardır. Örgütlerin hayatta kalmaları, sahip oldukları bu kaynakları
yetenekleri çerçevesinde geliştirmelerine bağlıdır (Nath, Nachiappan &
Ramanathan, 2010:318). Örgütsel kaynakların da yetenekler yoluyla
performansa dönüştüğü düşünüldüğünden (Kaleka, 2011:40), geçmiş
yıllardan beri pazarlama araştırmacılarının temel amaçlarından birisi,
pazarlama kaynakları ve yeteneklerinin performans üzerindeki etkilerini
araştırmak olmuştur (Eisenhardt & Martin, 2000; Zou, Fang & Zhao, 2003;
Vorhies & Morgan, 2005; Luo, Sivakumar & Liu, 2005; Krasnikov &
Jayachandran, 2008; Morgan, Vorhies & Mason, 2009a; Ngo & O’Cass,
2012; Morgan, Katsikeas & Vorhies, 2012; Vijande vd., 2012). İşletmeler
sahip oldukları değerli kaynaklar ve yetenekleri sayesinde rekabet
avantajını kazanır ve sürdürürler. Bu bakış açısı ile geliştirilen ölçütler
işletmeler için sürdürülebilir rekabet avantajı sağladığı ve sonuçta da
işletme performansına ulaşıldığı araştırmalarla da ortaya konmuştur (Ray,
Barney & Muhanna, 2004:23).
Şekil 2. Pazarlama Yeteneklerinin Öncülleri ve Sonuçları
Öncüller

Pazarlamaya İlişkin Öğrenme Süreçleri
Pazar Temelli Varlıklar
Pazar Bilgisi

Pazarlama Yetenekleri

Sonuçlar

Rekabet Avantajı
Pazar Performansı
İşletme Performansı

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.
Pazarlama kaynakları ve yeteneklerinin etkili olduğu düşünülen diğer
bir konu ise rekabet avantajıdır (Guenzi & Troilo, 2006:975). İşletmelerin
kuruluşundan itibaren sahip oldukları özel pazarlama kaynak ve
yeteneklerinin gelişimi, işletmelerin ulaşabileceği rekabet avantajını elde
etmede (Barney, 1991:99) ve sürdürebilmesinde önemli yol olarak
belirlenmiştir (Mariadoss, Tansuhaj & Mauri, 2011:1306). Pazarlama
kaynakları, yeteneklerin oluşumuna, yetenekler de rekabet avantajı ve
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performanslarındaki artışa neden olacaktır (Hooley vd., 2005:18;
Merrilees, Thiele & Lye, 2011:369).
Bir grup bilimsel çalışmayla, pazarlama yetenekleri gibi değerli
kaynakların işletme içindeki yayılımının, finansal ve pazar performansına
olumlu etkileri olan rekabet avantajını sağlayacak gelişmelere olanak
tanıdığı ortaya konulmuştur (Fahy vd., 2000b:68; Nath, Nachiappan &
Ramanathan, 2010:317). Rekabet avantajını geliştirmek ve sürdürmek için
işletmeler pazar fırsatlarını yakalayabilecekleri bilgileri toplayacak
süreçleri geliştirmek zorundadır (Qureshi & Kratzer, 2012:51). Diğer bir
grup çalışmayla, rekabet avantajını elde etmek ve sürdürmek için hangi
pazarlama yeteneklerinin etkili olduğunu ve bu yeteneklerin gelişimi için
işletme içinde neler yapılması gerektiği ortaya konulmaya çalışılmıştır
(Vorhies & Harker, 2000:145).
Pazarlama yeteneklerinin öncülleri olarak pazar temelli olan varlıklar
(Ngo & O’Cass, 2012:174) veya pazar temelli öğrenme süreçleri
gösterilebilir (Vorhies & Morgan, 2005: 80; O’Cass & Weerawardena,
2010:573). Araştırmalara göre, pazar odaklı işletmeler gözle görülür bir
ilerleme içindedir (Day, 1994; O’Cass, Ngo & Siahtiri, 2012). Pazar
temelli varlık kullanılarak, işletme süreçleri yoluyla müşteri değeri ve
rekabet avantajlarını sağlayacak bir çerçeve çizilebilir. Bu çerçevede elde
edilen rekabet avantajı, üstün kurumsal performansı ve gelecekteki işletme
yeteneklerini artırabilecek geri dönüşleri sağlayabilir (Srivastava, Fahey &
Christensen, 2001; Prasnikar vd., 2008). Bu geri dönüşler yoluyla
hedeflenen pazara ulaştırdıkları ürünlerin, müşteri ihtiyaçlarını
karşıladığından, pazar bilgisine dayalı fiyat belirlendiğinden, potansiyel
müşterilerle iletişim içinde olduklarından ve uygun dağıtım kanallarının
kullanıldığından emin olmuş olurlar (Qureshi & Kratzer, 2012:51).
Şekil 2’de görüldüğü gibi, alanyazında yapılan araştırmalar ışığında,
pazarlama yeteneklerinin öncülleri pazarlamaya ilişkin öğrenme süreçleri,
pazar temelli varlıklar veya pazar bilgisi olarak sıralanabilir. Diğer taraftan
pazarlama yeteneklerinin sonuçları ise rekabet avantajı, pazar ve işletme
performansı olarak sayılabilir.
4.2. Pazarlama Yeteneklerinin Ölçülmesi
Pazarlama yetenekleri, işletmeye ait soyut ve somut kaynakların
kullanıldığı bütünleştirici süreçler (Kamboj, Goyal & Rahman, 2015:408)
şeklinde tanımlanmasına rağmen, bu süreçlerin hangileri olduğu ve tam
olarak nasıl işlediği konusunda açık bir tanımlama bulunmamaktadır
(Guenzi & Troila, 2006:976). Pazarlama yeteneği kavramı, örgütsel
varlıkların karmaşık bir birleşimi olarak çok boyutlu bir olgu şeklinde
karşımıza çıkmaktadır. Sözü edilen pazarlama yeteneklerini ölçebilmek
işletmelerin başarısında anahtar faktör olabilir (Möller & Anttila,
1987:187). Bu konuda yapılan ilk çalışmalarda, işletmelerin pazarlama
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yeteneklerinin ölçümünde, içsel, dışsal ve kapsayan faktörler olarak
belirlenen gruplar kullanıldığı görülmektedir (Möller & Anttila, 1987;
Day, 1994; Cadogan vd., 2002). Aynı dönemde, pazarlama yeteneklerini
ölçmede farklı gruplamanın yapıldığı çalışmaya da rastlamak mümkündür.
Örneğin, Conant, Mokwa & Varadarajan (1990), işletmelerin fonksiyonel
seviyede faaliyet gösterdikleri pazarlama yeteneklerinin ölçümünde, üç
başlık altında topladıkları bir ölçek oluşturmuşlardır. Ölçeğin birinci
bölümünde, pazarlama yöneticilerinin sergilediği fonksiyonel faaliyetler
araştırılmıştır. İkinci bölümde, pazarlama yönetimi teorilerinden oluşan
ifadeler yer almaktadır. Üçüncü bölümde, stratejik pazarlama çabalarını
ortaya koyan ifadeler bulunmaktadır. Sonraki dönemlerde karşımıza çıkan
çalışmalarda, Day’e (1994) ait olan sınıflamanın en çok kullanılan olduğu
görülmektedir.
Pazarlama yeteneklerinin tanımlanması ve ölçümünde zorluklar olduğu
ilerleyen yıllarda da alanyazında tartışılmaya devam eden konulardan
olduğu söylenebilir (Fang & Zou, 2009). Aslında, burada önemli olan soru,
işletmelerin yetenekleri nasıl ölçecekleriyle ilgilidir. Kaynakların
heterojen olması ve müşterilere hizmet etmenin sürekli değişen biçimiyle,
işletmelerin her zaman farklı yeteneklere sahip olduğu söylenebilir. Bu
nedenle, bu sorunun cevabını bulmak işletmeleri oldukça zorlamaktadır
(Fahy vd., 2000b:65). Tüm işletmeler için geçerli olabilecek pazarlama
yeteneklerini sıralandırmak mümkün değildir. Çünkü pazarlama
yeteneklerinin, işletmenin içinde bulunduğu çevrenin doğası gereği
farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır (O’Cass & Weerawardena,
2010:574). Bu noktada, pazarlama yeteneklerinin ölçümünde kullanılacak
ölçüt seçiminde şöyle bir yaklaşım kullanılabilir; kaynakların kullanım
seviyeleri sonucunda daha iyi performans elde etmek için ne şekilde
değiştiğini anlatabilen rasyonel verilerdir (Hacıoğlu, 2012:60).
Yetenekler genellikle açık bir şekilde gözle görülebilir şeyler değildir.
Bu nedenle, pazarlama yeteneklerinin ölçümü, genellikle, nicel ölçeklerle
oluşturulmuş alt boyutların toplamlarıyla elde edilen değerlere
dayanmaktadır (Krasnikov & Jayachandran, 2008:3). Pazarlama
yeteneklerini ölçmedeki zorluğu fark eden kimi araştırmacılar (Vorhies &
Morgan, 2005; Prasnikar vd., 2008) geleneksel yöntem yerine yeni bir
yaklaşım belirlemişlerdir. Öncelikle araştırmanın yapılacağı işletmelere
pazarlama yeteneklerinin neler olduğu sorulmuş daha sonra belirlenen bu
yetenekler üzerinden araştırma yapılmıştır.
Tablo 1’de görüldüğü gibi, işletmelerin pazarlama yeteneklerinin
ölçülmesinde kullanılan faktörler hakkında yapılan alanyazın taraması
sonucunda elde edilen çalışmaların bazıları kronolojik olarak sıraya
konmuştur. Bu çalışmaların seçilmesinin nedeni, makale isimlerinde ve
anahtar kelimelerinde pazarlama yeteneği ifadesinin olması veya
alanyazında bu alanda en çok atıf alan çalışmalar olarak karşımıza
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çıkmasıdır. Alanyazın taramalarında pazarlamaya ait fonksiyonlardan
bazılarının (pazarlama planlama yetenekleri ve pazarlama uygulama
yetenekleri) toplamda örgütsel yetenek olduğunu ileri süren araştırmaya da
rastlamak mümkündür (Morgan vd., 2003:296). Diğer çalışmalarda,
pazarlama yeteneklerinin genellikle çok boyutlu olarak incelendiği
söylenebilir.
Tablo 1’deki araştırmacıların pazarlama yeteneklerini ölçmek için
kullandıkları faktörler incelendiğinde; ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve
tutundurma gibi başlıca pazarlama boyutlarının kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Diğer boyutlar olan; satış, pazar bilgi yönetimi, pazarlama
planlama, pazarlama uygulama, pazarlama iletişimi, pazarlama
araştırması, pazarlama stratejileri planlama, marka yönetimi, müşteri
ilişkileri yönetimi ve yenilikçilik yetenekleri gibi faktörlerin bir kaçının
kullanıldığı görülmektedir. Faktörler genel olarak değerlendirildiğinde,
pazara veya pazarlama yönetimine ilişkin tüm faktörlerin ayrım
gözetmeksizin kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Tablo 1. Pazarlama Yeteneklerinin Ölçülmesinde Kullanılan Bazı
Faktörler
Yazar, Yıl

Makale Adı ve Faktörler
Makale Adı

Möller &
Anttila,
(1987)

Faktörler
Makale Adı

Day, (1994)

Faktörler

Makale Adı
Vorhies
(1998)

Fahy vd.,
(2000b)

Pazarlama Yeteneği – Küçük İşletmelerde Anahtar Başarı
Faktörü mü?
Dışsal boyut: makro çevre ve sektörel çevre.
İçsel boyut: stratejik yönelim, fonksiyonların bütünleşmesi,
pazarlama yönetimi ve yönetim sistemine pazarlamanın
yerleştirilmesi yetenekleri.
Pazar Odaklı Organizasyonların Yetenekleri
Dıştan içe yetenekler: pazarı hissetmek, müşteri bağlantısı,
dağıtım kanalı bağlantısı ve teknolojiyi takip etmek.
İçten dışa yetenekler: finansal yönetim, maliyet kontrolü,
teknoloji gelişimi,
bütünleşik lojistik, üretim ve dağıtım süreçleri, insan
kaynakları yönetimi ve
çevresel sağlık ve emniyet.
Kapsayan yetenekler: müşteri siparişleri, fiyatlama, satın
alma, müşteri hizmet dağıtımı, yeni ürün gelişimi ve strateji
geliştirme.
Pazarlama Yeteneklerinin ve Örgütsel Etkinliğin
Gelişmesine Neden Olan Faktörlerin İncelenmesi

Faktörler

Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma, Pazar araştırması.

Makale Adı

Orta Avrupa’da Pazarlama Yeteneklerinin Gelişimi ve Etkisi

Faktörler
Makale Adı

Pazar odaklı yetenekler, Hayatta kalma öncelikleri, Kısa
süreçli finansal öncelikler, Uzun süreçli pazar pozisyon
öncelikleri, Ürün kalitesi, Hizmet kalitesi, Fiyatlama.
Pazar Odaklı Firmaların Yetenekleri ve Performans
Avantajları: Uygulamalı bir Araştırma
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Vorhies &
Harker
(2000)
Cadogan
vd., (2002)

Faktörler

Pazar araştırma yetenekleri, Pazarlama yönetimi ve
planlaması yetenekleri, Fiyatlama yetenekleri, Tutundurma
yetenekleri, Ürün gelişimi yetenekleri, Dağıtım kanalları
yetenekleri.

Makale Adı

Pazarlama Yeteneklerinin Ölçümü: Uluslararası Bir Çalışma

Faktörler

Day’in (1994) yaptığı sınıflandırma kullanılmış.

Makale Adı
Vorhies &
Morgan
(2005)

Faktörler

Makale Adı
Prasnikar
vd. (2008)

Fang & Zou
(2009)

Morgan,
Vorhies &
Mason
(2009a)

Faktörler

Makale Adı
Faktörler
Makale Adı
Faktörler

Morgan,
Slotegraaf &
Vorhies
(2009b)

Makale Adı

Vorhies,
Morgan &
Autry (2009)

Makale Adı

Akdeniz,
Padron &
Calantone
(2010)

Makale Adı

Nath,
Nachiappan
&
Ramanathan,
(2010)

Faktörler

Faktörler

Faktörler
Makale Adı
Faktörler

Kemper,
Engelen &
Brettel
(2011)

Makale Adı

Mariadoss,
Tansuhaj &

Makale Adı

Faktörler

Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İçin Pazarlama
Yeteneklerinin Karşılaştırılması
Ürün gelişimi yetenekleri, Fiyatlama yetenekleri, Dağıtım
kanalı yönetimi yetenekleri, Pazarlama iletişimi yetenekleri,
Satış yetenekleri, Pazar bilgi yönetimi yetenekleri,
Pazarlama planlama yetenekleri, Pazarlama uygulama
yetenekleri.
Teknolojik ve Pazarlama Yetenekleri Arasındaki İlişkilerin
Kullanılması ve Tanımlanması
Fiyatlandırma yetenekleri, Ürün gelişimi yetenekleri,
Dağıtım kanalı yönetimi yetenekleri, Pazarlama iletişimi
yetenekleri, Satış yetenekleri, Pazarlama araştırması
yetenekleri, Pazarlama stratejileri planlama yetenekleri,
Pazarlama stratejileri uygulama yetenekleri.
Uluslararası Ortak Girişimlerde Pazarlamada
DeğişkenYeteneklerinin Öncülleri ve Sonuçları
Müşteri ilişki yönetimi yetenekleri, Ürün gelişim yönetimi
yetenekleri, Tedarik zinciri yönetimi yetenekleri.
Pazar Odaklılık, Pazarlama Yetenekleri ve Firma
Performansı
Fiyatlama yetenekleri, Ürün yönetimi yetenekleri, Dağıtım
yönetimi yetenekleri, Pazarlama iletişimi yetenekleri, Satış
yetenekleri, Pazarlama planlama yetenekleri, Pazarlama
uygulama yetenekleri.
Pazarlama Yetenekleri ile Karın Büyümesi İlişkisi
Pazar hissetme yetenekleri, Marka yönetimi yetenekleri,
Müşteri ilişkileri yönetimi yetenekleri.
Firmaların Ürün-Pazar Stratejisi ve Pazarlama Yetenekleri:
Pazarda Etkililik ve Nakit Akış Performansı Üzerindeki
Etkisi
Mimari yetenekler, İşletmeye özel yetenekler.
Bayi Performanslarına Parametrik ve Parametrik Olmayan
Analizler Yoluyla Birleşik Pazarlama Yeteneği Kıyaslaması
Yaklaşımı
Pazarlama iletişimi yetenekleri, Satış yetenekleri, Pazar
bilgisi yönetimi yetenekleri.
Pazarlama Yetenekleri, Operasyon Yetenekleri ve
Çeşitlendirme Stratejilerinin Performans Üzerine Etkisi:
Kaynak Temelli Bakış
Pazarlama harcamaları, Soyut kaynaklar, İlişki harcamaları,
Kurulu müşteri temeli.
Özel Pazarlama Yeteneklerinin Gelişimini Üst Yönetimin
Sosyal Sermayesi Nasıl Teşvik Eder: Kültürler Arası
Karşılaştırma
Fiyatlama yetenekleri, Ürün gelişimi yetenekleri, Ürün
dağıtımı yetenekleri, Pazarlama iletişimi yetenekleri.
Çevresel Sürdürülebilirlik İçin Pazarlama Yetenekleri ve
Yenilik Temelli Stratejiler: İşletmeden İşletmeye Ticaret
Yapan Firmalar Üzerine Keşifsel Bir Araştırma
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Mauri
(2011)
Merrilees,
Thiele &
Lye (2011)

Kaleka
(2011)

Faktörler
Makale Adı
Faktörler
Makale Adı
Faktörler

Murray, Gao
& Kotabe
(2011)

Evers,
Andersson
& Hannibal
(2012)
Kaufmann &
Roesch
(2012)
Ngo &
O’Cass
(2012)

Qureshi &
Kratzer
(2012)

Makale Adı
Faktörler
Makale Adı
Faktörler
Makale Adı
Faktörler
Makale Adı
Faktörler
Makale Adı
Faktörler

Ürün paketleme yetenekleri, Satış yetenekleri, Ürün gelişimi
yetenekleri, Dağıtım kanalı bağları yetenekleri, Fiyat
ayarlama yetenekleri, İlişki kurma yetenekleri.
Pazarlama Yetenekleri: İşletmeden İşletmeye Ticaret Yapan
KOBİ’lerin Performansı İçin Öncülleri ve Uygulamaları
Markalama yetenekleri, Yenilikçilik yetenekleri.
İhracat Üreticileri Hizmet Temelinde Rekabet Ederlerken:
Kaynaklar ve Pazarlama Yetenekleri Hizmet Avantajı ve
Performansı Ortaya Çıkarır
Müşteri ilişkileri yetenekleri, Bilgisel yetenekler, Ürün
gelişimi yetenekleri.
İhracat Girişimcilerinin Pazar Odaklılığı ve Performansı:
Rekabet Avantajları ve Pazarlama Yetenekleri Yoluyla
Oluşturulan Süreçler
Fiyatlama yetenekleri, Yeni ürün gelişimi yetenekleri,
Pazarlama iletişim yetenekleri.
Uluslararası Yeni Girişimcilerde Paydaşlar ve Pazarlama
Yetenekleri: İrlanda, İsviçre ve Danimarka’dan Örnekler
Tutundurma yetenekleri, Ürün gelişimi yetenekleri, Pazar
bilgisi yetenekleri, Marka ve itibar yaratma yetenekleri,
Dağıtım kanalları ilişkisi yaratma yetenekleri, Pazar yaratma
yetenekleri, Radikal ürün gelişimi yetenekleri.
Yeni Pazar Firmalarının Gelişmiş Pazarlardaki Pazarlama
Yeteneklerini Yaratma ve Geliştirme Kısıtları
Müşteri isteklerini hissetme yetenekleri, Müşteri isteklerini
karşılama yetenekleri.
Pazar Odaklı, Pazarlama Kaynakları ve Pazarlama
Yeteneklerinin Performans Uygulamaları
Ürün gelişimi yetenekleri, Hedef pazar gelişimi yetenekleri,
Fiyatlama yetenekleri, Dağıtım kanalları yetenekleri,
Pazarlama iletişimi yetenekleri.
Girişimci Firmaların Pazarlama Yeteneklerinin Öncülleri ve
Çıktıları Üzerine Araştırma: Almanya’daki Küçük Teknoloji
Firmaları Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma
Pazarlama araştırması, Fiyatlama yetenekleri, Ürün gelişimi
yetenekleri, Dağıtım kanalları yetenekleri, Tutundurma
yetenekleri, Pazarlama yönetimi yetenekleri.

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.
5. Kaynak Temelli Bakış Açısı
Kaynak temelli bakış açısı 1950’lerde ekonomi ve strateji
alanyazınında gelişmiştir (Cadogan vd., 2002:1; Hooley vd., 2005:19).
Kavramın temelleri, pazar çeşitlendirme koşullarının tam olarak
anlaşılmasında ve genel ekonomik görünüme karşı olarak Penrose (1959)
tarafından atılmıştır (Luo, Sivakumar & Liu, 2005:52). Ancak kavramın
gelişmesi ve şekil alması 1980’li yıllarda başlamıştır. Teorinin
gelişmesiyle birlikte, özellikle, işletme içi faktörler olarak tanımlanan;
kaynaklar ve yeteneklerin başarıyı belirleyen unsurlar olduğu ileri
sürülmeye başlanmıştır. Konuyla ilgili ilk önemli katkı Wernerfelt (1984)
ile başlamış, Lippman & Rumelt (1982) ve Barney (1986) ile ilerlemiş,
Barney’nin (1991) çalışmasıyla da ilke ve sınırları belirlenmiştir
(Kozlenkova, Samaha & Palmatier, 2013:3).
[343]

Teorinin gelişimine ilk katkıyı yapan Wernerfelt (1984), işletmelere
üretim tarafı yerine kaynak tarafından bakılmasının yararlı olacağını
söylemiştir. Araştırmacı, kaynaklardaki heterojenliğin kaynak temelli
bakış açısının temeli olması gerektiğini ve işletmelerin kaynaklarına göre
değerlendirilmesinin geleneksel perspektiflerden farklı yorumlara
ulaşmada yardımcı olabileceğini ileri sürmüştür. Böylece kaynak temelli
bakış açısıyla, işletmelerin birbiriyle arasında rekabet gücüne sahip
olanların; nadir, değerli, tam olarak taklit edilemeyen ve değiştirilemeyen
bir dizi kaynakla daha başarı olacağını kanıtlamada kullanılan bir model
elde edilmiştir (Makhija, 2003:434).
İşletmelere kaynak temelli bakış açısına göre, kaynaklar, ürünlerin
tasarımlamasında, üretilmesinde, pazarlanmasında ve dağıtılmasında
işletme becerilerini artırmaya yardımcı olur. Kaynak temelli bakış açısı,
işletmelerin
heterojen
kaynaklarının
performansa
nasıl
dönüştürülebileceğini anlamada önemli bir teorik temel olmuştur (Vorhies,
Morgan & Autry, 2009:1310). Bu teorik anlayış, işletmelerin mevcut
kaynaklarını rakiplerine kıyasla nasıl daha iyi bir şekilde kullanabilecekleri
sorusuna yanıt bulmaya da yardımcı olmuştur. Teorinin diğer bir önemli
parçası ise işletme stratejileri uygulama anlamında değerli örgütsel
yetenekleri geliştirmenin altını çizmektir (Wernerfelt, 1984:171). Bu
nedenle kaynak temelli bakış açısı, örgütleri anlamak için en önemli ve en
güçlü teorilerden birine dönüşmüştür (Barney vd., 2011:1299).
Kaynak temelli bakış açısı, stratejik yönetim alanında en yaygın olarak
kabul edilen teorik bakış açılarından birisidir (Newbert, 2007:121).
Rekabet ortamında kurumsal başarının temel şartlarından birisi, avantajın
nasıl sürdürülebileceğinin farkına varılmasından geçmektedir. Neler
yapılabileceği konusunda seçimler yapılarak rekabet avantajı yaratılabilir
(Halawi, Aronson & McCarthy, 2005:77). Rekabet avantajı yaratabilmek
için birbirinden farklı rakip işletmelerin sahip oldukları kaynaklar ve
yetenekleri belirlemek ve tanımlamak yardımcı olabilir (Chuang,
2004:460). Bu noktada konuya kaynak temelli bakış açısıyla yaklaşarak,
işletmelerin sahip olduğu kaynaklar temelinde ve değişen pazar çevresine
uygun şekilde belirli örgütsel yeteneklerin geliştirilmesi sağlanabilir (Liu
& Ko, 2012:582).
İşletmelerin pazarlarda başarılı olabilmesi için yeteneklere ihtiyacı
vardır. Ancak durgun ve az kullanılan kaynak ve yetenekler zaman içinde
değişime direnç göstereceğinden başarı için yeterli olamayabilir (Hsu, Lien
& Chen, 2013:61). Bu duruma karşı kaynak temelli bakış açısı, kurumsal
avantajların dışsal çevre yerine içsel kaynakların niceliğinden, niteliğinden
ve kullanım sıklığından ortaya çıkmakta olduğunu ileri sürer. Böylece
rakiplere oranla işletmelerin içsel olarak güçlü ve zayıf yönlerine ve dışsal
olarak fırsat ve tehditlerine vurgu yapar (Cheng & Yeh, 2007:6). Bu bakış
açısıyla kaynaklar, işletmeler arasında heterojen ve yer değiştirilemez
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şeklinde kabul edilen temel varsayımlar şeklinde incelenir. Kaynaklardaki
heterojenlik ve yer değiştirilemezlik, işletmeye özgü olarak kabul edilir ve
pazar yerinde sürdürülebilir rekabet avantajını yaratarak devamında
performansla sonuçlandığı ileri sürülür (Capron & Hulland, 1999:42;
Dutta, Zbaracki & Bergen, 2003:615).
6. Pazarlama Yeteneklerine Kaynak Temelli Bakış Açısı
Kaynak temelli bakış açısı mantığını pazarlamayla ilişkilendiren
araştırmalar 1990’lı yıllarda başlamıştır. 2000’li yıllarda yapılan
araştırmaların sayısı 100’ü geçerken, 2010’dan sonra yapılan kavramsal ve
uygulamalı çalışmaların sayısı katlanarak artmaya devam etmiştir
(Kozlenkova, Samaha & Palmatier, 2013:1; Barney, 2014:24). Barney’in
(1991) işletmeye kaynak temelli bakış açısıyla yaklaştığı makalesinden
sonra geçen on yılda, kaynak temelli bakış açısı farklı çalışma alanlarına
uygulanmaya başlanmıştır (Barney, Wright & Ketchen, 2001:625). Bu
çalışma alanlarından birisi de pazarlamadır. 2010 yılından günümüze kadar
kaynak temelli bakış açısının pazarlama yetenekleri araştırmalarında
kullanılma oranının oldukça arttığı görülmektedir. Bu araştırmaların bir
kısmı rekabet avantajı ve performansın belirleyicileri olarak kaynak
temelli bakış açısını belirlemiştir. Diğer bir kısmı da teoriyi kapsamlı
olarak gözden geçirerek, pazarlama alanyazından elde ettikleri uygulamalı
araştırmalarla varsayımları sentezleyerek günümüze uygun tanımlamalara
ulaşmışlardır (Kozlenkova, Samaha & Palmatier, 2013:1).
Alanyazında Fahy & Smithee’e (1999) göre, kaynak temelli bakış açısı
bazı yönetim anlayışlarından ortaya çıkan problemlerle baş edebilmede
yardımcı olabilir. Bu nedenle işletmeye özel kaynakların altını çizerek,
kaynak temelli bakış açısının stratejik pazarlama yönetimi alanına
uygulamanın etkili olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Barney, Wright &
Ketchen’e (2001:629) göre pazarlama, nadir bulunan kaynakların müşteri
ihtiyaçlarını karşılamadaki önemini işaret etmektedir. Araştırmacılar
ayrıca, sadece müşteri ihtiyaçlarını karşılamayla kalmayıp, kimi pazara
ilişkin varlık ve kaynakların sürdürülebilir müşteri değeri sağlamada katkı
sağlayabileceğini de ileri sürmüşlerdir. Bu noktada, pazara ilişkin
kaynaklar ve pazara ilişkin yetenekler arasındaki etkileşimlerin daha iyi
analiz edilmesine ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir.
Srivastava, Fahey & Christensen (2001) pazarlamaya kaynak temelli
bakış açısıyla yaklaşırken pazar temelli varlıkların rekabet avantajı elde
etmedeki önemini anlatmıştır. Araştırmacılar teorinin kullanılmasıyla,
müşteri değerinin üretilmesinde ve sürdürülmesinde katkıların olacağı
üzerinde durmuşlardır. Auh & Menguc (2009), pazarlamaya kaynak
temelli bakış açısının sayısız yararları olduğunu ancak araştırmaların
kapsamının genişletilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Araştırmacılar,
pazarlama
yöneticilerinin
sahip
oldukları
yetenekleri
nasıl
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kullanacaklarının bazı kurumsal faktörler tarafından etkilendiğini
düşünmüştür. Sözü edilen kurumsal faktörleri; gelenek, baskı, normlar,
alışkanlıklar, yasallık ve toplumsal çevrenin talepleri şeklinde
belirlemişlerdir.
Ülkemizde pazarlama yeteneklerine kaynak temelli bakış açısıyla
yaklaşan iki araştırmaya rastlanmıştır. İlk araştırma Koçak, Özer & Gürel’e
(2005) aittir. Araştırmacılar Day (1994) ve Hooley, Greenley & Fahy
(2002) tarafından oluşturulan; stratejik işbirliği kabiliyeti, dıştan içe
pazarlama kabiliyeti, içten dışa pazarlama kabiliyeti ve karma kabiliyetler
olarak dört boyutlu pazarlama yetenekleri ölçeğini ülkemizde test
etmişlerdir. İkinci araştırma, Güleş & Özilhan’a (2010) aittir.
Araştırmacılar, kaynak temelli teori bağlamında üretim ve pazarlama
stratejilerinin işletme performansı üzerine etkilerini incelemişlerdir.
Kaynak temelli bakış açısına göre, kaynaklar; verimliliği ve etkinliği
artıracak stratejileri tasarlamak ve uygulamak için işletme tarafından
kontrol edilen tüm varlıkları, yetenekleri, örgütsel süreçleri, işletme
tutumlarını ve bilgiyi içermektedir. Kaynaklar, işletmeyi diğerlerinden
ayıran yapı taşları olarak birer rekabet avantajının anahtarıdır. Kaynaklar,
genellikle, işletmenin dokusuyla bütünleşmiş ve kendine has bir
durumdadır. Bu nedenle farklı işletmelere taşınamaz. (Auh & Menguc,
2009:758). Bu açıdan bakıldığında, pazarlama yetenekleri de işletmelerin
hedef müşterilere değerli ürünleri sunmak ve ulaşılması düşünülen
hedefleri gerçekleştirmek için kaynakları kullandıkları süreçlerdir
(Morgan, Katsikeas & Vorhies, 2012:273). Kaynak temelli bakış açısı,
işletmeleri birbirinden ayıran şeyin, kaynak ve yeteneklerinin heterojen
olarak dağılması temelinde hareket etmek olduğunu savunur (Güleş &
Özilhan 2010:488).
Pazarlama yetenekleri çevresel faktörlere göre değişiklik
gösterebilmektedir (O’Cass & Weerawardena, 2010:574). Yetenek teorisi,
işletmelerin başarısını açıklamada içeriden dışarıya doğru bir perspektifle
bakmayı öneren, kaynak temelli bakış açısının üzerine kurulmuştur.
İçeriden dışarıya doğru ifadesinde amaçlanan, işletmenin sahip olduğu
içsel kaynaklarını yeteneklere çevirmesi ve bu yetenekleri kullanarak
değerli çıktılara ulaşması şeklinde açıklanabilir (O’Cass & Weerawardena,
2010:572). Bu nedenle, her işletme için hangi pazarlama yeteneklerinin
uygun olabileceği sorusunun yanıtı en iyi kaynak temelli bakış açısıyla
verilebilir. Pazarlarda avantaj yaratan kaynaklar birer yetenek olarak kabul
edilir. Pazarlama yeteneklerine kaynak temelli bakış açısına göre, sahip
olunan değerli kaynak ve yetenekler faaliyette bulunulan pazarlara
aktarılması yoluyla ortaya çıkabilirler (Ray, Barney & Muhanna, 2004:23).
Kaynak temelli bakış açısı, işletmelere, sahip olunan ve kontrol edilen
belirli tiplerdeki kaynakların, işletmeler için rekabet avantajını elde etmede
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potansiyel yaratabileceğini ileri sürer (Ismail vd., 2012:153). Bu bakış
açısıyla, işletmeler sahip oldukları pazarlama kaynaklarını işletme içi veya
dışına dağıttıklarında, pazarlama yeteneklerini geniş bir alana yaymış
olacaklardır. Pazarlama yeteneklerinin yayılımıyla, işletme içi diğer
fonksiyonların ve işletme dışında kalan ortaklarının kaynaklarına da etkili
biçimde ulaşabilirler. Böylesi bir yapılanmanın karmaşıklığı, rakiplerinin
taklit etmesine de engel oluşturabilir (Krush, Sohi & Saini, 2015:34).
Böylece kaynak temelli bakış açısı, işletmelere, pazarlama yetenekleri
temelinde farklılaşmaları konusunda öneriler getirir (Chuang, 2004:461).
Şekil 3’de görüldüğü gibi, Grant’ın (1991:115) çalışmasından
yararlanılarak pazarlama yeteneklerine kaynak temelli yaklaşım modeli
oluşturulmuştur. Bu yaklaşıma göre, işletme öncelikle pazarlama
fonksiyonuna ait tüm kaynakları iyi tanıyıp sınıflandırmalıdır. Daha sonra
sahip olunan kaynaklar rakiplerle karşılaştırılıp farklılıklar ve benzer
yönler belirlenmelidir. Kaynakların daha etkin kullanılabileceği fırsatlar
araştırılmalıdır. Bu aşamada, işletme, pazarlama kaynaklarını tekrarlı
defalar kullanarak pazarlama yeteneklerine sahip olacaktır. Bir taraftan
pazarlama yetenekleri kullanılırken diğer taraftan da bu yetenekleri
oluşturan kaynaklar belirlenmeli, yetenekler sınıflandırılmalı ve rakiplerle
karşılaştırılmalıdır. Karşılaştırmadaki temel düşünce, rakipleri taklit etme
ihtimalini ortadan kaldırmaktır. Modelin son aşamasında ise, pazarlama
yeteneklerini oluşturan kaynaklardaki olası eksiklikler belirlenerek
giderilmeye çalışılmalıdır. Bu aşamaya Şekil 3’te görüldüğü gibi yetenek
geliştirme aşaması adı verilebilir (Vorhies & Morgan, 2005:90).
Yetenek geliştirme aşamasında, öncelikle, pazarlama yeteneklerinden
hangisinin performansı düşürdüğü belirlenmeli. Daha sonra bu yetenekleri
geliştirebilecek kaynaklara yatırım yapılmalı (Vorhies & Morgan,
2005:90). Kaynaklar, kendi potansiyelleriyle ortaya çıkardıkları değerler
çerçevesinde, oluşturdukları hizmetlerin işletmeye yaptığı katkı ölçüsünde
kullanıldıkları sürece değerlidir. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta
söz konusudur. Birincisi, her kaynak kendi potansiyelinde bir değere
sahiptir. İkincisi ise, kaynağın sahip olduğu potansiyelin iyi
kullanılmasıyla işletmeye yapacağı olumlu katkıdır. Yetenek geliştirme
aşamasında yeni kaynaklara sahip olmak yerine, var olan ve henüz
işlenmemiş, performansı düşük olan kaynakların kullanışlı hale
getirilmesine öncelik verilmeli (Newbert, 2007:122). Kaynak temelli bakış
açısıyla olaylara açıklama getiren araştırmacılara göre, işletmeye ait
kaynaklar ve yeteneklerin değerlerini artırmak için sürekli olarak yeniden
keşfedilmeli ve öğrenilmelidir (Auh & Menguc, 2009:759).
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Şekil 3. Pazarlama Yeteneklerine Kaynak Temelli Yaklaşım Modeli
PAZARLAMA KAYNAKLARI
 Pazarlamaya ait tüm kaynaklar tanımlanıp
sınıflandırılmalı.
 Pazarlamaya ait tüm kaynaklar rakiplerle
karşılaştırılmalı.
 Pazarlama kaynaklarının daha iyi
kullanılması için fırsatlar araştırılmalı.

YETENEK GELİŞTİRME AŞAMASI
 Yeteneklerdeki eksiklikler
belirlenip, gerekli kaynaklara yatırım
yapılmalı.

PAZARLAMA YETENEKLERİ
 Pazarlama yeteneğini oluşturan kaynaklar
tanımlanmalı.
 Pazarlamaya ait tüm yetenekler tanımlanıp
sınıflandırılmalı.
 Pazarlamaya ait tüm yetenekler rakiplerle
karşılaştırılmalı.

Kaynak: Grant, R. M.’den (1991:115) Yararlanarak Araştırmacı
Tarafından Oluşturulmuştur.
7. Sonuç
İşletmelerin faaliyet gösterdikleri çevrede sürekli bir değişimden söz
edilmektedir. Bu değişime tepki vermek, yakalamak veya değişimin
öncüsü olmak farklı örgütsel yeteneklerin birleşimiyle söz konusu olabilir.
Çevresel değişkenlik, işletmeleri sahip olduğu fonksiyonel yetenekleri
daha iyi kullanmaları konusunda zorlamaktadır. Fonksiyonel yetenekler
kendi içlerinde veya diğer fonksiyonlar arasında birbirini tamamlayıcı
olduğu sürece başarılı olabilir. Bu nedenle, öncelikle işletmeleri oluşturan
insan kaynakları, finans, yönetim veya pazarlama gibi fonksiyonel
yeteneklerin neler oldukları kendi içlerinde iyi bilinmelidir. Araştırmada
elde edilen ilk sonuçlardan birisi, yeteneklerin kullanılması sonucunda elde
edilen durumsal avantaj ve performansın pazarlama alanında da her zaman
önemli bir konu olarak incelenmeye devam ettiği yönündedir.
Pazarlama yöneticilerini başarıya götürecek anahtar nokta, sahip
oldukları kaynak ve yetenekleri iyi tanımlamalarından geçer. Çünkü iyi
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tanımlanamayan
yetenekler,
kaynakların
boşa
harcanmasıyla
sonuçlanabilir. Soyut veya somut olan kaynaklar, tek başlarına veya diğer
kaynaklarla kullanıldıkları zaman birer yetenek olurlar. Böylece yetenekler
de tek başlarına veya diğer yeteneklerle kullanıldıklarında işletme için
birer kaynak olarak tanımlanır. Sonuç olarak, pazarlama yeteneklerini
oluşturan kaynaklar ve yetenekler ayrı ayrı, sonuçta birlikte düşünülerek
kullanılması gereklidir.
Araştırmada elde edilen sonuca göre, örgütsel yeteneklerden birisi de
pazarlama yeteneğidir. Pazarlama yeteneği; ürün, fiyat, dağıtım ve
tutundurma gibi temel pazarlama unsurlarının yanında, pazar ihtiyaçlarına
cevap verebilecek bilgi, beceri ve kaynakların bütünleştirilmesidir. Sonuç
olarak, pazarlama yetenekleri, müşteriler için değer yaratma amacıyla
sergilenen tüm faaliyetlerdir denilebilir. Pazarlama yetenekleri, yetenek
hiyerarşisinde kaynaklardan sonra ikinci sıradayken, strateji hiyerarşisinde
en altta yer almaktadır.
Ulaşılan bir diğer sonuca göre, pazarlama yeteneklerinin öncülleri,
pazarlamaya ilişkin öğrenme süreçleri, pazar temelli varlıklar veya pazar
bilgisi sayılabilir. Öncüller içinde dikkat çeken nokta, pazara veya
pazarlamaya dair sahip olunan bilgi ve öğrenme süreçlerinin yetenekleri
oluşturmada değerli olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, bilgiyi oluşturan odak
nokta; pazar, müşteri veya ürün temelli olması pazarlama yeteneklerini
elde etmede yararlı olabileceği sonucuna ulaşılabilir. Pazarlama
yeteneklerinin sonuçları ise rekabet avantajı, pazar performansı ve işletme
performansı olarak sayılabilir. Pazarlama yeteneklerinin sonuçlarından
olan rekabet avantajı, işletmeyi diğerlerinden ayıran herhangibir kaynağın
varlılığı ile başlar. Yetenekler, avantajı elde etme noktasında işletme için
önem kazanmaktadır. Diğer sonuçlardan olan pazar performansı, mevcut
müşteriyi tutma veya yeni müşteriler elde etme noktasında ortaya çıkarak
pazarlama yeteneklerinin olumlu yönlerinden birisidir. İşletme
performansı ise bir bütün olarak işletmenin, pazarlama yeteneğinin
işletmeye ait finansal veya finansal olmayan performansları üzerindeki
etkisidir.
Pazarlama yeteneklerinin nasıl ölçülebileceği sorusu tam olarak yanıt
bulamamıştır. Bütünleştirici süreçler şeklinde tanımlanan fonksiyonel
yeteneklerin özel olması, taklit edilememesi, kaynakların heterojen olması
ve müşterilere hizmet etmenin sürekli değişen biçiminden dolayı
işletmelerin her zaman farklı yeteneklere sahip olduğu söylenebilir. Bu
nedenle, pazarlama yeteneklerinin ölçümü için kullanılan ölçütlerin
işletmeye, sektöre veya ürün özelliklerine göre farklılık gösterebileceği
söylenebilir. Alanyazında pazarlama yeteneklerini ölçmek için kullanılan
faktörler incelendiğinde; ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve tutundurma gibi
başlıca pazarlama boyutlarının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Diğer
faktörler genel olarak değerlendirildiğinde, pazara veya pazarlama
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yönetimine ilişkin tüm faktörlerin ayrım gözetmeksizin kullanıldığı
anlaşılmaktadır.
Alanyazında pazarlama yeteneklerini teorik olarak analiz eden
yaklaşımlardan birisi de kaynak temelli bakış açısıdır. Kaynak temelli
bakış açısı, rakiplerden farklı olan kaynakların ve yeteneklerin altını çizen
pazardaki performansa vurgu yapan anlayıştır. Kaynak temelli bakış
açısına ait tanımlamalar incelendiğinde genellikle; heterojen, kıt,
dayanıklı, kolayca el değiştirilemeyen, değerli, nadir bulunan ve taklit
edilemeyen şeklindeki anahtar kelimelerden oluştukları görülmektedir. Bu
anahtar kelimelerle oluşan bakış açısıyla yola çıkan araştırmacılar, bazı
işletmelerin diğerlerine göre neden daha başarılı olduğu sorusuna da yanıt
aramışlardır. Ulaşılan sonuçlara göre, tanımlamalarda kullanılan anahtar
kelimeleri içeren yeteneklere sahip işletmeler, diğerine göre sırasıyla,
rekabet avantajı ve işletme performansı elde etmektedirler.
Kaynak temelli bakış açısı, pazarlama yeteneklerini kullanırken ortaya
çıkan problemlerle baş edebilmede yardımcı olabilir. Bunu yapabilmek
için pazarlama yeteneklerine içeriden dışarıya doğru bir perspektifle
bakmak gerekir. Kaynaklar, işletmeye yarı kalıcı olarak bağlanan varlıklar
olarak tanımlanmıştır. Çünkü kaynaklar kolay el değiştirilebilir özelliklere
sahiptir. Pazarlamaya ilişkin kaynakların bir araya getirilmesiyle elde
edilen, işletmeye özgü, el değiştirilemeyen bütünleşik süreçler ise birer
pazarlama yeteneği olarak değerlendirilir. Bu bağlamda kaynak temelli
bakış açısının temellerini oluşturan kaynaklar yeteneklerin birer öncülü
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu noktada alanyazındaki araştırmalar çerçevesinde, pazarlama
yeteneklerine kaynak temelli bakış açısıyla yaklaşım modeli önerilebilir.
Modelde pazarlama kaynakları, pazarlama yeteneklerinin öncülü olarak
düşünülmüştür. Yöneticiler öncelikle sahip oldukları kaynakları iyi
tanımalı ve sınıflandırmalıdır. Çünkü bir sonra ki aşamada kaynaklar
birleştirilip müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetenekleri elde
edeceklerdir. Pazarlamaya ait kaynaklar rakiplerle karşılaştırılarak daha iyi
kullanılabilecek fırsatlar araştırılmalıdır. Böylece pazarlama yetenekleri
elde edilebilir. Pazarlama yeteneğini oluşturan kaynaklar tanımlanırken,
pazarlama yetenekleri de sınıflandırılmalı ve rakiplerle karşılaştırılmalıdır.
Modelin son aşamasında ise, pazarlama yeteneklerini oluşturan
kaynaklardaki olası eksiklikler belirlenerek giderilmeye çalışılmalıdır.
Eksiklikler belirlenirken, pazarlama yeteneklerinin toplamda bütünleşik
süreçler olduğu unutulmamalı. Her bir yeteneğe birbirinden bağımsız
olarak ayrı ayrı yatırım yapmak yerine onları bir bütün olarak düşünüp
yatırımların yapılması yararlı olabilir.
Bu araştırma, pazarlama alanındaki teorik bilgiye katkı sağlamaktadır.
İlk olarak, kaynak ve yetenek kavramlarının anlamları, sınırlılıkları,
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kesiştikleri ve ayrıştıkları noktalar açıklığa kavuşturulmuştur. Genel olarak
örgütler için kaynak ve yeteneklerin neler olabileceği, özellikle
fonksiyonel seviyede belirlenmiştir. Daha sonra, pazarlama yetenekleri
kavramı, öncülleri, sonuçları ve boyutları geniş bir alanyazın taraması
sonucunda ortaya konmuştur. Pazarlama yetenekleri kavramı, kaynak
temelli bakış açısı yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Alanyazındaki
araştırmalar ışığında, pazarlama yeteneklerine kaynak temelli bakış
açısının nasıl olabileceği bir model yardımıyla ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Araştırma, ulaşılabilen alanyazınla sınırlıdır. Bir diğer sınırlılık,
araştırma kapsamındaki konuların genel olarak pazarlama yetenekleri ve
kaynak temelli bakış açısı olmasıdır. İleride yapılacak çalışmalarda
kapsam genişletilerek belirli bir pazarlama yeteneği seçilip araştırma
kapsamı olarak incelenebilir. Araştırmanın sadece teorik temeller üzerine
kurulmuş sonuçlar üzerinden incelenmesi de bir başka sınırlılıktır
denilebilir. İleride yapılacak araştırmalarda pazarlama yeteneklerinin
boyutları ve kaynak temelli yaklaşımın ölçümü sonucunda elde edilen
ilişkiler, uygulamalı araştırmaların sonuçları istatistiksel verilerle
incelenebilir.
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LOBİCİLİK
Esra TÜYLÜOĞLU
1.1.Lobicilik Kavramı ve Tanımı
Lobicilik kelimesinin kaynağı olan lobi kavramı, sözlük anlamı olarak
koridor kelimesi ile eşleşmektedir. Bu düz anlamının yanında lobi kelimesi
siyasal kullanım açısından çoğu zaman toplumsal anlamda olumsuz
etkileri olabilecek kişilerin amaçlarını gerçekleştirebilmek adına bir araya
gelerek, meclis koridorlarında, kamuoyu öncüleri üzerinde, etkili
çevrelerde, medya kurumlarında, çıkarlarını gerçekleştirme çalışması
olarak nitelendirilebilmektedir. Tarihsel olarak lobi kelimesinin siyasal
alanda bu kullanımının temeli Amerika Birleşik Devletleri kongre
binasının karşısında bulunan, üst düzey bürokrat ve politikacıların sık sık
uğradıkları Washington’daki bir otelin lobisine dayanmaktadır.
(Okay&Okay 2005:369,370)
Lobicilik kararları etkilemek isteyen kişilerin hükümetteki veya karar
alma sürecindeki kişileri amaçları doğrultusunda etkilemek için kurduğu
bir tür iletişim ve bilgi alışverişidir. İngilizcedeki karşılığı ‘lobby’ sözcüğü
olan, özel çıkar grupları ve kişilerin siyasal karar alma süreçlerini
etkilemek amacıyla başvurdukları girişimler olarak tanımlanan kavramın
kaynağı; meclis koridorlarında, yasa koyucuların belli yönde oy
kullanmasını sağlamak için yürütülen kulis çalışmalarına dayanmaktadır.
Lobicilik, kişilerin ve özel grupların siyasal karar alma süreçlerini
etkilemek amacıyla başvurdukları girişimlerdir. Tüm siyasal sistemler için
geçerli olsa da özellikle ABD’de özel bir önem taşımaktadır. Uygulamada
kamu görevlilerine meclis koridorlarında ulaşmanın dışında otellerde,
evlerinde, mektup ya da telefon kanalıyla ulaşılması çabalarını da
içermektedir.
Lobicilik çok çeşitli çıkar ve baskı grupları tarafından yapılan, hükümet
faaliyetlerini etkilemeyi amaçlayan çalışmalardır. Lobicilik, ikna ve
inandırma teknikleri uygulayarak, karar verme mekanizmaları üzerinde
baskı oluşturma ve politik kararları bir grubun veya bir ülkenin lehine –
aleyhine çevirebilme becerisi olarak da tanımlanmaktadır. (Kazancı
2001:112)
Lobicilik (lobbying) ya da kulis faaliyeti, çıkar / baskı grupları
tarafından belli konularda etkili olmak üzere yönetenler nezdinde, özellikle
yasama ve yürütme üzerinde, kendi amaçlarını gerçekleştirmeyi
amaçlayan faaliyetlerdir. Kimi kez sivil toplum örgütleri tarafından bir
yöntem olarak da düzenlenirler. (Aziz 2007:29)
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Lobiciliği, karar verme süreçlerini etkileme ve yönlendirme stratejisi
olarak yorumlayabiliriz. Bu strateji ile istenen, çoğunlukla siyasi bir
konuda değişim sağlamak ya da olası değişim kararları alınmasını
engellemektir. Bir başka deyişle siyasal ve sosyal çıkarlar için lobiler
profesyonel faaliyetlerde bulunmaktadır.
Yasama, kendi işlevini yaparken işlemi, nihai olarak meclis genel
kurulunda görüşmeye ve oylamaya açmaktadır. Ancak burada yapılacak
oylamanın neticesinin çeşitli kişiler, gruplar veya sivil toplum
kuruluşlarınca faydalı ya da zararlı görülmesi durumunda istenilen yönde
etki altına alınmaya çaba gösterilmektedir. Bu etkileme girişimleri, parti
taraftarlığını ön plana çıkarma, hemşericilik, aynı cemaate mensup olma,
hediye verme, para verme, yemeğe çıkma, yakın aile bireyleriyle olan
tanışıklığı ön plana çıkarma, seçmen baskısı oluşturma gibi yöntemler
olabildiği gibi tüm bu yöntemleri ve araçları kullanan lobicilik şeklinde de
olabilmektedir. (Canöz 2009:159)
Lobicilikle ilgili çok çeşitli tanımlar mevcuttur, yapılan tanımlamaların
her biri lobicilik kavramının farklı bir yönünü ve özelliğini
vurgulamaktadır. Genel olarak, çeşitli çıkar gruplarınca yapılan ve
hükümet kararlarını etkilemeyi amaçlayan faaliyetlere verilen isimdir
şeklinde bir tanımlama ortak tanım olarak kabul edilmiştir. Yapılan
tanımlama ile lobicilik, çeşitli kesimlerin amacına ulaşabilmek adına
siyasal karar mercileri üzerinde yürüttüğü faaliyetler olarak
nitelendirilmiştir. Fakat bu noktada baskı gruplarının lobi faaliyetlerini
yürüten lobicilerden ayrılması gerekmektedir. (Demirer 2011:377)
Baskı grupları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle lobicilik çabaları
sık sık birbirine karıştırılmaktadır. Ancak lobicilik ve baskı grubu
kavramları ve yürüttükleri faaliyetlerin birbirinden ayrılması
gerekmektedir.
Baskı grupları, belirli çıkarları çerçevesinde ortak amaca yönelik olarak
kurulmuştur ve iktidarla ilişkileri çalışmalarının yalnızca bir kesitini
oluşturur; lobiler ise devleti idare edenler üzerinde türlü yollardan etkinlik
sağlayarak karar aldırma amacıyla faaliyet gösteren gruplar ya da
kuruluşlardır. Yaptıkları işe ise lobicilik denmektedir. (Dinçer 1998:47)
Baskı grupları bir takım ortak çıkarlar etrafında toplanmış olan ve
işbirliği içerisinde resmi kurumlarla temas kurarak görüş ve isteklerini bu
yolla ilettikleri takdirde daha iyi sonuç alabileceklerini düşünen örgütlü
gruplardır.
İlk bakışta, klasik anlamdaki kötü imajına rağmen lobicilik faaliyeti
tamamen yasal ve demokratik süreçler sonucunda ortaya çıkmıştır. İşlevsel
anlamda lobicilik herhangi bir konuda ilgili bir grubun, kamu yararını ve
ahlaki unsurları göz önüne almak koşulu ile gerçekleştirmek istediği
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hedeflerini planlı iletişim çalışmaları ile realite etmesini sağlar. Bu
anlamda lobicilik faaliyetleri kapsamında yerine getirilen faaliyetler,
lobicilerin devlette önemli yerlerde ve mevkilerde çalışmış kişiler ve bazı
konularda uzman kişiler ile olan ilişkileri bağlamında gerçekleştirildiği
için işlevsel anlamda önem taşımaktadır. Böylece mevcut bilgi ve
yeteneklerini devreye sokarak parlamenterlerin bilgi ihtiyacını karşılarken,
üzerinde çalıştıkları konularda da lehte karar alınmasına katkı bulunurlar.
(Okay&Okay 2005:370)
Lobi yapmanın çeşitli yöntemleri vardır. Bunlar, “seçimlerde bir
partinin desteklenmesi, ileri sürülen taleplerin haklı olduğuna inandırmak
için yetkili otoritelere raporlar, etütler, belgeler sunulması, sözlü
açıklamalarda bulunmak üzere heyetler, delegasyonlar gönderilmesi gibi
usullerdir. Bunlar açıkça girişilen çabalardır. Bunların dışında bir de,
partilere yapılan para yardımları, parlamento üyelerine para teklif etmeler,
kamu görevlilerine çeşitli menfaatler sağlamalar, tehdit etme gibi üstü
kapalı yöntemler vardır. (Şiray&Deniz 2003:24)
Hangi tür çabaların lobicilik faaliyeti kapsamında değerlendirilmesi
gerektiğine dair birtakım çalışmalar bulunmaktadır. Milbrath’a göre bir
faaliyetin lobicilik olup olmadığı dört maddelik bir kriterlendirme ile
belirlenebilmektedir. Bunlar: (Arı 2000:152)
- Birincisi, lobicilik, öncelikle hükümet (yasama ve yürütme) ile ilgili
karar verme organlarına yönelik bir eylem olduğundan, özel kurum ve
kuruluşların bir takım çevrelerce veya kişilerce etkilenmeye çalışılması
lobicilik tanımının kapsamı dışında tutulmalıdır.
- İkincisi, tüm lobi eylemleri baştan itibaren hükümet kararlarını
etkilemek amacıyla planlanır ve uygulanır. Bu açıdan da sonuç olarak
hükümet kararlarını etkileyen, fakat baştan bu amaçla yönlendirilip
uygulamaya konmamış eylemler de lobicilik sayılmamaktadır.
- Üçüncü olarak lobicilik, vatandaşla karar vericiler arasındaki iletişimi
kuracak aracı veya temsilcilerin bulunmasını gerektirir ve dolayısıyla
kendi başına sadece kendi amaçları doğrultusunda hükümet kararlarını
etkilemeye çalışan herhangi bir kişi lobici ve yaptığı iş de lobicilik olarak
dikkate alınamaz. Çünkü böyle bir durumda ülkede yaşan her bir bireyi
potansiyel bir lobici olarak görmek gerekir ki; bu durumda lobiciliğin elle
tutulabilir bir anlamı kalmayacağından kavram hiçbir şey ifade etmez hale
- Dördüncüsü ve son olanı, lobicilik iletişim ile ilgili bir durumdur. Zira
iletişim olmadığı takdirde kararları etkileme olanağı ortadan kalkmaktadır.
Lobicilik faaliyetlerine ilişkin ilk örgütlü yapıların Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere’de görüldüğü kabul edilmektedir. Günümüzde de
ABD lobicilik faaliyetleri açısından ön plana çıkan ülkelerden biridir ve
lobicilik faaliyetlerini gerçekleştiren şirketlere yönelik yasal düzenlemeler
söz konusu olmaktadır.
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Lobiciliğin meşru olarak kabul edildiği bir diğer önemli yer Avrupa
Birliği'’dir. Bu amaçla AB merkezinin bulunduğu Brüksel’de 1970 yılına
kadar diplomatik lobicilik varken, bu tarihlerden sonra Avrupa Birliği’nin
genişlemesine paralel olarak lobicilik faaliyetleri gelişmiş; komisyon,
Avrupa Parlamentosu ve Konsey etkili olmaya başlamıştır. Özellikle ilk
Avrupa Birliği parlamentosunun seçimi sırasında lobicilik faaliyetleri
artmıştır. (Aziz 2007:31)
Ülkemizde de, lobicilik faaliyetleri konusunda özgün bir yasa
bulunmamasına rağmen, 2001 yılında yeniden oluşturulmaya çalışılan
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yasası, YÖK yasası, Trafik yasası; ve
büyük marketler zincirlerinin şehir dışına taşınmasıyla ilgili yasa çalışması
konularında, ilgili kuruluşların lobi faaliyetlerinde bulundukları
bilinmektedir. (Oktay 2002:93)
1.2.Lobicilik Çeşitleri
Lobicilik faaliyetleri kullanılan yöntemler açısından doğrudan lobicilik,
dolaylı lobicilik ve kolektif lobicilik olarak da bir sınıflandırmaya tabi
tutulmaktadır.
1.2.1.Doğrudan Lobicilik
Doğrudan lobicilik en etkili olan lobi faaliyetidir. Doğrudan doğruya
hedef grup veya kişilerle yüzyüze iletişimin kurulduğu bu lobicilik
faaliyeti, genellikle komite veya alt komite düzeyinde olmaktadır.
Lobiciler bu gruplarda kanunun oluşumu ile ilgili teknik konular hakkında
meclis üyelerine ayrıntılı ve aydınlatıcı bilgiler verirler. (Okay&Okay
2005:375)
Baskı grupları temsilcilerinin ya da lobicilerinin, kanun yapıcıları
bizzat ziyaret ettiği, dostluk kurmayı amaçladığı doğrudan lobicilik
yöntemi, yasama hareketinde pekçok grup tarafından kullanılan temel
stratejiyi oluşturmaktadır. Lobicilik tarihi kadar eski olan bu yöntem çoğu
zaman tek başına yeterli olmasa ve önem sırasını dolaylı yürütülen lobi
faaliyetlerine bıraksa da, aslında seçilen her lobi yöntemi ve tekniği
temelde doğrudan lobicilik yoluyla toplanan bilgilere dayanmaktadır.
(Dinçer 1998:114)
Siyasal karar alma organlarını ve kişisel etkileme amaçlı yapılan
doğrudan lobicilik faaliyetleri şöyle gruplandırılmaktadır. Seçimlerde bir
partinin desteklenmesi, bir yasanın çıkması ya da çıkmaması için ilgilileri
ikna etmeye yönelik iyi hazırlanmış ve her türlü bilgileri içeren rapor ve
belgelerin sunulması, sözlü açıklamalarda bulunmak üzere heyetler
gönderilmesi, tanıklık edilmesi, brifing verilmesi, halkla ilişkiler
faaliyetleri çerçevesinde ilgili davet edilerek kuruluş ya da bölgenin
gezdirilmesi, olumlu kanaatlerin oluşmasını sağlamaya yönelik çabaların
içine girilmesidir. (Canöz 2005:123,124)
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Doğrudan lobicilik uygulamaları temelde belirli bir yasanın çıkması
veya önerilen bir yasa tasarısı üzerinde ya da mevcut bir yasa üzerinde
günün koşullarına göre birtakım değişikliklerin yapılması konusunda
kongre üyelerinin birebir ikna edilmesi çabalarıdır. (Kodaloğlu 1994:131)
Doğrudan lobicilik uygulamalarında lobiciler, parlamenterler ve kamu
yöneticileri ile ikna görüşmeleri yapar. Bu yüzden ABD’de
parlamenterlerin, hükümet üyelerinin ve çeşitli bürokratların zamanlarının
büyük bir kısmı, çıkar ve baskı gruplarının temsilcileri olan lobicileri kabul
etmek geçer. Bu metot, baskı grubu temsilcileri ile parlamenterler, kamu
yöneticilerini ve bürokratları karşı karşıya getiren bir uygulama olup,
grupların bilgi ve uzmanlıklarını kanun koyuculara aktardığı bir metottur.
(Ay 2003:194)
1.2.2.Dolaylı Lobicilik (Halka Dayalı Lobicilik)
1950’li yıllarda yapılan özel bir araştırma, lobicilik alanında 20 yıllık
dönemde oluşmuş değişimlere dikkat çekmiştir. Araştırma raporuna göre
doğrudan lobiciliğin yanında lobi faaliyetlerinde yeni bir yöntem halka
dayalı lobicilik kullanılmaya başlanmıştır. Doğrudan lobicilik kendini
ifade edebilen bir kitle tarafından desteklenince daha etkili olabilmekte
aksi takdirde dar çerçeveli konular dışında başarı sağlamak zorlaşmaktadır.
Bu amaçla çok sayıda organizasyon seçmenleri harekete geçirerek kongre
üyeleri üzerinde etkili olmayı hedeflemektedir. Seçim bölgesi baskısı
olarak adlandırılan bu güç halkın kendiliğinden oluşturduğu bir olgu
değildir. Baskının oluşabilmesi için baskı grupları ve lobicilerin yüksek
orkestrasyona sahip çalışmalarına gereksinim duyulur. Sonuçta kongre
üyeleri üzerinde oluşturulan seçimlerde başarılı olamama korkusu üyeleri
seçmen baskılarından ürken çekinen bir hale getirmiş ve durum yeni ortaya
çıkan halka dayalı lobi yöntemiyle sonuçlanmıştır.
Başarılı lobicilik tipik olarak halka dayalı lobiciliği ve ulusun başkenti
ve eyalet başkentleri dışındaki halkı harekete geçirmek için toplumsal
içerikli reklamlar gibi öteki kampanya tekniklerini kullanırlar. Amaç,
kamuoyunu istediği tarafa yöneltmek ve seçmenleri harekete geçirmek,
hükümet kuruluşları ve kanun yapıcılar üzerinde baskıyı arttırmaktır.
Aslında halka dayalı lobicilik, doğrudan lobiciliğin güçlü yanlarıyla siyasi
hareketlerin güçleri birbirine bağlanmaktadır. Halka dayalı lobicilik
kampanyalarında en sık olarak kullanılan yöntemler içinde mektup, faks
veya telefon görüşmeleriyle tepkilerini veya dileklerini yasama organı
temsilcilerine duyurmak istemektedir. Ancak yazılacak mektup veya
faksların kişisel ifadeleri taşıması yetkililer üzerinde daha etkili olmasını
sağlayacaktır. (Okay&Okay 2005:375)
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1.2.3.Kolektif Lobicilik
Lobicilikte kullanılan yöntemlerden en sonuncusu ise kolektif
lobiciliktir. Kolektif lobicilik, aynı alanda faaliyet gösteren diğer lobilerle
işbirliği içinde olma, ilişki kurma olarak tanımlanabilmektedir.
Kolektif lobicilik için Newcomb’un denge teorisinde ileri sürdüğü;
insanların kendi pozisyonlarıyla uygunluk içinde olan bilgi kaynaklarına
kulak verme eğiliminde oldukları ve sergiledikleri davranışları destekleyici
ve doğrulayıcı bilgiler aradıkları görüşünün geçerli olduğunu söylemek
mümkündür. (Canöz 2005:125,126)
Lobicilik faaliyetinin başarılı olabilmesi için günümüzde hedef kitleyle
sadece yemek yemek ya da onlara sadece mektup göndermek yeterli
olamamakta, bunun yanında aynı alanda faaliyette bulunan diğer lobilerle
kolektif ilişkilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla ortaya çıkan
kolektif lobicilik, lobicinin lobiciye lobi yapması olarak
tanımlanabilmektedir. Kolektif lobicilikle, konuyla ilgili bilgi alışverişi,
konunun şekillendirilmesinde karşı tarafı etkileme, hedef kitleye yönelik
kullanılacak taktik ve stratejilerin tartışılması gibi imkanlar
yaratılmaktadır. (Bayramoğlu 1987:6,7)
1.3.Lobicilikte Kullanılan Yöntemler
İkna, inandırma ve tanıtma teknikleri uygulayarak, karar verme
mekanizmaları üzerinde baskı oluşturmayı, bir başka deyişle çıkar grupları
tarafından hükümet kararlarını etkilemeyi amaçlayan lobiciliğin kullandığı
etkileme yöntemleri şunlardır: (Meb 2006:19,20)
- Meclis üyelerini etkilemek için, sık sık onlarla birlikte olup,
bilgilendirici konuşmalar yapmak.
- Gerçekleri açığa çıkarıcı basın duyuruları yayımlamak.
- Temsilcilerin radyo ve televizyon programlarına çıkmaları ve
görüşlerini açıklamaları için ülke çapında medya turları düzenlemek.
- Hükümet liderine ve diğer siyasi yöneticilere ayda veya iki ayda bir
kez faaliyet raporu niteliğinde kapsamlı bilgi ve haber içeren verileri
göndermek.
- Tanıtım kampanyaları düzenlemek.
- Çok geniş kapsamlı reklam kampanyaları yürütmek.
Lobicilik faaliyetlerinde amaçlara ulaşma amacıyla kullanılan
yöntemlerden ön plana çıkanlar aşağıda açıklanan alt başlıklarla
sınıflandırmak mümkündür.
1.3.1.Yüzyüze iletişim
Lobiciler siyaset arenasında sahip oldukları konumu, devlet görevlerine
çeşitli grupların istekleri arasında seçim yapabilmelerinde sağladıkları
yardım yolu ile de yükseltmektedirler. Bu gibi durumlarda, yüz yüze
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lobicilikle hedeflenen, kendilerine karşıt fikri savunanları ikna etmek ya da
fikir sahibi olmayanların harekete geçmesidir. Oluşturulan yakınlık
sayesinde temsil edilen baskı grubu, kişi, ülke, lobi, şirket ya da sektör
kendini tanıtma, durumunu anlatabilme fırsatını yakalayabilmektedir.
(Dinçer 1998 127)
1.3.2.Bilgi sunma
Sıklıkla kanun yapıcılara yasa tasarılarının lobiciler tarafından
hazırlanarak sunulmasıdır. Yasa koyucunun her sorunu derinlemesine
bilmesi, araştırabilmesi neredeyse imkansızdır, elinde böylesi bir
araştırmayı yapacak ne yeterli parasal gücü, ne dokümantasyon kaynakları
ne de teknikleri vardır. (Akad 1979:110)
1.3.3.Yönetimin Çeşitli Kademelerindeki Görevlilere Mektup
Yazma
Lobicilikte kullanılan en etkili yöntemlerden biri devletin çeşitli
kademelerindeki görevlilere mektup yoluyla ulaşmaktır.
1.3.4.Halkla İlişkiler Kampanyaları Düzenlemek
Halkla ilişkiler çalışmaları lobi faaliyetlerinde üzerinde önemle
durulan bir tekniktir. Bu durumun nedeni de halkla ilişkiler çalışmalarının
sonucunda ortaya çıkarılan kampanyaların birincil amacının, kampanya ne
hedef doğrultusunda yürütülüyorsa, o konu, kişi ya da şirket hakkında
olumlu imaj yaratması oluşturur. Lobi faaliyetleri kapsamında, halkla
ilişkiler bir politikanın kabul edilmesini garantilemekte ya da kamu
görevlilerini istenen programı benimsemelerine yönelik harekete geçmesi
için fikir liderlerinin etkilenmesine çalışmaktadır. Kampanyaların diğer
amaçları, kişilerin grup tarafından ortaya atılan programları
desteklemelerini ya da grubun benimsemediğini reddetmelerini sağlayacak
şekilde, kişilerin tutumlarında değişiklikler meydana getirmektir. (Dinçer
1998:155) Esasen bir kuruluşun ya da grubun halkla ilişkiler faaliyetlerinin
bir bölümü olarak, hükümet ve yasa koyucu ile ilişkilerini içeren lobicilik
uygulamalarında medya çevreleri, kamuoyu önderleri, sanatçılar gibi
hükümet dışında olan ancak sesi yasa koyucular tarafından duyulacak kişi
ve kurumlara yönelik faaliyetlerle de ilgilidir. (Peltekoğlu 2003:383)
1.3.5.Yayın Servisleri Kullanma
Lobiler açısından yayın servisleri kurmanın avantajı, kendi haberini
kendisi dizayn ederek haberin nasıl ve ne şekilde yayınlanması gerektiği
gibi hususlarda az da olsa etkin olabilmek ve lobinin savunduğu konu
hakkındaki yazılı, basılı ve görsel materyalleri kendisinin çoğaltarak
fikirlerini somut hale dönüştürüp elini güçlendirmesidir. (Canöz 2009:162)
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1.4.Lobicilik Faaliyetlerinin Amaçları
Lobicilik faaliyetlerinin hedefleri lobiciliği yapan kuruma göre
değişebilir. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz; genel olarak kendi
çıkarları doğrultusunda bu çalışmalar yapılmaktadır. Sivil örgütler daha
çok çevresel ya da insan hakları çerçevesinde lobi faaliyetlerini
yürütmektedir. Bölgesel örgütler ise bulunduğu bölgenin çıkarları için
merkez yönetim ile ilişkilerini güçlü tutar. Sosyal amaçları örgütler ise
ticaret, sanayi, tarım alanında faaliyet gösteren lobiler genel olarak insan,
kandın, çocuk vb. sosyal hakların koruyucusudur. Tüketici haklarını
korumaya yönelik olan kurumlar ise kendi amaçları doğrultusunda karar
almak mekanizmalarını etkilemeye çalışmaktadır. Profesyonel meslek
örgütleri de sadece kendi meslek grupları çıkarları çerçevesinde hareket
etmektedir. Genel olarak, lobicilik faaliyetlerinin hedeflerini sıralamak
istersek şu alanlardaki amaçlara yer verebiliriz: (Yıldız 2011)
1.Güvenlik
2.Eğitim, sağlık
3.Bağımsızlık
4.Demokrasi
5.Sosyal – kültürel haklar
6.Bilgi transferi
7.Uluslararası sermayenin dolaşımı
8.Üretim – tüketim
9.Çevre
10.Uluslararası siyaset
1.5.Lobicilerin Görevleri
Lobicilik kavramı üzerine çalışan Fraser’e göre Amerika Birleşik
Devletleri’nde 1976 yılında 3000 olan lobici sayısı günümüzde yaklaşık
olarak 40000’e ulaşmıştır. Fraser, herhangi bir grup ya da endüstriyi temsil
eden lobicilerin görev aldıkları etkinlikleri şu şekilde sıralamaktadır:
(Fraser 1998:407,408)
1.5.1.Veri Bulma
Hükümetler her türlü veri ve istatistiğin toplandığı bir mağaza gibidir.
Lobiciler hükümete bu verileri bulurlar. Çünkü bu mağaza genelde veri
sunumu için uygun durumdadır.
1.5.2.Hükümet hareketlerini yorumlama
Lobiciler için anahtar bir fonksiyondur. Süreci yönetmek adına mevcut
hükümet hareketlerini, daha açık bir ifade ile, yasal olarak yapılabilecek
şeyleri tahmin eder ve beklenen sonuca ulaşmak için neler yapılması
gerektiğini yorumlayarak tavsiyede bulunur.
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1.5.3.Şirket hareketlerini yorumlama
Lobiciler, kanun yapıcılarla iletişimi sırasında, temsil ettiği şirketlerin
hareketlerine ilişkin çevrenin yorum ve düşüncelerini aktarır.
1.5.4.Bir konunun savunması
Lobici, müşterisinin herhangi bir konuyla ilgili savunması gerektiğinde,
kanun yapıcılara, ilgili tüm bilgileri sağlar. Zaten kanun yapıcılar bu
bilgileri elde etmeye her zaman hazırdırlar. Bu bilgilerin doğruluğu için de
lobicilere güvenirler.
1.5.5.Tanıtımda öncelik
Lobici her gün binlerce haberin ulaştığı medyada temsil ettiği
düşüncenin yer almasını sağlar.
1.5.6.Şirket satışlarını destekleme
Hükümet ulus için en iyi satın almacıdır. Özellikle şirket satışları için
lobici sık sık görev alır. Bir lobici, hükümet görevlisiyle şirketin satışı
üzerine konuşur ve satın alma için hükümet yetkililerini teşvik eder.
1.6.Lobicilikte Kullanılan İletişim Araçları
Lobicilik kaynaktan hedef kitleye mesaj aktarım süreci olarak ifade
edilebildiğinden, kaynaktan hedef kitleye mesaj aktarımı sürecinde
birtakım iletişim araçları devreye girmektedir. Lobicilik faaliyetlerinde
kullanılan iletişim araçlarını kitle iletişim araçları, kişisel iletişim araçları
ve yüzyüze iletişim olarak bir ayrıma tabi tutmak mümkün olmaktadır.
Lobicilik faaliyetinde kullanılacak iletişim aracının seçiminde ise, tüm
iletişim süreçlerinde olduğu gibi hedef kitlenin özellikleri önem
taşımaktadır. Lobiciler, iletişim araçlarının seçiminde hedef kitlenin tüm
özellikleri tespit etmeli ve hedef kitleyi oluşturan bireylerin özelliklerine
uygun iletişim araçlarını tercih etmelidirler.
1.6.1.Kitle İletişim Araçları
Kitle iletişim araçları, geniş hedef kitlelere mesaj iletebilme imkanı
sunduğu için oldukça önem taşımaktadır. Lobicilik faaliyetlerinde kitle
iletişim araçlarıyla geniş kitlelere ulaşarak çıkması muhtemel çeşitli
yasaların yarar ve zararlarına ilişkin kamuoyu oluşturmak mümkündür.
Lobicilik faaliyetlerinde kullanılan kitle iletişim araçları açısından
yazılı ve basılı olma özelliğine sahip gazete ve dergiler, işitsel olma
özelliğine sahip radyo, hem görsel hem de işitsel olma özelliğine sahip
televizyon öne çıkmaktadır. Ayrıca lobicilik faaliyetlerinde yeni medya
teknolojilerinden internet kullanımı da son yıllarda gittikçe artmaktadır.
Lobicilik doğası gereği en fazla medya ile ilişkilerin geliştirilmesi
gereken iş koludur. Tüm lobiciler basının gücünden yararlanmak isterler
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ve buna da zorunludurlar. Yüksek tirajlı gazetelerin ilk sayfalarında ya da
en fazla izleyici sayısına sahip saatlerde, televizyon kanallarında yer almak
bir lobici için oldukça önemlidir. Televizyon yayınları insanlar tarafından
yayın anında izlenir ve bir süre sonra da unutulur. Arşivlenme olanağı özel
bir merak, imkan ve ilgiye bağlıdır. Bu nedenle basılı araçlara benzemez.
Sözü edilen bu özelliğin bir uzantısı olarak akılda kalma şansı da hayli
sınırlıdır. O an için yaptığı etki, hareketli bir özelliği bulunduğundan, basılı
araçlardan fazladır. Fakat uzun dönemde bu etki düşer. (Budak&Budak
1995:148)
Lobicilikte işitsel bir kitle iletişim aracı olarak radyodan genellikle, lobi
faaliyetine ilişkin konulu programların hazırlanması ve yayınlanması için
faydalanılmaktadır. Bu tarz programlarda konuyla ilgili uzman bir kişinin
konuşmacı olarak programa katılımı söz konusu olmaktadır.
1.6.2.Kişisel İletişim Araçları
Lobicilik faaliyetlerinde kullanılan kişisel iletişim araçları kapsamına
mektuplar ve teknolojik gelişmelerle bir iletişim aracı olarak devreye giren
mesajlar önemli rol oynamaktadır.
Mektuplar lobicilik faaliyetlerinde kullanılan en yaygın kişisel iletişim
araçlarındandır. Karar alma ve yasa yapma sürecinde etkili olan kişilere,
söz konusu lobicilik faaliyetine ilişkin detaylı bilgi ve belgenin mektuplar
aracılığıyla ulaştırılması söz konusu olmaktadır. Bir iletişim aracı olarak
mektupların şahsa özel olarak hazırlanması ve detaylı bilgi sunabilme
imkanı, ikna etme ve etkileme gücünü arttırmaktadır.
Mesajlar da karar almada yetkili kişilere aracısız ulaşabilme imkanı
sağladığı için önem taşımaktadır. Mesaj yoluyla verilmek istenen bilgiler
kısa ve öz biçimde ilgiliye ulaştırılabilmektedir.
1.6.3.Yüzyüze İletişim
Yüzyüze iletişim, iletişim sürecindeki kaynak ve hedef kitle arasında
doğrudan ve aracısız olarak gerçekleştirilen iletişim biçimidir. Yüzyüze
iletişimde lobicilerin, karar almada yetkili olan isimlere taleplerini direkt
olarak iletebilme imkanı bulunmaktadır.
Yüzyüze iletişimin uygulandığı çalışmalarda hedef kitleyi
oluşturanların sayı olarak çok olması, bazı durumlarda birebir görüşme ve
ikna etmeyi zorlaştırmaktadır. Böyle sıkıntıların oluşması durumunda
stratejik noktalar ve onların anahtarı olan etkili şahıslar tespit edilerek ilk
etapta onlar hedef alınmaktadır. Ancak bu tip durumlarda, alt
komisyonlarda ve parlamentodaki konuları çok iyi bilen ve savunduğu
konuya vakıf olan lobicilerin bu engellemeleri aşmada daha başarılı
olabildikleri görülmektedir. (Canöz 2005:103)
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1.7.Lobicilikte Hedef Kitle
Tüm iletişim süreçlerinde olduğu gibi lobicilik faaliyetlerinde de hedef
kitle oldukça önem taşımaktadır. İletişim sürecinin kaynağı durumundaki
lobicilerin, hedef kitlenin kimlerden oluştuğu, hedef kitleyi oluşturan
bireylerin ne tür özelliklere sahip olduğu gibi bilgilere doğru ve eksiksiz
biçimde sahip olması gerekmektedir. Bu tarz bilgiler, lobicilik faaliyetinin
başarıya ulaşması açısından büyük önem teşkil etmektedir.
Sonuç itibariyle bir iletişim faaliyeti olan lobicilikte de iletişim
sürecinin sağlıklı işleyebilmesi kaynağın olduğu kadar hedef kitlenin de
iletişim beceresini gerektirmektedir. Hedef kitlenin bilgi düzeyi, okuma
yazma, dinleme ve düşünme yeteneği ile tutumları, toplumsal ve kültürel
yapı ile hedefin bu yapı içerisindeki yeri iletişim sürecinde etkili
olmaktadır. (Işık 1998:35)
Lobicilikte hedef kitlenin iyi analiz edilmesi, başarının ilk şartını
oluşturmaktadır. Hedef kitle, mesajımızı algılatmak istediğimiz, tutum ve
davranışlarında istediğimiz yönde değişiklik yaratmak, etkilemek, ikna
etmek istediğimiz taraftır. Lobiciliğin hedef kitlesi karar alma
mekanizmalarında çalışan kişilerdir. Kaynak lobicilerdir. Verilen mesaj
ise, kararın kaynağın istediği doğrultuda çıkması veya engellenmesidir.
(Canöz 2005:83)
Lobicilik faaliyetinin hedef kitlesini oluşturan insanların sürekli olarak
seyahat etme, toplantılara katılma, sosyal kültürel etkinliklere katılma,
bürokratik işlemlerin çokluğu ve toplumun derdini dinleme gibi iş
yoğunluğu nedeniyle zaman kıtlığı yaşamaktadırlar. Böylesine yoğun bir
tempoda çalışan hedef grup için zaman önemli olmaktadır ve boşa
geçirilemeyecek kadar kıymetlidir. Hedef kitlesinin bu özelliklerini bilen
lobici, onların fazla zamanını almayacak, okuduğunda hemen
anlayabileceği, hiçbir şekilde yoruma meydan bırakmayacak kadar açık ve
doğru bilgiler içeren kısa belgeler, analizler ve taslaklar hazırlamalıdır.
(Rigel 1994:72)
Sonuç
Modern dünya değişen siyasi sistemler sonucunda tek bir çatı altında
birleşme özelliği göstermekte ve giderek global bir köy haline gelmektedir.
Demokratik yönetimlerin yaygınlaşması, kişisel özgürlüklere verilen
değerleri de arttırmaktadır. Bu nedenle çıkar sahiplerinin ortak amaçlar
çevresinde birleşerek oluşturduğu baskı grupları ve lobiler seslerini
yönetime duyurabilmek için boyutları gittikçe genişleyen halkla ilişkiler
ve lobi faaliyetlerinden yararlanmaktadırlar.
Lobi faaliyetleri gerçekleştirirken içine girilen çalışma sahası çok
geniştir. Bir ülkenin çıkarlarını yabancı hükümetler, uluslararası örgütler
nezdinde savunmak ve bu doğrultuda yasal düzenlemeler oluşturmak,
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lobiciliğin yöneldiği temel çalışmalardır. Sonuç olarak lobicilik yasal
çerçeveler içerisinde gerçekleştirildiğinde, uygulayıcısına beklenilen
yararı sağlamaktadır. Çıkar doğrultusunda siyasi mekanizmanının alacağı
olumlu kararlar, çıkar sahiplerinin gerek ülke içinde ve gerek ülke dışında
itibarlı konuma getirecektir.
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TARIHSEL SÜREÇTE TÜRKIYE AFRIKA İLIŞKILERINDE
DEĞIŞEN PARADIGMALAR
Derya ÇİNİ ŞİMŞEK

1. Giriş
Afrika Kıta’sı, kalabalık nüfusuyla dünya nüfus yoğunluğunun
%15’ini oluşturmaktadır. Kıtanın sınırlarını; kuzeyde Akdeniz, güneyde
Hint Okyanusu, batıda Atlas Okyanusu, doğuda Sina Yarım adası,
Kızıldeniz ve Süveyş kanalı çevrelemektedir. Bugün 54 bağımsız devleti
bünyesinde barındıran Afrika kıtası hammadde kaynaklarının % 20 sine
sahip olmakla beraber bugün kıta ülkelerinde 2000’in üzerinde farklı dil
konuşulmakta ve yeryüzünde yaşayan her 7 insandan birine ev sahipliği
yapmaktadır (Şengül, 2015, s.5).
Afrika Kıta ile Türklerin ilişkisi çok eski dönemlere dayanmaktadır.
Türkler, tarihin değişik dönemlerinde kitleler halinde Orta Asya’dan
Avrupa, Asya’ya olduğu gibi Afrika’ya da göç etmişlerdir. Afrika Kıtası
yoğun olarak Türklerin göç hareketlerinden etkilenmiştir ve Türklerin
Afrika kıtası ile ilişkileri bin yıldan fazla geçmişe sahip olmuştur. Ahmed
bin Tolun tarafından IX. yüzyılda kurulan Tolunoğulları Devleti, Afrika
topraklarında kurulan ilk Türk devletidir (Elçibey, 1972, s.72). Memluk
Devleti ise Afrika topraklarında kurulan bir diğer Türk devleti olmuştur
(Kavas 2005, s.26-28). Türklerin Afrika ile alakaları, bir yönüyle Doğu
Akdeniz’in bir Türk gölü haline gelişi sürecinin önemli bir ayağını temsil
eder. Türkler Selçuklular devrinde Anadolu’ya girişleri ve buranın
Türkiye’ye dönüşmesi esnasında Doğu Akdeniz’in kuzey kıyılarında
büyük oranda hâkimiyet kurmuşlardır (Çetin, 2013, s.92-93).
Osmanlı Devleti döneminde Afrika’yla ilk ilişkiler Mısır ile
başlamıştır(Şengül, 2015, s.77). Osmanlı Devleti, Memlûk Devleti’ni
yenip Akdeniz’de Mısır-Suriye kıyılarına kadar ulaşmıştır (Çetin, 2013,
s.92-93). 1514'de Cezayir'in idaresini ele geçiren Hayreddin Paşa, 1534'de,
Ebû Abdullah'ın oğlu ve Halefi el-Hasan'ı Tunus'tan çıkararak bu ülkeyi
de kendisine bağlamıştır. Bununla birlikte Tunus şehri ancak 1574'de
İspanyollardan temizlenmiş ve kesin olarak Türk himayesine girmiştir.
Devlet; Suriye, Mısır, Tunus, Trablus ve Cezayir'in ardından, Kuzey
Afrika'daki Zeyyani ve Hafsi Devletleri ile mahalli emirliklerin
hâkimiyetine sona vermiştir. Kuzey Afrika'nın Osmanlı himayesine
girmesiyle Türkler, dört yüz yıldan beri Müslümanların elinden çıkmış
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olan Akdeniz hâkimiyetini de yeniden sağlamıştır1. Akdeniz'i bir Türk
gölü haline getiren Devlet, Kuzey Afrika'da İspanyollara ve Portekizlilere
karşı İslam'ın ve Müslümanların koruyuculuğunu yapmış (Çetin, 2013,
s.95); İspanyol güçlerinin Kuzey Afrika'ya yönelik müdahalelerine karşı
askeri yardımlar göndermiş ve Portekiz’in Batı Afrika'da yayılmasına karşı
aktif rol oynamıştır2. Bunun yanında Osmanlı Devleti; Nijerya'nın kuzeyi,
Nijer ve Çad bölgelerinde kurulmuş olan Kanem Burnu İmparatorluğu ile
imzalamış olduğu savunma paktı ile Kanem Burnu’ya askeri malzeme ve
eğitmenler göndermiştir (Şengül, 2015, s.77).
Afrika’nın kuzey
doğusunda iç kesimlerde artan Osmanlı hâkimiyeti ile XIX. yüzyılın
sonlarına doğru bugünkü Uganda topraklarını da içine alan Hatt-ı Ustuva,
yani Ekvator vilayeti kurulmuştur. Ayrıca 1880 tarihinde Sahra’nın
güneyindeki Afrika’da Çad sınırları içinde Reşade ilçesi kurulmuş, yine
bugünkü Çad sınırlarındaki Tbesti bölgesi 1884 yılında ilçe olmuş ve
buraya bir kaymakam atanmıştır (Hazar, 2003, s.98). Bunun yanı sıra
İngiliz kontrolünde bulunan Güney Afrika ülkesinin Cape Town'daki
Müslümanların İngiliz Kraliçesi tarafından Osmanlı imparatorluğuna
iletilen imam talebi üzerine Ebubekir Efendi 1863 yılında Afrika'ya devlet
tarafından gönderilmiştir (Özkan, 2011, s.119-120). Kısacası Osmanlı
Devleti, Memlûkleri yenip Akdeniz’de Mısır-Suriye kıyılarına ve
Balkanlarda Adriyatik sahillerine kadar hâkim olmuş, ardından Kıbrıs’ın
fethi ve nihayet Kuzey Afrika fetihleri ile üç aşamalı gerçekleşen
hâkimiyeti ile Doğu Akdeniz’de yayılışını sürmüştür (Çetin, 2013, s. 9293).

Kuzeyde Mısır, Cezayir, Tunus, Libya, Sudan ve bugünkü jeopolitik konumundan farklı
olarak Etiyopya'nın Harar bölgesini, Sudan’ın Kızıldeniz kıyılarını, Somali, Eritre ve Cibuti
Cumhuriyetlerini kapsayan Habeş eyaletleri Osmanlı'nın eyaletlerini oluşturmaktaydı.
Doğu Afrika'da bulunan Uganda'da Hatt-ı Üstüva olarak bilinen Ekvator vilayeti
kurulmuştur. Bunların yanında Osmanlı; Fas, Nijer, Çad, Nijerya, Mali, Güney Afrika,
Kenya, Etiyopya ve Tanzanya siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri ilişkiler kurulmuştur.
Bkz. Şengül, 2015, s. 77.
2 Sudan’ın Kızıldeniz sahilindeki Sevakin şehrinin merkezi olduğu Habeş eyaleti, Aden
Körfezi’ni kontrol edecek stratejik önemi haiz olduğu için Osmanlı İmparatorluğu’nun
etkinliğini daha o dönemde Doğu Afrika’ya kadar götürmüştü. İlişkiler 1584 yılında
Portekizlilerin işgal tehdidine karşı Osmanlı’dan yardım talebinde bulunulmasıyla daha da
güçlenmiş, denizci Ali Bey talebi karşılamak üzere görevlendirilmiştir. Ali Bey, Aden
Körfezi’nden gemilerle Doğu Afrika sahillerine hareket edip Somali’yi geçerek Mombasa
(bugünkü Kenya’nın bir liman şehri) civarına ulaşmış ve Portekiz donanmasını caydırarak
Kenya’nın henüz XVI. yyüzyılda sömürgeleştirilmesinin önüne geçmiştir Bkz. Çetin, 2013,
s.95.
1
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2.Osmanlı
Devleti’nin
Son
dönemlerinden
Türkiye
Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarına Türkiye-Afrika İlişkilerinde Türk Dış
Politika Uygulamaları
Afrika Kıtası’nda, Avrupa Devletleri’nin Sömürgecilik faaliyetleri
XVII. ve XVIII. yüzyıllar boyunca özellikle Afrika kıtasının batı ve güney
sahil şeritlerinde kurduğu ticaret kolonileri vasıtasıyla köle satın almanın
ötesinde fazla bir varlık gösterememiştir. Sanayi İnkılâbı gelişmeleri ile
hammaddeye duyulan gereksinim kıtanın önemini daha da arttırmıştır
(Çetin, 2013, s.102). 1884-1885’te Berlin Konferansı’yla Avrupalı büyük
devletlerce kâğıt üzerindeki Afrika paylaşımıyla; asıl sömürgecilik
hareketi başlamış, Konferans sonrası büyük devletlerin güdümündeki
dünya şirketlerinin talepleri öne çıkmış ve politik ajandaların önemiyle
birlikte insani kaygılar yadsınmaya başlamıştır. Bu duruma paralel olarak
1876’da Afrika’nın ancak % 10’u Avrupa işgalindeyken (Armaoğlu, 2011,
s.83) 1890’a geldiğinde sömürge kalmamış kısım sadece % 10’a
düşmüştür ( Toprak, 2012, s.234–235). Sömürgeciliğin kıtada ilerlemesi
ve Osmanlı'nın zayıflamasıyla kıta üzerindeki hâkimiyetini ve ilişkilerini
kaybetme süreci XIX. yüz yıl itibariyle başlamıştır (Şengül, 2015, s.77).
Birinci Dünya Savaşı öncesine gelindiğinde ise Osmanlı Devleti’nin
yaşadığı siyasi ve ekonomik sıkıntılar Afrika ile ilişkileri zayıflamıştır
(Oran, 2004, s.104-107). Fransa XVI. yüzyıldan beri ticari ilişkilerinin
bulunduğu Cezayir’i 1830’da işgal ederek Batı Akdeniz’de stratejik bir
mevki elde etmiş, ardından İngiltere ve Almanya’nın da onayıyla 1881
yılında Tunus’u da ele geçirmiştir. Bu sırada İtalya’nın Tunus ile olan ticari
ilişkileri Fransa’dan çok daha fazlaydı. İngiltere, Fransa’nın Tunus’a
yerleşmesinden yana bir politika izleyince, Tunus için geç kaldığını fark
eden İtalya dikkatini Bingazi ve Trablusgarp topraklarına çevirmiştir
(Toprak, 2012, s.234–235). XIX. Yüz yılda Osmanlı Devleti Kuzey Afrika
ile olan bağlarını Trablusgarp’ta merkezi yönetimi güçlendirerek
korumaya çabalasa da (Toprak, 2012, s.234) Kuzey Afrika’da elinde kalan
son toprak parçası Trablusgarp‘ı İtalya, 1912 Trablusgarp Savaşı ile ele
geçirilmiştir (Akkaya, 2012, s.37). XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren
eski ihtişamını ve gücünü yitirmeye başlayan Osmanlı Devleti, dünya
siyasetindeki son girişimini Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na
girerek yapmıştır. İyice zayıflayan ve Avrupalılar tarafından “Hasta adam”
olarak nitelendirilen Devlet, dünya savaşı esnasında İtilaf güçlerince
yenilgiye uğratılmıştır (İnan, 1987, s.9).
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2.1. Atatürk Dönemi Türkiye-Afrika İlişkileri
Birinci Dünya Savaşı ve ardından başlayan Kurtuluş Savaşı dönemi
olağanüstü bir dönemdir (Oran, 2004, s.104-107). Türkiye Cumhuriyeti
kurulduktan sonra bu döneminin dış politikadaki temel hedefi, yeni Türk
Devletini milletlerarası alanda tanıtmak olmuştur ki; bu, bir anlamda
Cumhuriyetin kuruluş döneminin dış politika esaslarını da oluşturmuştur.
1923-30 yılları arasında Türk Dış Politikasını meşgul eden dış sorunlar,
Lozan Konferansı’nda çeşitli sebeplerle kesin olarak sonuçlandırılamamış
konular ile konferansta çözüme kavuşturulmuş ancak uygulama
aşamasında çıkan sorunların “ulusal çıkarlara uygun” biçimde çözümüne
dönük çabalarıdır. Ayrıca Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’da hâkimiyeti
altında olan Afrika Kıtası’ndaki bölgeleri kaybedince, yeni kurulmuş olan
Türkiye Cumhuriyeti’ne Afrika ile toprak sınırı olmayan bir coğrafya
miras kalmıştır. Bu dönemde Batı’ya karşı savaşılmasına rağmen Batıdan
uzaklaşılmamıştır (Fırat, Kürkçüoğlu, 2011, s.634). Yeni kurulan devlet,
kuruluş yıllarında kendi ekonomik kalkınmasını gerçekleştirmeye, ülke
içinde siyasi istikrarı sağlamaya ve I. Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya
çalışırken Afrika ile geçmişteki kadar ilgilenememiştir (Fırat, Kürkçüoğlu,
2011, s.634). Bunun en önemli sebebi; Mustafa Kemal Atatürk’ün
önderliğinde yürütülen yeni Türk dış politikasının, Afrika bölgesiyle direk
olarak karşılıklı ilişkiler geliştirebileceği uluslararası bir ortamın mevcut
olmamasıdır. Ayrıca Afrika kıtasının bu dönemde Avrupalı sömürgeci
güçlerin egemenliği altında olması ikili ilişkilerin kurulamamasında
önemli bir etkendir (Akkaya, 2012, s.42).
1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye-Afrika ilişkilerinde
yeni bir hamle yapmış ve bu kıtadaki ilk büyükelçiliğini açmıştır3(Akkaya,
2012, s.42). Aynı zaman diliminde Afrika ülkeleri bağımsızlığı
sabırsızlıkla beklerken, Türkiye’nin vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı
mücadelesine takdirle izleyerek rehber edinmişlerdir ve Etiyopya başta
olmak üzere, Güney Afrika ve Kenya Mustafa Kemal Atatürk’e tebrik
mesajları göndermiştir (Akkaya, 2012, s.43). Afrika kıtasındaki sömürgeci
güçler de Türkiye’nin bu başarısının, Sahra-altı4 Afrika halkları üzerinde
derin etkiler yaratabileceği endişesini duymuşlardır. Türkiye’deki
Etiyopya Büyükelçisi, 1973 yılında yaptığı açıklamada; “Afrika’da
özgürlüklerine kavuşmuş olan 42 ülkenin özgürlük savaşını, Atatürk’ün
cumhuriyeti ilk Büyükelçiliğini Etiyopya’nın Başkenti Addis Ababa’da açmıştır.
Bkz.Şengül, 2015, s.71.
4 Sahra Altı Afrika, Afrika kıtasının kuzeyi ve güneyini ayıran Büyük Sahra Çölü’nün
güney tarafında kalan bölgeye verilen isimdir. Afrika kıtasının önemli bir kısmını kapsayan
bu bölge kendi arasında da coğrafi olarak, Doğu Afrika, Orta Afrika, Güney Afrika ve Batı
Afrika olarak ayrılmaktadır. Sahra altı Afrika, BM üyesi olan 49 Afrika ülkesini içinde
barındıran, dünya nüfusunun %15’lik kısmının yaşamını sürdürdüğü bir bölgedir. Dünya
coğrafyasında önemli bir yer tutan Sahra-altı Afrika, ekonomik gelişmişlik bakımından
dünya sıralamasında sonuncu sıradadır. Bkz. Akkaya, 2012, s.26-27.
3Türkiye,
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bağımsızlık mücadelesinden hareket ederek sağladıklarını” dile getirmiştir
(Akkaya, 2012, s.42). Mustafa Kemal Atatürk sonraki dönemde,
Afrika’daki etkisini sürdürmeye çalışmış, İtalya’nın 1935 yılında
Etiyopya’ya saldırısı sırasında Fransa’da ikamet eden General Vehib
Paşa’yı, Yunanistan’da ki Türk askeri ataşesi ile koordinasyonda
bulunması ve Etiyopya kralı Haile Selassie’ye yardım ve tavsiyelerde
bulunmasını uygun görmüştür (Akçay, 2012, s.64). Ancak bütün bunlara
rağmen Türkiye, “Yurtta sulh, cihanda sulh” sloganı çerçevesinde dış
siyasetinde tarafsızlık ilkesi kapsamında uluslararası krizlere müdahil
olmayarak Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüne kadar geçen dönemde Batı
ile çatışmaktan kaçınmıştır (Farhaoui, 2015, s. 82).
3. 1938-1950 Dönemi Türkiye- Afrika İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının ardından İsmet İnönü’nün
Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Türkiye’de Millî Şef dönemi adı verilen yeni
bir dönem başlamıştır. Onun döneminin en önemli olaylarından birisi,
İkinci Dünya Savaşı’nın çıkması olmuştur (Dikici, 2008, s.161-162). II.
Dünya Savaşı’nda Türkiye savaş sırasında tarafsızlık politikası izlemiş ve
savaş sonrasında SSCB’nin tehdidini hissetmeye başlamıştır. Amerika
Birleşik Devletleri yalnız Doğu Akdeniz’de değil Avrupa ve Uzak
Doğu’daki Sovyet yayılmasını önlemek için genişleme arzusu açıkça
ortada olan Sovyetler Birliğine karşı Türkiye ve Yunanistan’ın
desteklenmesi kararı ile Truman Doktrini olarak bilenen planla hayata
geçirmiştir (Oran, 2012, s.472; Gönlübol, 1996, s.191-213). Türkiye ise
savaş sonrası Sovyet tehdidiyle karşı karşıya kaldığında bu tehdidi bertaraf
etmenin yolunu müttefiklere yakınlaşarak aramıştır. Truman Doktrini ve
arkasından gelen Marshall Planı neticesinde bu strateji gerçekleşse de daha
sağlam tedbirler almak gerekmekteydi. Daha güçlü ittifak güvenceleri
arayan Türkiye, 1949 yılında NATO’nun kurulmasıyla birlikte bu ittifaka
üyeliğin kendi güvenliğini sağlayabilmenin en sağlam yolu olarak gördü
(Karaosmanoğlu, 2008, s.503). Türkiye bu dönemden itibaren dış
politikasını tamamen Batı perspektifinden yönlendirdi (Akkanli, 2011,
s.46).
XV. yüzyıldan itibaren Afrika Kıtası’na Avrupalıların gelişiyle
birlikte; onların sömürgesi olan kıta ülkeleri, İkinci Dünya Savaşı sonrası
bağımsızlıklarını kazanmaya başlamışlardır. Ancak, kıta ülkeleri
bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen, Kıta’da Avrupalı ülkelerin
nüfuzları devam etmiştir. Özellikle Soğuk Savaş sürecinde kıta, ABD ve
Rusya tarafından nüfuz mücadelesinde kullanılmaya çalışılmıştır.
Avrupalı devletlerin eski sömürgeleriyle özellikle ticari şirketleri kanalıyla
olan ilişkileri, uluslararası sistemde etkin olmaya başlayan iki süper güç
tarafından minimize edilmeye başlanmıştır (Boztaş, 2013, s.156–157).
Ulusal çıkarını müttefiklerinin çıkarlarıyla aynı düzleme oturtan Türkiye
ise dış politikasını batılı bir bakış açısıyla yaklaşmış fakat dış siyasetinde
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tarafsızlığını koruma çabaları 1949 yılında İsrail’i devlet olarak tanıması
sebebiyle Afrika’da başarısızlığa uğramıştır (Akkanli, 2011, s. 46).
3.1. 1950-1960 Dönemi Türkiye- Afrika İlişkileri
1950 yılına kadar Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri; Türkiye’nin
“Batılılaşma” politikası (Tepeciklioğlu, 2012, s. 66) ve Afrika kıtasının bu
dönemde Avrupalı sömürgeci güçlerin egemenliğinden kurtulmak için
başlattıkları bağımsızlık mücadelelerinden dolayı oldukça zayıf geçmiştir
(Akkaya, 2012, s.42). 1950-1960 yıllarında Menderes Hükümeti dönemine
gelindiğinde ise, Soğuk Savaş yıllarındaki ideolojik kamplaşma Afrika’ya
dönük Türk dış politikasında da etkisini göstermiş (Fırat, Kürkçüoğlu,
2011, s.634) dış politikada konjonktür gereği ABD ile yakın ilişkiler ön
plana çıkmıştır (Oran, 2001, s.498).
Türkiye, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Fas’ın bağımsızlığı
konusu gündeme geldiğinde, bu konunun ertelenmesi yönünde oy
kullanmış; 1952 tarihinde Tunus’un bağımsızlığı söz konusu edildiğinde
ise sorunun Fransa ile Tunus arasında bir “iç” sorun olduğunu belirtmiştir
(Tepeciklioğlu, 2012, s.67). 1955 Bandung Konferansı’nda
bağımsızlıklarını yeni kazanmış Bağlantısızlar Hareketi içerisindeki
ülkeleri, barışı korumak için NATO gibi kolektif müdafaa örgütlerine
üyeliğin daha mantıklı olacağı hususunda iknaya
çalışmıştır
(Tepeciklioğlu, 2012, s.68-69). Türk kamuoyu tarihsel bağlardan dolayı
Cezayir’in bağımsızlık mücadelesine sempati duymasına karşın 1955’te
Cezayir sorununun BM Genel Kurulu gündemine getirilmesine dair
oylamada Türkiye aleyhte oy kullanmıştır. Türkiye’nin Cezayir aleyhine
oy kullanmasındaki sebep, yeni katıldığı NATO’nun üyesi olan Fransa’yı
karşısına almak istememiş olmasından dolayıdır. Dönemin şartları içinde
değerlendirilmesi gereken Cezayir’e karşı bu tutum konjonktüreldir (Fırat,
Kürkçüoğlu, 2011, s.634).
Türkiye, Süveyş Kanalı’nı en fazla kullanan diğer 21 ülke ile birlikte
1956 yılında Londra’da düzenlenen konferansa katılırken, Yunanistan,
Bağlantısızlar Hareketi ülkelerinde oldukça büyük bir sempatiyle
karşılanan bir tutum sergileyerek, konferansa katılmayı reddetmiştir.
Neticede Süveyş Kanalı’nın Mısır hükümeti tarafından millileştirilmesi
üzerine 1956’da yaşanan Süveyş Krizinde Türkiye’nin Mısır’daki
hükümete karşı takındığı tutum da Afrika kıtası ile ilişkilerin olumsuz
yönde seyretmesinde rol oynamış ve bağlantısızlık politikasını savunan
üçüncü dünya ülkeleri ile Türkiye’nin ilişkileri bozulmuştur.
Yunanistan’ın, Arap ve Afrika ülkelerinin bağımsızlığı ya da egemenlik
hakları söz konusu olduğu bu ve benzeri pek çok olaydaki duruşu, ilerleyen
yıllarda Kıbrıs Sorununu uluslararası gündeme taşındığında kendisine
büyük avantaj sağlamıştır (Aydın, 2013, s.7).
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1950-1960 yılları arasında Türkiye, Afrika’daki politik gelişmeler
karşısında beklenilen desteği gösteremese de, bağımsızlıklarını kazanan
ülkelerde politik temsilcilikler açmıştır. Öncelikle Gana’nın 1957’de
bağımsızlığa kavuşmasından sonra başkent Akra’da büyükelçilik açan
Türkiye, 1960’da Nijerya’da büyükelçilik açmıştır. Daha sonra Kenya ve
Senegal’de de büyükelçilik açan Türkiye, bu süreç içerisinde Mısır, Libya,
Fas, Tunus’da büyükelçilikler açmıştır. 1963’te Cezayir’in bağımsızlığına
kavuşmasından sonra da burada büyükelçilik açmıştır (Hazar, 2011, s.188190).
3.2. 1960-1980 Dönemi Türkiye- Afrika İlişkileri
Afrika’nın bağımsızlığını yeni kazanan devletlerine destek verme
konusunda Batılı müttefikleri ile birlikte hareket eden Türkiye, uzun yıllar
öncelik vermediği Afrika ülkelerine, 1960’larda ihtiyaç duymaya
başlamıştır (Tepeciklioğlu, 2012, s. 73). Bu ihtiyacın en önemli sebebi
Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak uluslararası alanda desteğe gerek duymasıdır.
Kıbrıs sorununda Türkiye’nin o dönemde uluslararası alanda yalnız
kalması ve müttefiklerine olan inancının sarsılması ile dış politikasını yeni
arayışlara sevk etmiştir. 1960’lı yılların ortalarına kadar uygulanan Batı
politikaları, Batı bloğundan bağımsız devletlere ilgisiz kalınması sonucunu
doğurmakla birlikte Batı’nın da Türkiye’ye koşulsuz bir destekte
bulunmadığı, kendi çıkarını üstün tuttuğu anlaşılmıştır (Fırat, 1997, s.170).
Türkiye için Afrika Ülkeleri’nin, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak lehte
verecekleri oylar, BM Genel Kurulu’nda Asya ülkeleri ile birlikte
çoğunluğu ellerinde bulundurduklarından, birdenbire oldukça değerli hale
gelmiştir (Tepeciklioğlu, 2012, s.73). Bu yüzden Afrika kıtasının
sömürgesizleşme dönemine denk gelen Birinci İnönü Hükümeti, Birleşmiş
Milletler Örgütüne Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını tanıyacağı
bildirmiş ve bazı Afrika ülkelerinde daimi elçilikler açarak diplomatik
ilişkiler kurmuştur (Şengül 2015:72). 1964 sonrasında BM Genel
Kurulu’nda Kıbrıs sorunu her tartışıldığında Bağlantısızlara dahil olan
ülkelerin (ki bunlar içinde Sahra-altı Afrika ülkelerin sayısı giderek
artıyordu) Makarios’u desteklemeleri Türkiye’yi harekete geçirmiştir.
Artık Türkiye, bu bölgedeki devletlerle ilişkileri geliştirmenin gerekliliğini
anlamıştır. Bu doğrultuda Türkiye’de, 1965 yılında ilk kez bir Afrika
açılımından söz edilmiştir (Fırat, 1997, s.170). Bu çerçevede siyaset
adamları, diplomatlar, gazeteciler ve öğretim üyelerinden oluşan üç heyet,
1965 yılında Türkiye’nin Kıbrıs politikasını anlatmak için Afrika’ya
gönderilmiştir. Heyetlerden biri Cezayir, Fas, Moritanya, Liberya, Gana,
Nijerya, Sierra Leone ve Senegal’de, diğeri Kamerun, Gabon, Kongo, Orta
Afrika Cumhuriyeti ve Çad’da ve son heyet ise Habeşistan, Kenya, Somali,
Burundi, Ruanda, Tanzanya, Malavi, Madagaskar, Sudan, Libya ve
Tunus’ta resmi temaslarda bulunarak Türkiye’nin Kıbrıs meselesinde
destek bulması yönünde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Dönemin Dışişleri
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Bakanı Hasan Esat Işık Cumhuriyet Senatosunda gerçekleştirdiği bir
konuşmada heyetlerin Afrika izlenimlerinin çok iyi olduğunu bütün Afrika
ülkeleriyle temas kurulduğunu, Afrika’daki temsilciliklerin arttırılacağını
belirtmiştir. Ancak meseleye Kıbrıs sorunu merkezli bakıldığı için geniş
vizyonlu bir Afrika politikası oluşturulamamış, ilişkilerin geliştirilmesine
yönelik altyapı çalışmaları başlatılamamış, kıtayla uzun soluklu ilişkiler
kurulamamıştır. Nitekim kıta ülkeleri Kıbrıs sorunu karşısında Türkiye’ye
aynı kulvarda olmamışlar ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’a olan
desteklerini sürdürmüşlerdir. Kıbrıs sorununun gündemden düşmesiyle
kıta ile ilişkiler tekrar asgari düzeye inmiş ve1965 yılındaki anlık Afrika
açılımı başarısızlıkla sonuçlanmıştır (Tepebaş, 2010, s.171-173).
1979 yılına gelindiğinde ilişkilerde yeniden bir hareketlenme
gözlenmiştir. Bülent Ecevit’in Başbakanlığı döneminde Gana, Somali5 ve
Tanzanya’da6 büyükelçilikler açılmış, o dönemde insani yardıma ihtiyaç
duyan Zimbabve’ye battaniye ve tıbbi malzeme gönderilmiştir (Gelecek
Vadeden Kıta: Afrika, 2015, s.13; Hazar, 2011, s.vıı). Dönemin Dışişleri
Bakanı Gündüz Ökçün zamanında Namibya'ya ve Rodezya gerilla
kuvvetlerine mali katkılarda bulunulmuş, Portekiz'e karşı Mozambik
lehine tutum sergilenmiş, Eritre'nin mücadelesine destek verilmiş, mali
yardımlar çok fazla ülkeye dağıtılmıştır. Fakat atılan bu önemli adımlara
rağmen çoğu Afrika ülkesiyle bağımsızlıklarının ardından ciddi siyasi
ilişki kurulamamış ve Eritre'ye yapılan yardımlar etnik, politik ve kültürel
birliği olan Etiyopya'yı yabancılaştırmıştır (Şengül, 2015, s.75).
Türkiye, Güney Afrika ile de ilişkileri 1991 yılına kadar çok düşük
bir düzeyde tutmuştur. Bunun sebebi sadece yukarıda bahsettiğimiz
konuların yanında 1940’lı yıllardan itibaren Güney Afrika’da hüküm süren
aşırı ırkçı rejimin dünya ile çok fazla bağ kurmamasından
kaynaklanmaktadır. 1990’ların ilk yarısında Nelson Mandela’nın
önderliğinde Güney Afrika, yarım asırdan daha fazla hüküm süren iç
esaretten kurtulmuş ve hızlı bir şekilde dünya ile tanışmaya başlamıştır.
İşte bu tanışma döneminde Türkiye – Güney Afrika ilişkileri de
başlamıştır. Öncelikle 1989 yılında İstanbul’da bir Ticaret Ofisi açan
Güney Afrika, ilerleyen zamanlarda bu ofisi Başkonsolosluk haline
getirmiştir. Aynı yıl Türkiye de Johannesburg’da Başkonsolosluk
açmıştır. Devam eden süreçte 7 Haziran 1991 tarihinde ikili ilişkilerin bir
üst aşamaya geçmesi hususunda mutabık kalınmıştır ve önce 27 Şubat
1993 tarihinde Güney Afrika, Ankara’da Büyükelçilik açmış, sonrasında
22 Nisan 1993 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye 22 Mart
1994 tarihinde Güney Afrika’nın idari başkenti Pretoria’da büyükelçilik
Türkiye’nin Mogadişu büyükelçiliği, ülkede 1991 yılında başlayan iç savaş sebebiyle
kapatılmış, 2011 yılında yeniden açılmıştır. Bkz. Gelecek Vadeden Kıta: Afrika, 2015, s.13.
6 Türkiye’nin Darusselem büyükelçiliği 1983 yılında ekonomik gerekçelerle kapatılmış,
2009 yılında yeniden açılmıştır. Bkz. Gelecek Vadeden Kıta: Afrika, 2015, s.13.
5
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açmıştır. Böylece, iki ülke arasındaki doğrudan diplomatik ilişkiler
başlamıştır (Boyraz, 2015, s.7-8).
3.3. Türkiye -Afrika İlişkilerinin Gelişmesi ve 1998 Taslağı
XIX. yüz yıl boyunca Afrika üzerinde etkili olmuş sömürge güçleri olan
İngiltere, Fransa ve Portekiz; XXI. Yüzyılda Çin başta olmak üzere, ABD,
Hindistan, Brezilya, Güney Kore, Japonya ve İsrail’in oluşturdukları yeni
rekabet ortamıyla karşı karşıya kalmışlardır. Çin’in Afrika’nın doğal
kaynaklarına özellikle de petrole göstermiş olduğu ilgi, Afrika ülkelerine
yaptığı insani yardımlar, uygulamaya koyduğu alt yapı projeleri ve bu
ülkelere siyasal rejimlerini dikkate almaksızın vermiş olduğu krediler,
başta ABD olmak üzere diğer Batılı ülkelerin Afrika rejimlerine yönelik
politikalarını etkilemektedir. Söz konusu bağlamda büyük güçler, bu
bölgeye ilişkin stratejiler üretmekte ve ciddi ilişkiler kurmaktadır (Eldeen,
2016, s.63).
1990’lı yılların başında Soğuk Savaşın sona ermesiyle iki kutuplu
sistem çökmüş Türkiye’de tüm dünyada olduğu gibi dış politikasını gözden
geçirmesi zorunluluğunu anlamıştır. Bu nedenle, Afrika’daki mevcut
konumunu daha iyi değerlendirebilmek ve kıtada süper güçler arasında
süren yeni hegemonya mücadelesinde Türkiye'nin durumunu göz önüne
sermek amacıyla, bu doğrultuda politikalara uyum sağlanması yönünde
kararlar alınmıştır (Tepeciklioğlu, 2012, s.60). Bu dönemde Türkiye,
Afrika ile ilişkilerini hızla geliştirmeye çalışmıştır (Eldeen, 2016, s.63).
Dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in Türkiye’nin, yakın jeopolitik
çevresi ile ekonomik bağlar ve politik çerçeveyi çoktan oluşturduğunu
belirterek, artık Türkiye için Akdeniz’i geçmek ve Afrika kıtası için
vizyonunu geliştirmek zamanının geldiğini ifade etmiştir (Karagül, Aslan,
2013, s.27). Cem’in özel önem verdiği 1998 yılındaki “Afrika Eylem
Planı” ile Türkiye – Afrika ilişkilerinde yeni bir döneme girilmesi
amaçlanmış (Boyraz, 2015, s.6) ve 1998’den itibaren ciddi bir dönüşüm
yaşanmıştır (Karagül, Aslan, 2013, s.27-28).
1998 yılının Haziran ayında hazırlanan Afrika’ya Açılım Eylem Planı,
Ekim 1998 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Bu plan dahilinde
(Afrika’ya Açılım Eylem Planı, 1999 ):
• Afrika kıtasına insani yardım yapılması,
• Afrika’da diplomatik temsil düzeyini yükseltme,
• Birleşmiş Milletler’in iktisadi ve teknik yardım programlarına
katılmak,
• Afrika ülkeleri ile teknik ve ekonomik işbirliği anlaşmalarının
imzalanması,
• Afrika Kalkınma Bankası’na üye olunması,
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• Afrika İhracat-İthalat Bankası’na üye olunması,
• Türk ve Afrikalı işadamlarının görüşmelerinin sağlanması ve ortak iş
alanlarının bulunması,
• Afrikalı bakanların ve teknik uzmanların Türkiye’ye davet edilmesi,
kararlaştırılmıştır.
Eylem Planı’yla birlikte Türkiye ile Sahra-altı Afrika arasındaki
ilişkilerde belirli bir mesafe alınmıştır. Karşılıklı heyet ziyaretleri yapılan
ülkelerle dış ticaret hacmimizde önemli ölçülerde artış görülmüştür.
Toplam rakamın mütevazi olmasına karşın, bu durum, Türkiye’nin
Afrika’ya açılım politikasının daha etkili uygulanması durumunda bu
rakamların daha da artabileceği görülmüştür. Ekonomik anlamdaki
kıpırdamaların dışında bu açılımın öngördüğü karşılıklı iletişim hedefinde
de önemli gelişmeler sağlanmıştır (Akkaya 2012:74-76). Türkiye’nin üst
düzey devlet yöneticileri Afrika kıtasına ziyaretler bulunmuşlar ve bu
ziyaretler esnasında ikili antlaşmalar imzalamışlardır. Örneğin 1999 yılı
Mart ayında Mali’yi ziyaret eden Devlet Bakanı Hasan Gemici
Başkanlığındaki bir heyet bu ülkeyle “Ticaret, Ekonomik, Teknik ve
Bilimsel İşbirliği Antlaşması” imzalamıştır. Yine 28 Haziran- 2 Temmuz
tarihleri arasında Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da yapılan 26.
İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansı’na katılan Devlet Bakanı
Mehmet Keçeciler başkanlığındaki heyet, Afrika’ya Açılım Eylem Planı
çerçevesinde Burkina Faso yetkilileriyle ikili konulara ilişkin
görüşmelerde bulunmuşlardır. Senegal, Sudan, Gabon gibi ülkelere de plan
dâhilinde ziyaretler de bulunulmuştur (Akkaya, 2012, s.74-76).
Teorik açıdan önemli bir dış politika girişimi olan bu plan,
Türkiye’nin o günkü şartlarında pratiğe geçirilmede önemli sorunlarla
karşılaşmıştır. Her ne kadar Afrika ülkelerine yönelik çok sayıda girişim
yapılmış olsa da ilişkiler hedeflenen düzeye çıkamamıştır. Türkiye’nin
içinde bulunduğu kaotik siyasal ve ekonomik yapı bu stratejinin
uygulanmasını hem politik hem de ekonomik olarak imkânsızlaştırmıştır.
(Akkaya, 2012, s.74-76). Bu plan dahilinde Türkiye ile Sahra-altı Afrika
arasında temsilcilik sayısının yetersiz olduğu, bu konuyla ilgili gerekli
çalışmaların yapılması gerektiği vurgulanmıştır. O dönemde Türkiye’nin
tüm Afrika kıtasında 12 büyükelçiliği7 vardı. Bunlardan sadece 7 tanesi
Sahra-altı Afrika ülkelerini kapsamaktadır (Fırat, 1997, s.170; Boyraz,
2015, s.6). 1998 “Afrika’ya Açılım Eylem Planı” hedeflerine ulaşmak
Türkiye’nin yaşadığı iç sorunlardan kaynaklanan siyasi istikrarsızlıklara
rağmen yine bazı Afrika ülkeleri ile güvenlik ve askeri ilişkiler başlatmaya
Bahsedilen büyükelçilikler; Güney Afrika (1994), Etiyopya (1926), Kenya (1968), Kongo
Demokratik Cumhuriyeti (1974), Nijerya (1962), Senegal (1962), Tanzanya (1979),
Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Tunus.
7
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çalışmıştır (Farhaoui, 2015, s. 86). Fakat 1999 ekonomik krizi ve 2001
seçimleri sebebiyle ilişkilerde duraksama yaşanmış ancak 2002 yılından
itibaren yeni bir döneme girilmiştir (Tepebaş, 2010, s.323). Türkiye'nin
Afrika ülkelerine karşı izlediği dış politika sonucu 2000'li yıllara dek kıta
ülkeleri ile ilişkileri asgari seviyelerde seyretmiştir. Ancak Türkiye'nin
kıtaya olan stratejik, politik ve ekonomik ilgisizliği özellikle Afrika Açılım
Eylem planı çerçevesinde kıtaya olan dış politikayı şekillendirmiş ve yeni
bir boyut kazanması yoluna girilmesini sağlamıştır (Şengül, 2015, s.75).
Sonuç
Afrika Kıtası, dünyanın önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış,
çok önemli ticaret yollarının güzergâhında yer almış, tarihi ve coğrafi
dokusuyla bilinen en eski coğrafyalardandır. Türkiye'nin Afrika ile
kültürel ve tarihsel ortak noktaları hem çok eskiye dayanmakta hem de
siyasal ilişkilerin çok ötesine geçen derinliktedir. Osmanlı devletinden
itibaren Afrika’nın kuzeyinden güneyine birçok ülkesi ile tarihi bağı
bulunan Türkiye’nin kıta ülkeleriyle ilişkileri hiçbir zaman tamamen
kesintiye uğramamıştır. Bu kültürel ve tarihsel ortaklıklar, Türkiye
Cumhuriyeti'nin devlet olarak tarih sahnesine çıktığı andan itibaren dış
politikasını Batı'ya yüzünü çevirmiş olan bir toplumun yeni devleti olarak
kalkınma ve batılılaşma hedefinin önceliğine işaret ediyordu. Türkiye
Cumhuriyeti’nin yeni kurulduğu yıllarda Türkiye Afrika ile ilişkileri;
“Batılılaşma” politikası ve Afrika kıtasının bu dönemde Avrupalı
sömürgeci güçlerin egemenliğii altında olmasından dolayı oldukça zayıftır.
Uzun yıllar büyük güçlerin etkisiyle iktisadi kaynak sunmak dışında
uluslararası sistemde söz sahibi olamayan Afrika ülkeleri bağımsızlıklarını
kazandıktan sonra iç siyasette olduğu kadar dış politikalarında da yeniden
yapılanma sürecine gitmiştir. Ancak özellikle 1960'larda bağımsızlığını
kazanan Afrika ülkeleri, Soğuk Savaş içinde eski sömürgeci Batılı ülkelere
mesafeli olmak isteyip Bağlantısızlık Hareketi içinde yer alırken, Türkiye
Batı yanlısı tutumunu devam ettirmiş ve bağımsızlığını kazanan ülkelere
karşı mesafeli bir tutum benimsemiştir. Türkiye, bu tutumunu Kıbrıs
sorununa Birleşmiş Milletler’de destek aramak için 1960'ların ortasında
değiştirmek zorunda kalmıştır. 1964 sonrasında Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu'nda Kıbrıs sorunu her ele alınışında Bağlantısızlara dâhil olan
ülkelerin, özellikle de giderek çoğunluğa geçen Afrika ülkelerinin,
Türkiye'ye karşı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ve lider Makarios'un arkasında
durmaları Ankara'yı harekete geçirmiş fakat Kıbrıs sorunu gündemden
düşünce Afrika ile ilişkiler yine asgari düzeyde kalmıştır.
1990’lı yılların başında Soğuk Savaşın sona ermesiyle iki kutuplu
sistem çökmüş, Türkiye’de tüm dünyada olduğu gibi dış politikasını
gözden geçirmesi zorunluluğunu anlamıştır. Bu nedenle, Afrika’daki
mevcut konumunu daha iyi değerlendirebilmek ve kıtada süper güçler
arasında süren yeni hegemonya mücadelesinde Türkiye'nin durumunu göz
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önüne sermek amacıyla, bu doğrultuda politikalara uyum sağlanması
yönünde kararlar alınmış ve Afrika dış politikasında revizyon yaşanmıştır.
1998 yılında Afrika Açılım Eylem Planı uygulanmaya başlamış fakat bu
plan 1999 ekonomik krizi ve 2001 seçimleri sebebiyle duraksama
yaşanmış ancak 2002 yılından itibaren yeni bir döneme girilmiştir.
Sonuç olarak Türkiye'nin Afrika ülkelerine karşı izlediği dış politika
sonucu 2000'li yıllara dek kıta ülkeleri ile ilişkileri asgari seviyelerde
seyretmiştir. Ancak Türkiye'nin kıtaya olan stratejik, politik ve ekonomik
ilgisizliği özellikle Afrika Açılım Eylem planı çerçevesinde kıtaya olan dış
politikayı şekillendirmiş ve yeni bir boyut kazanması yoluna girilmesini
sağlamıştır
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TANZİMAT SONRASI OSMANLI SOSYO-EKONOMİK
TARİHİ ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ
Yaşar BAYTAL*
Giriş
18. Yüzyıl toplumsal ve ekonomik değişimin yüzyılı oldu. Değişimin
başat öğesi, genellikle ekonomiydi. Gerek tarımsal üretimde meydana
gelen değişmeler, gerekse sanayideki gelişmeler, Avrupa toplumsal
yapısını büyük oranda etkiledi. Avrupa’da 18. Yüzyıldan itibaren tarımsal
veya mamul malların üretiminin kentlerden kırsal alanlara doğru kayması,
ulusal ekonomilerin oluşmana zemin hazırladı (Berkes, 1972: 77). Ulusal
ekonomilerin merkantilist politikalarla desteklenmesi, Avrupa’da önemli
bir sermeye birikimine yol açtı. Bu durum devletlerarası rekabetin ön plana
çıkmasına neden oldu. Artık devletler arası ilişkilerde ekonomi ön plana
çıkmış; Avrupa’da din esasına dayalı savaşlar yerini ekonomik zenginliği
amaçlayan savaşlara bırakmıştır. Avrupa’da meydana gelen ekonomik
rekabet, sömürgecilik faaliyetlerini de hızlandırdı. İlk dönemlerde Portekiz
ve İspanyollar, daha sonra ise İngiliz, Fransız ve Hollandalılar
sömürgecilik yarışında yer alarak büyük imparatorluklar kurdular
(Kütükoğlu, 1974: 2-5). Sömürgecilik faaliyetleri, Avrupa’daki sanat,
zanaat ve ticaret hayatını doğrudan etkiledi ve toplumsal yapıyı büyük
oranda değiştirdi. Artık hür müteşebbislerin sayıları ve faaliyetleri giderek
artmış; bilime, sanat ve ticarete önem veren burjuva sınıfının oluşmasının
önü açılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda toplumların zenginliğini ticaretten
geçtiğini kavrayan Avrupalılar, ticareti önemli uğraş haline getirmişlerdir.
Rekabete dayalı ticaretin önem kazanması, milli ekonomilerini geliştirmek
için hazinelerini dolu tutmayı amaç edinen merkantilist politikaların
giderek yaygınlaşmasına ve dolayısıyla kapitalizmin ortaya çıkmasına
neden oldu. Sermaye birikiminin ilk uygulaması olan bu merkantilist
düşünceye göre esas amaç; dış ticaret vasıtasıyla ülkedeki değerli maden
birikimini en üst seviyeye çıkarmaktı (Kazgan, 2005: 16-17).
Kendinden önceki İslam devletlerinden etkilenerek şekil alan Osmanlı
ekonomisi, Avrupa’daki bu gelişmelere ayak uyduramadı. Geleneksel
Osmanlı ekonomisinde devlet, birçok iktisadi fonksiyonları ve çeşitli
hedefleri yerine getirmekteydi. Bu anlamda ekonomik faaliyetler, sadece
iktisadi bir mahiyet göstermemekte aynı zamanda dini, askeri ve mahalli
hedefleri olan içe içe geçmiş bir yapı göstermekteydi (Genç, 2007: 43).
Diğer yandan Osmanlı devletinde kişisel ekonomik faaliyetler, İslam
hukukuna göre belirlenmiş olmasından dolayı faiz yasağı, bankacılık ve
menkul kıymetler piyasasının oluşmasını ve kapitalist ekonomik kuralların
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uygulanmasını engellemiştir (Issawi, 2000: 343-345). Osmanlı devletinin
aksine Avrupalı devletler ve Rusya, kendilerini dış ekonomik
müdahalelerin yıkıcı etkilerinden korumak, ekonomide güven ve istikrar
tesis etmek amacıyla bankacılık, sigortacılık ve kredi faaliyetlerini
destekleyen yasaları uygulamaya koymuşlardır (Talas, 1953: 14). Böylece
hem sermaye birikimine sahip olunmuş hem de hür müteşebbislerin önü
açılmış oldu. Avrupa’daki bu ekonomik gelişmeler, Osmanlı iktisadi
hayatına oldukça geç dönemde girmiş olması, Osmanlı’nın rekabet gücünü
ve dolayısıyla sanayileşmesini olumsuz yönde etkilemiştir1 (Kazgan, 2005:
158-161). Tanzimat dönemiyle birlikte Avrupa ile geliştirilen ilişkiler,
Osmanlı toplumsal ve ekonomik yapısını önemli ölçüde değiştirdi (Kuran,
1976: 1003-1007). Bu değişim, aynı zamanda toplumsal ayrışmayı
önleyecek politikaların hayata geçirildiği bir dönemi de ifade etmekteydi.
Bu anlamda Osmanlı yönetimi, Tanzimat’ın ilanıyla birlikte bekası için
devlet ile tebaası arasında bütünlüğü sağlayacak politikalar izlemeye özen
gösterdi. Osmanlıcılık olarak bilinen bu politika ile Osmanlı yönetimi,
farklı etnik ve dini cemaat mensuplarını devletin vatandaşı haline getirerek
devlete bağlı bireyler olmasını sağlamayı amaç edindi. Bu yolla devletin
bütünlüğü ve bekasını korumak istenmişse de bu konuda pek başarılı
olunamadı (Karpat, 2006: 429-430). Tanzimat döneminin siyasi ve
ekonomik başarısızlığına rağmen, iktisadi alanlarda liberalizmin
gelişmesini sağlayacak bir takım oluşumların önü açıldı. Aydınlanma çağı
Fransız düşüncesinin de etkisiyle Osmanlı liberalleri, ekonominin
gelişmesini sağlayacak önemli düşünce akımlarının temellerini bu
dönemde attılar. Özellikle Osmanlı devletinde artan rüşvet, iltimas ve
yolsuzluk gibi olaylar, liberal devlet özlemini pekiştirmişti. Tanzimat’tan
itibaren devletin bu kısır döngüsü çözülmedikçe ekonomide önemli
atılımların gerçekleşemeyeceği görüşü hakim olmaya başlamıştır. Nitekim
II. Meşrutiyet’ten sonra “mali” devlet yerine “iktisadi” devlet, görüşü
giderek yaygınlaşmıştır. Bu bağlamda İttihatçılar, bireyciliğin çağdaş
toplumun temel felsefesi ve sivil özgürlüğün gelişmesi için önemli bir
adım olduğunu vurgulayarak milli burjuvazinin düşünsel alt yapısını
oluşturdular. İttihatçılara göre; sivil özgürlükler sayesinde birey, girişimci
kılınacak “teşebbüs-ü şahsi” Osmanlı toplumunun yaşam felsefesini
oluşturacaktır (Toprak, 1995: 2; Tosun, 2001: 50).
1. Tanzimat Dönemi ve Sonrası Osmanlı Ekonomik Düzeninin
Bozulması ve Sonuçları

Avrupa’daki sanayide meydana gelen gelişmelerin çoğu, Tanzimat Fermanının ilanıyla
Osmanlı ekonomisine girmiştir. Bu anlamda Avrupa’daki gibi iktisadi faaliyette bulunan
ilk banka 1845 yılında kurulan İstanbul Bankası’dır. Bu banka yalnız devletin finansman
ihtiyacını karşılamakla kalmamış aynı zamanda kişisel mevduatın korunmasını da
sağlamıştır.
1
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Osmanlı İmparatorluğu, büyük oranda tarım ekonomisine
dayanmaktaydı. İmparatorluğun ekonomisi tarım olunca mülkiyeti
altındaki toprağın büyüklüğü, üretimi ve dolayısıyla devletin ekonomisini
doğrudan etkiliyordu. Tarım ağırlıklı bir iktisadi düzenin hakim olduğu
Osmanlı devletinde toplumsal yapı, bu düzene göre şekil almıştı (Öz, 1999:
66). Tarım yanında hayvancılık ve özellikle kentlerdeki ticari faaliyetler,
iktisadi hayat içerisinde önemli yer tutmaktaydı. İktisadi faaliyetlerin şekil
alması, büyük oranda Osmanlı devletinin kendinden önceki devlet ve
medeniyetlerden etkilenerek bir takım ilkelerin belirlenmesiyle oluşmuştu.
Çoğunlukla Türk-İslam devlet geleneğiyle şekil alan iktisadi ilkeler, devlet
ve toplum ilişkilerinin bozulmadan yürütülmesi ve adalet sisteminin
devamı açısından önemliydi. Özellikle Selçuklular, İlhanlılar, Memlûkler,
Eyyûbiler ve Anadolu beyliklerinin bıraktıkları iktisadi ilkeler, Osmanlı
ekonomisini hayli etkilemişti. Bu anlamda ikta, timar, mukataa, ahilik,
fütüvvet, hisbe ve ihtisâb gibi kurumların çoğu, İslam devletlerinden
alınarak Osmanlı ekonomisine uyarlanmıştır (Tabakoğlu, 1999: 17).
Osmanlı devlet, toplumla olan ilişkilerini bozulmadan devamını
sağlamak amacıyla mülkiyeti altındaki toprakların işletilmesi için siyasi ve
sosyal amaçlı “adalet dairesi” felsefesine benzer bir iktisadi düzen
kurmuştu (Findley, 1999: 1202). Bu düzende ekonominin bel kemiği tarım,
köylüler ise emeğin simgesiydiler (İnalcık, 1993: 1-2). Adalet dairesindeki
iktisadi düzende darlık ve açlığın yaşanmaması için tarımın düzenli işleyişi
devlet tarafından kontrol edilmekte; gerekli önlemler önceden
alınmaktaydı. Bu bağlamda Osmanlı yönetimi, İstanbul başta olmak üzere
şehirlerin azami ihtiyacının karşılanması için tarımsal üretimin önemli
aksamaya uğramadan devam etmesini sağlamak için sıkı bir denetim
mekanizması kurmuştur. Ancak bütün bu denetime rağmen toprağa bağlı
ekonomik sistem, iç ve dış sebeplerden dolayı bozulmaya başlamıştır. 19.
yüzyılda Avrupalı devletlerin hammadde ve tahıla olan ihtiyacı, Sanayi
Devriminin de etkisiyle had safhaya ulaşmış durumdaydı. Özellikle şeker,
tütün, pamuk, çivit ve boyama maddeleri Avrupa’nın süratle ihtiyaç
duyduğu maddeler haline gelmiştir. Bunun neticesinde İngiltere’nin
hammadde ithalatı, 18. Yüzyılın sonlarından 19. Yüzyılın başına kadar %
90 oranında bir artış gösterdi. Bu talep artışı ile birlikte topraklarını
genişleten Osmanlı ayanları, çiftçileri pazara yönelik üretim yapmaya
zorladılar. Ayanlar, eşkıyalığın ve otorite boşluğun avantajlarını
kullanarak önemli bir siyasi ve ekonomik güce ulaşmışlar, mevcut durumu
fırsata çevirmeyi bilmişlerdir. Osmanlı Devleti, tarımsal üretimin
karşılanması için yeterli iş gücü bulamadığı bu dönemde, devletin
mültezimler vasıtasıyla köylüyü borçlandırması, yerel otoritelerin gücünü
zayıflatmıştır (Kasaba, 1993: 22-26). Bu durum, üretimin azalmasına ve
geleneksel “adalet dairesi” nin bozulmasına neden olmuştur. Tarım
ekonomisinde yaşanan bu bozulmalar, şehir iktisadiyatında da kısa sürede
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görülmeye başladı. Öyle ki şehirlerin ekonomik ve sosyal hayatında
önemli yeri olan esnaf kesimi, bu bozulmadan oldukça etkilendiler.
Osmanlı devletin uygulamış olduğu üretim ve narh politikalarıyla esnaflar,
yıllarca korunmuş kesimlerdi. Üretim politikasıyla devlet, halkın ihtiyacı
olan malların karşılanmasını sağlamış; narh politikasıyla da her ürün ve
hizmet için uygun bir fiyat oluşturulmasını sağlamıştır. Mal ve hizmet
üretimi konusunda belirli iş kolunda uzmanlaşmış olan esnafların bu
şekilde korunmuş olması, şehirlerin gelişmesi ve kalkınması bakımından
da önemliydi (Kal’a, 1995: 425).
Günümüz tabiriyle resmi ve gayri resmi yerlerde çalışarak hayatını
sürdüren esnaf, hammadde aşamasından mamul hale gelen aşamaya kadar
olan süreçte üretimin her aşamasında yer almaktaydılar. Esnafın
uzmanlıklarına göre örgütlenmiş olması, üretim ve tüketimin her evresinde
denge ve denetlemenin bağımsız şekilde yapılmasını sağlıyordu. Bu yolla
devlet, rekabeti canlı tutarken rekabetin etkilerini azaltmak için fiyat
istikrarını sağlayarak tekelci eğilimlerle mücadele etmiş oluyordu.
Kısacası, Osmanlı ekonomisinin yüzyıllardır değişmeyen geleneği haline
gelen makul karla yetinerek aşırı rekabetin önlenmesi, bu denge ve
denetlenme sayesinde önemli ölçüde gerçekleştirildi (Genç, 2007: 293307). Osmanlı devletinin bu geleneksel iktisadi yapısı, Tanzimat dönemine
kadar korundu. Ancak Tanzimat’ın ilanıyla beraber Osmanlı ekonomisi
liberal bir ekonomiye geçiş için gerekli yasal zemin oluşturuldu. Liberal
ekonomiye geçiş, daha çok Gayrimüslim ve yabancı tüccarların işine
yaradı. Bu kesimlerin Osmanlı devletindeki ticari faaliyetlerdeki etkisi ve
gücü giderek arttı (Karakışla, 1998: 27).2
1838 Balta Limanı Antlaşması sonrasında yabancı tüccarlar, Osmanlı
iç pazarına kolay bir şekilde girme imkânı elde ederek ticarette Osmanlı
tüccarlarından daha avantajlı duruma geldiler. Devletin yerli tüccar ve iç
ticareti koruyacak yeterli siyasi ve ekonomik gücü olmadığından dış
ekonomik müdahaleler, giderek arttı. Ayrıca 1838 Antlaşması ve Avrupa
ile yapılan diğer ticaret antlaşmaları nedeniyle ülke içerisinde Osmanlı
köylüsünün tarım tekelinin giderek yok olmasına ve zaman zaman baş
gösteren kıtlığa neden oldu (Kütükoğlu, 1976: 109-110). Ayrıca Osmanlı
Devleti’nin tarıma elverişli yerlerinden Avrupa’ya ihraç edilen ürünler
karşılığında Avrupa’dan iç piyasanın fazla ihtiyaç duymadığı ürünlerin
ithal edilmesi, tarım ürünlerine olan iç talebin giderek artmasına neden
oldu. Örneğin; Samsun, tütün ve mısır üretim merkezi haline gelerek
Avrupa’nın özellikle İngiltere ve Fransa’nın dış ticaretinde önemli yer
tutmaya başladı. Samsun bölgesinden ihraç edilen mısır ve tütün
Tanzimat dönemiyle birlikte Osmanlı tebaasına eşit haklar tanınmış, ticarette şer’i
mahkemelerin yetkileri kaldırılmış, padişahın müsadere hakkı kaldırılmış ve Osmanlı
uyruklarına ilk defa özel mülk edinme hakkı tanınmıştır.
2
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karşılığında İngiltere’den önemli miktarda tuz ve kahve alınmaktaydı
(Turgay, 1994: 62). Yabancı tüccarların Samsun ve Trabzon gibi kıyı
liman kentlerini demiryolu projeleriyle iç bölgelere bağlayarak
hammaddeleri Avrupa pazarına taşımak istemesi, Osmanlı ekonomisinin
giderek dışa bağımlı hale gelmesine neden oldu. Avrupalıların Osmanlı
topraklarında ticari imtiyaz elde etme çabası, bu süreçten sonra hız
kazandı. Osmanlı toprakları üzerindeki ticari rekabet, sadece Avrupalı
devletler arasında gerçekleşmedi aynı zamanda Rusya’nın yayılmacı
politikalarını kendi çıkarlarını zedeleyeceğini düşünen Avrupalı devletler
ile Rusya arasında da görüldü. Öyle ki 1846’da Rusya ile yapılan ticaret
antlaşması sonrasında İngilizler, Osmanlı devletiyle olan ticaret tarifesini
yenilemek için teşebbüste bulunmuşlardı. Bu bağlamda Ruslarla yapılan
anlaşmadan sonra İngiltere, avantajlı durumunu sürdürebilmek için
gümrük resimlerine esas olacak fiyatlarda indirim istemiş ve isteğini
Osmanlı devletine kabul ettirmiştir. Böylece uzun süre dış müdahalelere
maruz kalan Osmanlı ekonomisi, giderek bozulmuş hazine önemli kayıplar
vermiştir (Kütükoğlu, 1976: 115). 1838 Antlaşması, Osmanlı hazinesine
önemli yük getirmiş olmasına rağmen, ticari serbestlik fikrinin gelişmesine
ve Osmanlı ekonomisinde bir takım yapısal değişikliklere yol açması
bakımından önemli bir antlaşmadır. 1838 yılından sonra yerli üretimi dış
rekabetten korumak amacıyla ithal gümrüğünü yükseltme fikri ve çabaları,
zamanın idarecileri ve düşünce adamları tarafından ilk kez bu dönemde
görüşülmeye başlamıştır (Önsoy, 1994: 255-260).
Bütün bunlara rağmen, elde etmiş oldukları kapitülasyonlar ve
Tanzimat reformlarının sağladığı avantajları iyi kullanan Batılı devletler,
artan hammadde ihtiyaçlarını Osmanlı topraklarından karşılamasını iyi
bilmişlerdir. Bu durum, Osmanlı esnafının hammadde tedarikini
güçleştirmiştir. Bunun yanında hammaddelerin stokçular veya vurguncular
tarafından toplanarak yüksek fiyatlara yabancı tüccarlara satılması
sonrasında iç piyasada hammadde kıtlığına, esnafın ürettiği mamullerin
daha pahalıya mal olmasına ve dolayısıyla enflasyona yol açmıştır. Bu
sıkıntılar yanında Avrupa’nın sanayi üretimi karşısında Osmanlı esnafının
rekabet edemeyecek duruma gelmiş olması, iç piyasadaki yerli mal
üretiminin giderek azalmasına ve dolayısıyla pahalılığın artmasına neden
olmuştur (Kuran, 1999: 105). Böylece artan hammadde ihtiyacı, Osmanlı
iç ticaret hacmini daralttığı gibi Osmanlı şehirlerinde yabancı tüccarların
temsilcileri haline gelen dellâl ve simsarların türeyerek esnafların yerini
almasına yol açmıştır. Tanzimat’tan sonra yeni düzenlemelerle esnafı
yeniden canlandırma gayretleri ise önemli bir sonuç getirmemiştir. 18611862 yıllarında çeşitli devletlerle imzalanan Kanlıca Antlaşmaları adı
verilen bir dizi antlaşama ile Osmanlı ekonomisi, Batı’nın kapitalist
sistemine eklemlenmek zorunda bırakılmıştır (Tunçel&Yıldırım, 2014: 5).
Bu Antlaşmalarla esnaflıkta inhisar kaldırılmış, yerli ve yabancıların her
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branşta çalışmasına imkân tanınmıştır. 1913 yılında ise gedik ve Lonca
usulü kaldırılmasıyla geleneksel esnaf teşkilatının varlığı son bulmuştur
(Özkaya, 1988: 1044).
Böylece iç pazarda dahi varlığını koruyamayan Osmanlı ekonomisi, 18.
Yüzyıldan itibaren Avrupa’da hızla gelişen sanayi ve sonrasında kapitalist
ekonominin giderek güçlenmesi karşısında çöküşe geçmiştir. Zaten bir
taraftan zamanında vermiş olduğu kapitülasyonlar, diğer taraftan ise
sürekli savaşlar nedeniyle Osmanlı ekonomisi oldukça zayıflamış
durumdaydı. Hatta ekonomik kalkınmanın vaz geçilmez unsuru olan
sanayinin kurulması için gerekli makinelerin ülkeye girmesi dahi
kapitülasyonlar yüzünden Batılı devletler tarafından engellenmiş olması,
Osmanlı ekonomisinin içine düştüğü durumu açıkça göstermekteydi
(Andaç, 1981: 3). Kapitülasyonlar, İmparatorluk içindeki el sanatlarına
dayalı üretimi yok ettiği gibi devletin siyasi ve ekonomik bakımdan Batılı
devletlere daha bağımlı hale gelmesine neden oldu (Kurdakul, 1981: 2332).
Osmanlı ekonomisinin gerilemesinin nedenleri arasında; taşımacılık,
iletişim vasıtalarındaki geri kalmışlık ve güvensiz ortamın getirdiği şartlar
da önemli yer tutmaktaydı. 19. Yüzyılda Osmanlı devletinin önemli iç
sorunu haline gelen eşkıyalık ve hırsızlık olayları, emtia sevkiyatının
sağlıklı şekilde yapılmasının güçleştirmiş durumdaydı. Emtia sevkiyatında
yaşanan sıkıntılar, büyük oranda Osmanlı şehir dokusunun belirleyici
unsurları arasında yer alan esnafları doğrudan etkilemiştir. Zaten Osmanlı
şehir nüfusunun giderek artması ve yeniçerilerin müdahaleleri sonrasında
lonca teşkilatı, önemli ölçüde bozulmuş durumdaydı. Osmanlı şehir
nüfusunda meydana gelen hızlı artış ile birlikte bağımsız müteşebbisler
tarafından açılan dükkan sayıları da artmış ve bu artış, geleneksel esnaf
kurallarını zayıflatmıştır. Ayrıca askeri sınıf mensubu bazı kişilerin esnaf
teşkilatlarına yönetici olarak atanmış olması, yeniçerilerin bu teşkilata
müdahalesini kolaylaştırmıştır (Yıldırım, 2000: 146).3 Bütün bu yaşanan
durumlar, Osmanlı şehir ekonomisini ve dolayısıyla Osmanlının ticari
faaliyetlerini önemli ölçüde sekteye uğratmıştır.
Osmanlı ticaret temposunu yavaşlatan ve ekonominin gerilemesine
neden olan önemli bir konuda taşımacılığın modern usul ve yöntemlerle
yapılamamış olmasıydı. Bilindiği gibi Anadolu topraklarının hem
kuzeyinde hem de güneyinde pek çok tabii liman bulunmakta ve malların
iç bölgelere sevkiyatı, bu limanlar vasıtasıyla yapılmaktaydı. Karadeniz’de
17. Yüzyıl başlarına kadar inişli çıkışlı eğilimlerle devam eden Celali isyanları, başta
Anadolu olmak üzere İmparatorluğun birçok bölgesinde nüfus hareketlerinde önemli rol
oynamıştır. Yeniçerilerin esnaf loncalarıyla yakınlaşması ve esnaf teşkilatına müdahalesi
ise 16. Yüzyıl sonlarından itibaren başlamış olup 1826 yılında yeniçeri ocağının
lağvedilmesine kadar yoğun bir şekilde sürmüştür.
3
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Samsun, Trabzon, Sinop, Ege’de İzmir, Akdeniz’de Antalya, İskenderun
limanları, hem iç hinterlandı hem de dış hinterlandı sayesinde önemli
ticaret limanları haline gelmişlerdi. Ancak 19. Yılın sonlarında dahi bu
limanların hiç biri, modern imkânlara sahip değildi. Bu limanlardaki
rıhtımların yükleme boşaltma tesisleri mevcut olmadığından yolcu ve
yükler, kayık veya mavnalarla taşınmaktaydı. Bu durum, taşımacılığın çok
uzun süre ilkel düzeyde yapılmasına ve ticari hacmin zayıf kalmasına
neden olmuştur (Şevket, 1878: 28; Aygün, 2005: 128-129). Ayrıca lonca
halinde teşkilatlanmış olan mavnacılar, işi kendi belirledikleri kurallara
göre yapmış olmaları, limandaki taşımacılık hizmetlerinin emniyetli ve
süratli bir şekilde yapılmasını engellemiştir. Diğer yandan Sanayi
Devrimiyle birlikte demiryolunun önemi giderek artmıştır. Bu bağlamda
İngilizlerin Karadeniz limanlarının demiryolu ile Anadolu ve İran’a
bağlama fikri gündeme gelmiştir. İngilizlerin Osmanlı topraklarında
demiryolu imtiyazını elde etme konusundaki çabaları ve bunu diğer
Avrupa devletlerinin takip etmesi, ulaşım ve ticari taşımacılığın giderek
yabancıların tekeline girmesi anlamına geliyordu (Kaleli, 2011: 153-166).
Ulaşım ve taşımacılıkta yaşanan bu sıkıntılar karşısında Osmanlı yerli
ticaret hacmi, gittikçe daralmış ve daha çok yakın çevredeki pazarlara
yönelik iç ticaret yaygınlaşmaya başlamıştır. Ayrıca Tanzimat’tan sonra
kapitülasyonlardan elde ettikleri avantajları etkili şekilde kullanan
Avrupalılar, Osmanlı toprakları üzerindeki ticaret hacmini iyice
genişletmişlerdir. Avrupa kökenli fabrikasyon imalatı karşısında rekabet
edemeyen Osmanlı esnaf teşkilatı ise giderek dağılmaya ve yok olmaya
başlamıştır (Özkaya, 1988: 1044). Bu durum Osmanlı ticaret temposunun
yavaşlamasına; Avrupalı devletlerin Osmanlı toprakları üzerindeki ticari
faaliyetlerinin giderek artırmasına neden olmuştur. Devletin, Avrupalılarla
geliştirdikleri ticari ilişkilerin giderek artması sonucunda ithal fazlasının
sebep olan tediye açığı, büyük boyutlara ulaşmıştır. Osmanlı yönetimi,
altın ve gümüş ile bu açığı kapatmak üzere kullanmış; ancak bu paraların
Avrupa’ya akışı sonrasında Osmanlı ekonomisi sancılı bir sürece girmiştir.
Avrupa ile ticaretin yoğunlaştığı bir dönemde nakit ihtiyacının
karşılanması için kâğıt para kullanımı giderek yaygınlaştır. Aslında ilk
kâğıt paranın piyasaya sürülüş nedeni; savaşlar ve yeniçeri ocağının
kaldırılması sonrasında yeni kurulacak olan ordunun ihtiyacını karşılamak
içindi. Ancak özellikle Tanzimat sonrasında Batılı devletlerle geliştirilen
ticari ilişkiler, kâğıt paranın Osmanlı ticari hayatında giderek yer almasına
neden olmuştur. Kâğıt paranın ticari hayatta yer almasının getirdiği bir
takım olumsuzluklar yanında Osmanlı finansal sisteminin oluşması ve
gelişmesi açısından bir takım olumlu sonuçlar da getirmiştir (Kazgan,
2005: 59-63).
Sonuç olarak, 17 ve 18. Yüzyıllarda Avrupa’da ticaret ve sanayide
meydana gelen hızlı gelişme, toplum hayatını değiştirmiş ve bu değişimin
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etkileri siyasete yön ve şekil vermeye başlamıştır. Öyle ki Avrupa’da
büyük ölçüde sanayi ve ticaret hayatı ile ortaya çıkan yeni “işçi ve sınıf”
sorunları, devletleri sosyal düzen içerisinde yeni tedbirler almaya
zorlayarak Avrupa’daki klasik demokrasi anlayışını önemli ölçüde
değiştirmiştir. Böylece 1789 Fransız İhtilalinden sonra gelişen özgürlük,
eşitlik kavramları, Avrupa toplumları için dar gelmeye başlamıştır
(İzveren, 1975: 6). Batılı toplumlarda vatandaşlık bilincinin gittikçe önem
kazanması ve ferdiyetçilik zihniyetinin gelişmesiyle siyasi otorite ile
birlikte siyasal iktidarın kullanımı hakkı, şehir hayatına yön veren sınıflar
tarafından tanımlanmaya başlamıştır. Bu yeni durum, klasik demokrasi
anlayışının değişmesine yol açtığı gibi şehir hayatının sosyal sınıflar
açısından yeni şekle girmesi anlamına geliyordu. Artık devlet iktidarı,
anlayışından toplum merkezli iktidara kayışın getirdiği yeni siyasi düzen,
klasik demokrasi anlayışının kaybolmasına; muhakeme, beceriklilik,
cesaret, kendine yeterlik, sağduyu, basiret gibi demokratik yurttaşlık
öğelerinin gittikçe önem ve itibar kazanmasına neden olmuştur. Bu
öğelerin önem kazanması ile birlikte tarım toplumundan sanayi toplumuna
geçiş, büyük ölçüde sağlanmış oldu ki bu toplumsal haritanın değişmesi
anlamına geliyordu (Tosun, 2001: 50, 184). Böylesine bir kapitalist
düzende Osmanlı toplumu değişimin hayli gerisinde kalmıştır.
2. Tanzimat Sonrası Osmanlı Toplumunda Meydana Gelen
Değişmelerin Neden ve Sonuçları
Sanayi devrimi sonrası Avrupa’da toplumsal ve ekonomik hayatta
meydana gelen değişmeler, devletlerin geleneksel politikalarını zayıflattı.
Osmanlı devleti, Avrupa devletlerinin gelişmesini maddi öğeler üzerinden
değerlendirdiği için değişimin yansımalarını bu denli toplumu
etkileyebileceğini ve dolayısıyla dönemin şartlarına göre uyarlanmış
sosyal politikaların giderek önem kazanabileceğini belki de ön
görememişti. Avrupa’daki sanayileşme hareketleri sonrasında gelişen
kapitalist medeniyet çağına ayak uyduramayan Osmanlı ekonomisi, 19.
Yüzyılın başlarından itibaren geliştirilen modern usuller dahi Osmanlı
devletinin çözülüşünü önleyememiştir.
Kapitalist ekonomi modelinin Sanayi İnkılabından sonra gittikçe güç
kazanmış olması, Avrupa toplum yapısını büyük oranda değiştirmiştir.
Sosyal politikalar da büyük oranda bu değişime ayak uydurmuş ve
Avrupa’da fert ve devlet arasındaki ilişkiler daha belirgin yasal sınıra veya
yapıya kavuşmuştur. Avrupa’daki bütün bu gelişmeler, Osmanlı
toplumunu doğrudan etkilemiştir.
Osmanlı yönetimi, Tanzimat’tan itibaren ekonomiyi ayakta tutabilmek
için bir takım reformlara girişmiştir. Bu reformlarla birlikte ilk defa
Osmanlı tebaası ve uyruklarına eşit haklar ve özel mülkiyet hakkı
tanınmıştır. Ayrıca şer’i mahkemelerin ticari hayattaki yetkileri daraltılmış
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veya tamamen sona erdirilmiş, padişahın müsadere hakkını ise kaldırmıştır
(Karakışla, 1998: 27). Ticari hayatta sivil inisiyatifin gittikçe güç kazandığı
bu dönem, aynı zamanda Osmanlı toplum yapısının büyük oranda
değişime uğradığı dönem olmuştur.
Ticarette sivil inisiyatifin ve yurttaşlık öğesinin gittikçe güç
kazanmasıyla birlikte Osmanlı siyasi ve sosyal yapısı bundan oldukça
etkilenmiştir. Klasik Osmanlı toplum yapısında yönetenlerin ayrıcalıkları
desteklenmekte ve yönetilenlerle ayrılmalarını sağlayan önemli
ayrıcalıklar getirmekteydi. Bu bağlamda devletin bekasının korunması ve
devamı için yönetenle yönetilenlerin kendi sınırlarına sahip çıkmaları
önemli bir konuydu (Mardin, 1986: 33). Jön Türk hareketi gibi sosyal
unsurların siyasal alanlarda kendini iyice belli etmesi, sivil inisiyatifin
artmasına, devlet-toplum arasındaki ilişkilerin farklı bir boyuta
taşınmasına neden oldu. Sosyal unsurların ön plana çıkması sonrasında en
az ekonomik kalkınma, güvenlik hakkı gibi haklar, gündeme gelerek
Osmanlı toplumsal yapısını değişime zorlamıştır (Tosun, 2001: 50). Öte
yandan 1839 Tanzimat dönemiyle birlikte batılılaşma, siyasal anlamdan
çok toplumsal bir hüviyet kazanarak Osmanlı devletinde değişimin önemli
ölçüde karşılık bulmasına neden olmuştur.
Osmanlı devletinin kapitalist dünya ile zorunlu olarak bütünleşmesi,
mülkiyet ilişkilerini ve dolayısıyla toplumsal hayatı değiştirmiştir. Artık
Tanzimat’tan sonra devlet ve toplum ilişkileri, kapitalist devlet ve
kapitalist üretim tarzının gerekliliğine göre belirlenmeye başlamıştır. Bu
durum asker, sivil bürokrasi, ayan, köylülük ve ticaret erbabının devlet
tarafından belirlenen yönetsel konumlarını büyük oranda değiştirmiştir.
Böylece Osmanlı toplumu, çok uluslu nüfus yapısıyla uzun süre statik
durumunu korumasına rağmen, 19. Yüzyıldan itibaren gerek ekonomik
gerekse siyasi nedenlerle önemli ölçüde değişime uğramıştır. Bu değişimin
zorlayıcı öğesi hiç kuşkusuz bahsedildiği gibi sanayi devrimi sonrasında
oluşan yeni toplumsal düzendi. Sanayi devrimi, Osmanlı devletinin tarım
ve geleneksel el sanatlarına dayılı üretim tarzını yok etmiş, buna bağlı
olarak toplumsal yapısını da önemli ölçüde değişime uğramıştır (Dilik,
1971: 5). Böylece sanayi devriminden sonra Osmanlı sınıfsal yapısı, en
azından Arazi Kanunnamesine kadar, üretim süreci boyutundan çok
devletin yeniden dağıtım işlevini belirlediği bir yapıya doğru kaymış oldu.
Osmanlı geleneksel ekonomik yapısına karşı oluşan bu yeni durumda
devleti korumak için girişilen reform çabaları, ekonomiyi ve toplumsal
düzeni uzun süre ayakta tutmaya yetmedi. Ekonomideki zayıflama,
toplumun tüm kesimlerinde hissedildi ve büyük oranda toplum
sözleşmesiyle Osmanlı devletine bağımlı olan Gayrimüslim unsuru da
etkiledi. Böylece Osmanlı’yı uzun süre ayakta tutan geleneksel sosyal ve
ekonomik yapının çöküşüyle beraber Pan ideolojilerinin de etkisiyle etnik
ayrışmalar ve milliyetçi ayaklanmalar hız kazandı (Karpat, 2006: 82).
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Tanzimat’tan sonra sanayi devrimiyle birlikte ekonomideki zorunlu
değişim, devletin geçte olsa toplumsal politikalara yönelmesini ve bu
politikalara daha kurumsal yaklaşım tarzı geliştirmesine neden oldu.
Tanzimat reformlarıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğunda toplumsal
politika anlamında yapılan işlerin içeriği daha da somutlaştı (Sözer, 1994:
4; Talas, 1990: 31-35).4 Bu süreçten önce sosyal politikaların içeriği daha
çok sosyal yardımlar şeklinde çoğu dinsel kural veya geleneklere göre
belirlenmiş durumdaydı (Özbek, 1999-2000: 126-127). Güçlü
İmparatorluk çağında Osmanlı toplumu kendini güven içinde hissetmiş
olması tabii bir durumdu ve İmparatorluğun hakimiyet alanı genişledikçe
insanların topluma olan aidiyeti ve güven duygusu da o oranda artmıştı.
Aşağı yukarı aynı büyüklükte toprakları elinde tutan ve merkezden atanan
memurlara vergi veren köylü kitlesinin varlığı, devlet çarkının dönmesini
sağladığı gibi devlet hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesini uzun süre
sağlamıştı (Tosun, 2001: 194). Böylece zenginlik ve güç arttıkça toplumun
devlete olan güveni sarsılmaz bir hal almış ve toplumsal güven büyük
oranda vakıflar yoluyla hayat bulmuştur. Bu anlamda Osmanlı toplumunu
ayakta tutan devletin tartışılmaz gücü yanında yıllar boyunca sosyal
politikalarını din ve inanç esaslı vakıf sistemine dayandırmış olması,
toplum ile devlet arasındaki bağı güçlendirmiştir (Dilik, 1971: 10). Klasik
İmparatorluk çağında devlet ile toplum arasındaki ilişkiler, uzun süre bu
sistem üzerinden yürümüştür. Bu dönemin kurumsal yapısı, toplumsal
hayata önemli ölçüde yön ve şekil vermiştir.
Osmanlı devleti, son yüzyılında kapitalist ekonomisiyle bütünleşmenin
getirdiği iktisadi ve sosyal hareketliliğin doğurduğu sorunları geleneksel
yöntemlerle çözemeyeceğini anladığından yeni çözümler üretmeye çalıştı.
19. Yüzyıl boyunca sosyal refah devletinin önemli parçası olarak görülen
vakıf ve imaretler, önemli ölçüde önemini ve işlevini bu yüzyıldan sonra
yitirdi. Evkaf Nezareti bünyesindeki merkezileşmeyle birlikte vakıfların
kontrolleri altında bulunan sosyal kesimler, zamanla özerk konumlarını
kaybederek devletin kontrolünde maaşlı memurlar haline getirildiler.
Osmanlı devletindeki sosyal refah devleti anlayışı, II. Meşrutiyet’ten
itibaren hissedilir biçimde yeniden ele alınmaya başladı. Sosyal
politikaların içeriği, yeni dünya düzeninde kapitalist ekonomiye göre şekil
aldığından bu politikaların uygulanma aşamasında Osmanlı devleti, bazı
sorunlar yaşadı. Osmanlıda vakıf ve hayır işleriyle yürütülen sosyal
politikalar, II. Meşrutiyetten sonra yerini kurumsal yardım teşkilat veya
derneklere bırakmaya başladı. Zaten sanayileşmeyle birlikte sosyal
politikaların içerik ve kapsamı da büyük oranda değişime uğramıştı. Bu
yüzden II. Meşrutiyet sonrası Osmanlı toplumsal yapısı incelenirken sosyal
politikalar, sosyal yardım kurumları, yardım dernekleri, yoksulluk gibi
İçtimai siyaset veya İçtimai siyaset olarak adlandırılan sosyal politika terimi ilk kez Ziya
Gökalp tarafından 1916 yılında kullanıldı.
4
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olguların geniş bir perspektiften ele alınmasında yarar vardır (Özbek,
2004: 15, 53).
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun sanayi toplumuna
dönüşememiş olması, yoksulluk kategorilerinin geleneksel kalıplar içinde
kalmasına neden olmuştur. Osmanlı da fakir, fukara kavramı daha çok
ahali anlamıyla birlikte kullanılarak “fukara ahali şeklinde
tanımlanmaktaydı. “Fakr-u zarurete dûçâr” olmak kavramı ise daha çok
geçici veya beklenilmeyen bir durumda ortaya çıkan maddi sıkıntıları ifade
etmek için kullanılmıştır. 19. Yüzyıl Osmanlı ekonomisinde yaşanan
gelgitler düşünülünce “Fakr-u zarurete dûçâr” olmak hemen her kesim için
mümkün gözükmekteydi. Söz konusu fukara kimse herhangi bir memur
veya bir paşanın karısı ve çocukları olabileceği gibi ticaretle uğraşan
kimseler de olabilirdi. Bu durumdaki kimseler, devlet tarafından yardım
edilmeyi hak eden kesimler olarak değerlendirilmekteydi. Osmanlı
devletinin son yüzyılında fukara sayısındaki artıştan dolayı devlete yardım
isteğiyle verilen dilekçelerin sayısı ve çeşitliliği oldukça artmıştır (Özbek,
2006: 30-31). Dilekçeler sadece maddi yardımları ifade etmemekte aynı
zamanda dönemin şartlarına göre şekil alan toplumsal beklentileri de ifade
etmesi bakımından önemlidir.
Geleneksel Osmanlı toplum yapısında yoksul kişilere yardım sağlayan
ve daha çok başkası vasıtasıyla din kurallarına göre yapılan yardımlar,
önemli yer tutmaktaydı. Nitekim İslam dininin emrettiği zekât, fitre, bağış,
sadaka gibi yardımlar, Osmanlı toplumsal barışın sağlanması için
önemliydi (Şen, 2002: 31). Bu yöntemde sosyal politikalar konusunda
devletin işlevselliğinden çok toplumun veya bireyin yardımseverliğinin ön
planda olduğu bir anlayış hakimdi. Ancak II. Meşrutiyet’ten sonra uzun
süren savaşlar ve kapitalist ekonomik süreçle beraber sosyal yardım
anlayışı önemli değime uğramıştır. Bu değişimle beraber sosyal
yardımların sadece insanların günlük ihtiyacını karşılamaktan ibaret
olmadığı anlaşılmış ve kurumsal yardım hizmetleri önem ve itibar
kazanmaya başlamıştır. Kurumsal yardım anlayışına iyi bir örnek;
Fransa’daki sosyal yardım örnek alınarak oluşturulan Müessesat-ı
Hayriye-i Sıhhiye Müdüriyeti İdaresi’nin kurulmuş olmasıdır. Bu idarenin
kuruluşuyla beraber modern olduğu düşünülen yeni bir sosyal yardım
sisteminin oluşturulmasına önemli çaba gösterilmiştir (Özbek, 1999-2000:
126-127).
II. Meşrutiyet döneminde sosyal politikalar konusunda önemli
gelişmelerden biri de resmi veya yarı-resmi cemiyetlerin kurulmuş
olmasıydı. 1909 yılının ilk aylarında “Osmanlı Donanmayı Milliye İane
Cemiyeti”, daha sonra 1911 yılında “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” ve
ardından Balkan savaşlarının en zorlu günlerinde “Müdafaa-i Milliye
Cemiyeti” kurulmuştur. Bu cemiyetler, vatanseverlik ve milliyetçilik
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eksenli söylemleriyle II. Meşrutiyet dönemi boyunca toplumsal alandaki
faaliyetlerini genişlemişlerdir. Ayrıca bu üç cemiyet aracılığıyla İttihat ve
Terakki yönetimi, devlet ile toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi
yönünde önemli bir bağ kurmuş oldular (Özbek, 2004: 295).
Diğer yandan Sanayi devriminin getirdiği toplumsal sınıfların hak ve
hukukunun korunmasına yönelik çalışmalar, Tanzimat’tan sonra Osmanlı
toplumsal hayatına girdi. Bu bağlamda sosyal politikaların içeriğine işçiyi
koruma, bireysel veya toplu iş uyuşmazlıklarını önleme, düzenleme ve
işçiye fırsatlar sağlama vs. konular eklendi (Esin, 1982: 133). Ancak
Osmanlı toplumunda nitelik ve nicelik olarak etkili işçi sınıfı olmadığı için
bu tür sosyal mevzuat uygulamaları, Cumhuriyetin ilanından sonra daha
çok yer almaya başladı (Talas, 1953: 72). Bu uygulamalar ise Batılı
toplumlarda olduğu gibi ekonomik bakımdan zayıf olan işçilerin
korunması veya daha insancıl bir konuma getirilmesinden ziyade çalışma
saatleri ve işçi ücretlerinin istikrara kavuşmasına yönelikti. Bu bağlamda
Osmanlı toplumunda ilk toplu işçi hareketi, 1871’lerde kurulmuş olan
Ameleperver Cemiyeti ile başladı. Daha sonra 1895’te kurulup 1896’da
kapatılmış olan Osmanlı Amele ve Tophane Fabrikaları Cemiyetleri
vasıtasıyla işçilerle ilgili çalışmalara devam edildi. Ancak bu cemiyetlerin
çoğu hayır cemiyetleri olarak faaliyetlerini yürütmekteydiler. Zaten bunlar,
bir müddet sonra gerek ekonomik ve gerekse hukuki nedenlerle fazla
gelişme imkânı bulamadan kayboldular. Sanayi inkılabı sonrasında gelişen
kapitalist ekonomi kuralların Osmanlı toplumuna geç veya sınırlı düzeyde
girmiş olmasının getirdiği şartlar, bu tür cemiyetlerin ömrünü kısalttı. Bu
yüzden ekonomide üretimin önemli bir parçası haline gelen işçilerin lehine
olan gelişmeler, gerek ekonomik ve gerekse hukuki nedenlerle kayboldu
(Andaç, 1981: 5). Dolayısıyla sosyal politikaların önemli parçası haline
gelen sosyal güvenliğin ülkemizde karşılık bulması, oldukça geç döneme
rastlar. Batılı ülkelerde önemli yol kat eden sosyal güvenlik uygulamaları,
Tanzimat ve Meşrutiyet reformlarından sonra sınırlı düzeyde de olsa
Osmanlı toplumuna girmiş oldu. Bu kapsamda Mecelle’nin 495. Maddesi
ile çalışma ilişkileri konusunda önemli düzenleme getirildi. Çalışanların
haklarını korumak, yaşlılık ve mamullük gibi riskli durumları en aza
indirmek amacıyla sınırlı sayıda bazı kuruşlar açıldı. 1890’da Seyrisefain
Tekaüt Sandığı, 1909’da Askeri ve Mülki Sandıkları, 16 Nisan 1909’da
Tersane-i Amireye Mensup İşçi veya çalışanların Tekaüdiyeleri Hakkında
Nizamname ile kurulan bu sandıklar, ilk sosyal güvenlik uygulamalarını
temsil etmekteydiler. Bunları 16 Nisan 1910’da hastalık ile kaza halleri
için Hicaz Demiryolu Memur ve Müstahdemlerine yardım Nizamnamesi
ile kurulan sandık ile 1917’de Şirketi Hayriye Tekaüt Sandıkları izleyerek
sosyal güvenlik konusunda öneli yol kat edilmiş oldu (Makal, 1997: 201216).
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Toplumsal değişimin nedenlerini sadece sanayileşmenin getirdiği yeni
şartlar veya ekonomik nedenlerle izah etmek mümkün değildir. Bunun
yanı sıra Osmanlı devletine yapılan göçler, Osmanlı toplumsal yapısını
önemli ölçüde değiştirmiştir. 19. Yüzyıldan itibaren başta Balkanlardan
olmak üzere Kafkasya, Arap coğrafyası ve hatta Afrika’nın farklı
bölgelerinden çeşitli nedenlerle Anadolu’ya göçler gerçekleşti. Rusların
etkisi Avrupalı devletlerin desteğiyle 19. Yüzyıldan itibaren Balkan
coğrafyasında Osmanlı devletine aleyhine geliştirilen aşırı milliyetçi
söylemler, kısa sürede etkisini özellikle Balkan coğrafyasında göstermiş
ve binlerce Türk, yerlerini terk ederek Anadolu’ya göç etmek zorunda
kalmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi, Kırım ve Kafkaslarda heyecana
neden olmuş ve bu bölgelerden de Anadolu’ya kitlesel göçler
gerçekleşmiştir (Sarıcaoğlu, 1999: 604). Bu nedenle 1877-1878 Osmanlı
Rus Harbi, Anadolu topraklarına yapılan göçlerin kırılma noktasını
oluşturmaktadır. Zira 93 Harbinden itibaren Osmanlı devleti, hem
kuzeyden hem de Batı’dan yoğun göç dalgasıyla karşı karşıya kalmıştır
(Karpat, 2003: 118).
Balkanlarda Osmanlı aleyhine geliştirilen Panslavizm düşüncesi,
militarist milliyetçiliği körüklemiş; yayılmacı politikaların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda ortaya çıkan Büyük Bulgaristan
kurma hayali, militarist bir hal almıştır. Balkanlarda milliyetçiliğinin
militarizme dönüşmesi, oradaki Türk varlığı için doğrudan tehdit
unsuruydu (Kocacık, 1999: 657). Zorunlu olarak bu coğrafyadan göç eden
Türkler, Anadolu’nun nüfusunu büyük oranda homojenleştirdi. Böylece
Türk göçleriyle birlikte Osmanlı toplumu nicelik olarak önemli bir
değişime uğradı. Çok uluslu imparatorluk yapısından tek uluslu devlet
yapısına kayış, artık bu süreçten sonra hız kazanmış oldu. Bu göçlerden
sonra Anadolu’nun demografik yapısının değişmesiyle beraber Osmanlı
nüfusu kavramı yerine Anadolu nüfusu kavramı literatürdeki yerini almış
oldu (Yıldırım, 2012: 80-90; Halaçoğlu, 2002: 894-895). Anadolu’daki
artan Türk ve Müslüman varlığına karşın Balkanlardaki Türk varlığı ise
aynı oranda azalmış durumdaydı. Balkanlarda Türk nüfusunun sona ermesi
sonrasında bu bölgedeki Türk-İslam varlığı da giderek yok oldu. Bu
homojen nüfus yapısı, ulus-devlet inşa sürecinde ve Anadolu nüfusunun
toplumsal ve ekonomik değişiminde önemli rol oynadı. Bu homojenlik
sadece nüfusun niceliği ile ilgili değil aynı zamanda niteliğine de yansıdı.
Bu anlamda özellikle II. Meşrutiyet’ten sonra sanat, zanaat ve ticaret hayatı
da bu homojenlikten nasibini aldı ve milli burjuvazinin oluşmasına zemin
hazırladı. Milli burjuvazinin güç kazanması, ekonomide ulusal denetimin
sağlanması ve korunması anlamına geliyordu (Toprak, 1995; 137: Tekeli,
1990: 61-62). Jön Türk hareketi, Osmanlı toplumunda meydana gelen
göçler sonrası hızlı değişimin ve aynı zamanda homojen nüfus yapısının
bir sonucu olarak ortaya çıktı. Osmanlı toplumunda yaşanan değişim
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sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Dilde, edebiyatta ve kültürde homojen
nüfusun etkisiyle meydana gelen değişim, ulusal kimliğin inşası için
önemli argümanalar olarak yerini aldı. Ulusal kimliğin inşasında dil önemli
rol oynadı Dilin sadeleştirilerek Türkçe yazıların ön plana çıkması, yeni
toplumsal değer tanımlarının da ön plana çıkmasına neden oldu (Karpat,
2017: 128-129).

3. Sonuç
Osmanlı ekonomisi uzun yıllar kendine mahsus ancak önceki İslam
devlet geleneği ile şekillenen iktisadi sistem ile yönetildi. İktisadi
konularda birinci öncelik; kentlerin iaşesinin sağlanması ve üretim-ticaret
arasındaki dengenin iyi korunmasıydı. Bu anlamda üretim ve ticaret
özendirilirken devlet tarafından konulan kuralların bozulmamasına dikkat
edilmekteydi. Kurallara uymak toplumun müreffeh şekilde yaşamasını
sağlayacağı gibi devletin de güçlü olması için gerekliydi. Şehirlerin
oluşumları için sanat, zanaat ve ticaretin önemini iyi bilen Osmanlı
yönetimi, esnafın korunması ve güçlendirilmesine önem verdi. Bu anlamda
bir taraftan iç ticaretin canlı tutulması diğer taraftan dış ticaretin
geliştirilmesi için kuvvetli bir devlet mekanizması oluşturulmuştu. Ancak
sanayi devrimi Avrupa’da toplumunu değiştirdiği gibi Osmanlı ekonomik
ve toplumsal düzenini de önemli ölçüde değiştirdi. 18. Yüzyıldan itibaren
özellikle sanayi devriminin etkisiyle Osmanlı geleneksel ekonomisi
zayıflamaya ve Batılı devletlere giderek bağımlı hale gelmeye başladı. Dış
ticarette yabancılara verilen ayrıcalıklar, 18. Yüzyıldan sonra Osmanlı
ekonomisine büyük zararlar vermeye başladı. Sanayi devrimi sonrasında
Osmanlı pazarına yönelen yabancı tüccarların Osmanlı ekonomisindeki
etkisi ve gücü giderek artmaya başladı. Böylece geleneksel Osmanlı
ekonomisi, bu yüzyıldan itibaren zayıflamaya başladı.
19. Yüzyılda yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik değişiklikler
sosyal hareketliği önemli ölçüde artırdı. Yeni talepler ve ölçütler, Osmanlı
toplumundaki millet siteminin değişmesine yol açtı. Tanzimat döneminden
itibaren değişimin başat öğesi, ekonomi iken 20. yüzyılda ekonomi
yanında milliyetçilik de önemli hale geldi.
Tanzimat’tan itibaren uygulamaya konulan Osmanlıcılık, Balkanlar’da
Pan akımlarının giderek güç kazanması ve bağımsızlık hareketlerinden
sonra önemini kaybetti. Aslında iyi niyetli başlayan Osmanlıcılık
politikası, dönemin militarist milliyetçi ayaklanmalarına direnemedi.
Siyasi homojenliğin veya bütünlüğün önemli almacı olacağı düşünülen
Osmanlıcılık, bu süreçte hızlı bir şekilde zayıfladı ve yerini nüfustaki
homojenliğe bıraktı. Balkanlarda militarizmin giderek yaygın hale gelmesi
sonrasında binlerce Müslüman Türk, yurtlarını terk ederek Anadolu’ya göç
etmek zorunda kaldılar. Türk göçleriyle birlikte Anadolu nüfusu büyük
oranda homojenleşti. Demografik yapıda meydana gelen bu hızlı değişim,
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sosyal ve iktisadi hayatta da kendini belli etti. Yeni homojen nüfusla
birlikte ekonomide üretim ve tüketim ilişkileri değişmiş ve milli
burjuvazinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca bu yeni demografik
yapı siyasi tercihlerin değişmesine de yol açtı. Böylece kendi yerel
eğilimlerini ve modernleşme yanlısı isteklerine cevap verecek siyasi
imkânların kurulmasına yönelik çalışmalar, yaşanan bu değişimle hız
kazandı. Bu süreç, aynı zamanda Türk milliyetçiliğini kuramdan ziyade
Osmanlı Devleti’nin yeniden yapılanmasında kullanılan temel ideolojinin
belirlenmesi ve harekete geçirilmesi bakımından da önemli olduğu
bilinmektedir.
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BİRECİK ERMENİ HADİSESİ
Armenian Incident In Birejik
İhsan Burak BİRECİKLİ
Giriş
Birecik, günümüzde Şanlıurfa iline bağlı bir ilçe merkezidir. Güneyinde
Suriye, batısında Gaziantep’in Nizip ilçesi, kuzeybatısında Halfeti,
kuzeydoğusunda Bozova ve doğusunda Suruç bulunur.(Kürkçüoğlu,
1996:1) Denizden 450 metre yükseklikte ve Fırat nehrinin sol kıyısında
bulunan Birecik, etrafı yarım daire şeklinde dağlarla çevrilmiş bir ovanın
merkezini oluşturur. Kuzey Suriye’den Mezopotamya’ya giden yollardan
biri buradan geçtiği için Birecik tarihte Yakındoğu’nun önemli
merkezlerinden biri haline gelmiştir.(Bostan, 1992:187) M.Ö. 19.asırda
Asur hâkimiyetine giren Birecik’in o dönemdeki adı “TillBarsip”tir.(Ekinci, 2012:12) M.Ö. 2000’lerde Hititler “Birta/Birthe” adını
verdiler. Bu isim Arapçada “Birsa, Bira, Biria” oldu, Selçuklular, “Bire”
dedi.(Bibi, 1941:202) Daha sonra “-cik” eki eklenince Birecik adı ortaya
çıktı.(Umar, 2008:304) Birecik adı Arapça “Bira (Kale)” ve Türkçe “-cik”
ekinden oluşur. Yerel ağızda “Berecik, Baracık” şekline dönüştü. Aramice
“Kale” anlamında Birsa’dan türeyen bu adı ilk defa gezgin Carsten
Niebuhr kullandı. Suriyeliler tarafından “Bireh”, Türkler tarafından ise
“Bira, Bire, Biret’ül Fırat (Fırat Kalesi)” kullanıldı.(Mızrak, 2007:43)
Halep vilayeti, Anadolu’dan Arabistan’a ve Suriye’ye geçiş eşiğinde
yer alır.(Sakaoğlu, 2007:243) Halep’in doğusunda Zor sancağı, Diyarbakır
ve Elazığ vilayetleri, batısında Akdeniz ve Adana vilayeti, kuzeyinde
Ankara ve Sivas vilayetleri ve güneyinde Suriye yer alır.(Eroğlu &
Babuçoğlu, 2012:98) Halep’e bağlı olan üç sancaktan biri de
Urfa’dır.(Bayraktar, 2004:24-25) Urfa sancağı Birecik, Harran, Rumkale
ve Suruç kazalarından oluşur. Birecik Kazası(BOA.Y.A.HUS. 352/1)
Halep’in 135 km kuzey doğusunda ve Urfa’nın 70 km batısındadır. Urfa
Sancağının Halep vilayetine bağlanmasıyla Birecik, Urfa Sancağına bağlı
bir kaza oldu.(Bayraktar, 2007:10) 1892 senesinde Urfa; Birecik, Rumkale
ve Suruç kazalarından oluşuyordu.(Cuinet, 2001:264-271)
İngiliz Dragoman1 Gerald Henry Fitsmoris, 15 Temmuz 1865 tarihinde
İrlanda’da (Howth/ Dublin) doğdu.(Berridge, http://www.oxforddnb.com)
Katolik bir ailede yetişen Fitsmoris 17 yaşına kadar Katolik misyoner
olmak için dini eğitim almıştır. 1882 yılında kiliselere misyoner yetiştiren
 Dr. Yakınçağ Tarihi, burakbirecikli@gmail.com
1 Dragoman: Tercüman demektir. (Pakalın, 1971:478).

“Black Rock” adlı okuldan Papaz cübbesi giyerek mezun olduktan sonra
“Genç Master” olarak göreve başlamıştır. Daha sonra İngiltere Doğu
Akdeniz Konsolosluk Servisi’nde tercüman olmuştur.(Berridge, 2016:23)
Gazeteci Edwin Pears’e göre; diğer meslektaşlarından farklı olan
Fitsmoris, zamanının büyük çoğunluğunu Türk kahvehanelerinde
geçiriyor ve gündelik dile hâkimiyetini artırıyordu.(Pears, 2010:178) 1890
yılında İstanbul’daki başkonsoloslukta çalışmaya başladı. Bilgisi,
becerikliliği ve dil bilgisi sayesinde İngiliz büyükelçiliğinde sözü geçen
birisi olmuştu. Doğu Anadolu’ya atandı, 1891 yılında Van, 1892 yılında
Erzurum ile Trabzon’da görev yaptı. 1894 yılında İstanbul’a döndü. Bu
esnada Ermeni meselesiyle ilgilenmeye başladı.(Hepkon, 2012:78)
Fitsmoris, Ağustos 1894 ile Mart 1896 yılları arasında meydana gelen
Ermeni olaylarını inceledi.(Adıtatar, 2011:64) Fitsmoris, İngiliz Büyükelçi
Philip Currie’ye2 Ermeni sorunuyla alakalı birçok yazı gönderdi.
Fitsmoris, Birecik’te Müslümanlardan daha çok Ermeni ahali ile görüştü.
Bazı Ermenilerin ve misyonerlerin söylediği her şeyi gerçekmiş gibi kabul
ederek
İngiliz
Büyükelçi
Currie’ye
Ermenilerin
zorla
Müslümanlaştırıldığını yada katledildiğini anlatan abartılı raporlar
gönderdi. Fitsmoris, Urfa’da iki gün içerisinde 8000 Ermeni’nin
öldürüldüğünü ve ölülerin yarısının kilisede yakılanlardan oluştuğunu
iddia etti. Bu sırada 1896 yılında Batı basınında Ermenilerin zorla ihtida
ettirildiği
(İslamlaştırıldığı)
ya
da
katledildiği
haberleri
yazılıyordu.(Özşavlı, 2013:77) Osmanlı arşiv belgelerinde, Birecik’te bir
şuriş (karışıklık) çıktığı ve bu hadiseden korkan bazı Ermenilerin İslam’ı
kabul ettiğini, ortam sakinleşince de Müslüman olan Ermenilerin tekrar
Hristiyanlığa döndüklerini ve camiye çevirdikleri kiliselerini tekrar eski
haline getirdiklerini yazmaktadır.3
1.Ermeniler ve Misyonerlik
Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren misyoner okulları, hastaneleri,
yetimhaneleri, yurtları, spor tesisleri, dikiş atölyeleri vb. yerler; bir yandan
Hristiyanlaştırma faaliyeti yürütürken diğer yandan da Osmanlı içerisinde
ihtilalci fikirlerin gelişmesine zemin hazırlamış ve bazı isyanların
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Misyonerler zahirde eğitim-öğretim
faaliyetleri içinde bulunuyor olsalar bile, Anadolu’da bozulan asayişin
nedenlerinden biri olduğu iddia edilmiştir. Özellikle Protestan
misyonerleri Ermeniler nezdinde yaptıkları siyasi propaganda ve
Ermenilere verdikleri maddi yardım (nakit para) sayesinde isyanlara yol
açtılar. Hatta Anadolu’da daha çok İngiltere ve ABD siyasi menfaatleri için
gayret sarf eden bazı misyonerler, mahalli asayişi bozdukları suçlamasıyla
sınır dışı edildiler. Osmanlı idaresinin aldığı tedbirlerin sonucunu
İngiliz Büyükelçi Philip Currie: İngiliz diplomat. 1893-1896 yılları arasında Osmanlı
Devletinde İngiltere Büyükelçisi olarak görev yaptı. (Salt, 2015:9).
3 “Birecik şurişinde korkarak Müslüman olan Ermenilerin…” (BOA.Y.A.HUS. 352/60).
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göstermesi açısından Urfa ve Van isyanlarına bakılabilir.(Hülagü,
2001:71) Urfa ve Birecik’te meydana gelen ayaklanmalarla ilgili tedbirler
alındığı yerel makamlarca ifade edilmiştir.(BOA.A.MKT.MHM. 648/8)
Padişah II.Abdülhamid döneminde meydana gelen Ermeni isyanları
sonrasında, Ermenilerden dul ve yetim kalanlara ayni ve nakdi yardım
yapılmıştır.(Babacan, 2007:271)
Misyoner faaliyetlerinin Osmanlı tarihinde oynadığı esas role ilişkin
yapılan değerlendirmelerde, Robert Koleji’nin Bulgar komitecileri
yetiştirdiği, Beyrut Amerikan Protestan Koleji’nin Arap milliyetçileri
yetiştirdiği ve Merkezi Türkiye Koleji’nin ise Ermeni milliyetçileri
yetiştirdiği birçok araştırmacı tarafından iddia edilir.(Taşkın, 2012:424)
Şark Meselesi içinde Ermeni meselesini değerlendiren Batılı güçler,
misyonerler vasıtasıyla Gregoryen Ermenilerin mezhebini değiştirme
gayreti içindeydiler. İngiliz ve Amerikalı misyonerler Ermenileri
Protestanlaştırmaya, Fransız misyonerler Katolikleştirmeye, ve Ruslar da
Ortodokslaştırmaya çalışıyorlardı.(Babacan, 2005:645) Osmanlı resmi
raporları incelendiğinde; misyonerlerin Ermeni isyanlarında organize edici
ve müdahaleci bir rol üstlendikleri ve Osmanlı yönetimi aleyhinde bir
kamuoyu oluşturulmasını sağladıkları görülür.(Aydın, 2006:79) Amerikan
misyonerleri Anadolu topraklarını üç ana misyon bölgesine ayırdılar.
Sivas’ın güneyinden Mersin’e, Mersin’den Halep’e çekilen çizgi içinde
kalan bölge; Merkezi Türkiye Misyonu bölgesidir. Burada Antep, Halep,
Adana, Antakya, Maraş ve Urfa yer alır.(Kılıç, 2008:64) Misyonerler
1847’den itibaren Kayseri, Maraş ve Urfa merkezlerinde misyonlar
kurmaya başladılar.(Akgün, 1994:2123) 1873 yılında Misyoner Corinna
Shattuck, Adana, Maraş, Antep ve Urfa’da öğretmenlik yapıyordu.(Yücel,
2011:73) 1895 yılında Misyoner Shattuck’ın Urfa’daki Ermeni hadisesiyle
ilgili New York Times gazetesinde yayınlanan mektubu ile İngiliz
konsolosluk görevlisi Fitsmoris’in Ermeni hadisesiyle ilgili raporu
arasında büyük benzerlikler vardır.(Shattuck, 1896:340-344)4 Görünüşe
göre Fitsmoris’in raporu pek çok önemli noktada Miyoner Shattuck’un
iddialarına dayanmaktadır.(Kieser, 2013:288-289) Ancak Shattuck
saldırıya uğradığı dönemde Urfalı Müslümanlarca kurtarıldığı gerçeği
gazete haberlerinde çıkmıştı.(The New York Times, February 24, 1896)
1883 yılında Urfa’da misyonerlere ait Lons-le-Saunier Fransisken
rahibelerinin dikiş atölyesi ve kız okulu vardı.(Özşavlı, 2013: 52) 1894
yılında Urfa’da Fransız misyonerler iki okul açtı.(Şişman, 2006:329)
Eçmiyazin, Ahdamar ve Sis (Kozan) katoğigoslukları Ermeni kilise
tarihinde yerini almıştır.(Külekçi, 2010:216) Urfa ve Birecik’te yaşayan
Ermeniler çoğunlukla Gregoryan mezhebine tabi olup Sis’e bağlıdırlar.
“Three Days of Butchery, A Woman Describes The Massacre of Armenians in Ourfa”,
The New York Times, Feb. 17, 1896.
4
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Misyonerlik faaliyetleri sonucunda Urfa bölgesinde yaşayan Gregoryan
Ermenilerin birçoğu mezhep değiştirerek Protestan ya da Katolik
olmuştur.(Taş, 2014:245) Urfa 1890’lı yıllarda bir misyonerlik merkezine
dönüşmeden önce bir Protestan cemaati yaşıyordu. Yabancıların
faaliyetleri süratli bir şekilde gelişmiştir.(Kieser, 2013: 299) Ermenilerin
Protestanlaşmasında özellikle Amerikalı misyonerlerinin büyük bir katkısı
olmuştur.(Shenk, 2004:73-74) Osmanlı idaresi İngiltere’nin talebi üzerine
Protestan Ermeni cemaatini resmen tanımıştır. 1896 yılında ABD’den 7,
İngiltere’den ise 4 ayrı kiliseye bağlı misyonerler Anadolu’da faaliyet
halindeydiler. Misyon merkezlerinden biri de Urfa ve Birecik’tir.(Gürün,
2005:59) Papazlık yapan Dr.Johannes Lepsius,(Kılıç, 2003:48-56)
Müslüman halk arasında bir Hristiyanlaştırma faaliyeti yürütüyordu.
Mayıs-Haziran 1896’da halı tüccarı kılığında çıktığı yolculukta Urfa’da
Ermenilere Yardım Hayr Kurumunu kurmuştur.(Kieser, 2011:259)
Birecik’te bulunan Ermeni halka misyonerlerin yakın ilgi gösterdiğine dair
çok sayıda misyoner raporu ve arşiv belgesi bulunmaktadır.(Çiçek,
2005:79) Amerikalı muallim Förmin, Müslüman bir kız çocuğunu
Hristiyan yapmıştır.(BOA.Y.PRK.ASK. 151/110) Amerikalı misyonerler
Urfa’ya 1839’dan sonra sıklıkla gelerek 1890’larda Urfa’da belirleyici bir
rol oynamaya başladılar. ABCFM.5, dul-yetim evi ve atölyeler kurarken,
Alman Şark Misyonu ise 1890’larda Urfa’da yetimhane, halı dokuma
atölyesi ve hastane işletiyordu.(Kieser, 2013:282) 1895’lerde Anadolu’da
patlak veren Ermeni hadiselerinde Amerikan misyonerleri olayların içinde
idi. Hatta Diyarbakır, Harput gibi yerlerde bazı misyonerler çatışırken ölü
ele geçirildi.(Açıkses, 2003:117) Bazı kaynaklarda Amerikan ve Fransız
misyonerlerin Ermenileri isyana hazırladığı yazıyordu.(Ural, 1998:318)
Birecik’teki Protestan Manok Nikogosyan’ın yanındaki evrakların içinde
Ermenilerin isyana teşvik edilmesine dair mektuplar ele
geçirilmiştir.(BOA.Y.PRK.ASK. 151/110) 1895 yılında Frederick Davis
Grenee adlı bir Amerikalı misyoner, Anadolu’dan kendisine gelen imzasız
mektuplarda
Müslümanların
Ermenileri
katlettiğini
dillendiriliyordu.(BOA.Y.A.HUS. 327/61) Ayrılıkçı fikirlerin bir çeşit
yuvası olan misyoner okulları Osmanlı tarafınca yeterince
denetlenemiyordu. ABD, Osmanlı Devleti üzerindeki emperyalist
politikasını misyonerler vasıtasıyla sürdürüyor ve Osmanlı vilayetlerini
parçalamak uğrunda Ermenileri kullanıyordu. Bu amaçla Ermeni
milliyetçiliğinin uyandırılması için misyoner okullarında Ermeni tarihine
ve Ermeniceye yer veriliyor ve Ermeni fesat faaliyetleri sürekli
destekleniyordu.(Kuzgun & Tangülü, 2013:151-152)
1878 yılındaki Berlin Kongresi’nden sonra uluslararası bir sorun haline
getirilen “Ermeni Meselesi”, Batılı devletlerin bazı Ermeni çeteleri
ABCFM: American Board of Commissioners for Foreign Missions. Amerikalı
misyonerlerin 1810’da kurulan teşkilatıdır. (Strong, 1910:7).
5
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yönlendirilmesiyle 1894’lerden itibaren Osmanlı vilayetlerinde birçok
olay patlak verdi. Ermeni halkı, Büyük devletler arasındaki rekabete ve
paylaşım hırsına kurban edildi. Anadolu’da birçok vilayet ve kazada çıkan
olaylar ve isyanlar sonucunda kan döküldü.(Münir Süreyya Bey, 2001:71)
Daha çok Doğu Anadolu bölgesinde patlak veren Ermeni olayları zamanla
artarak Orta ve Batı Anadolu bölgesine de yayılmıştır. Özellikle 1895
senesinde organize bir şekilde meydana gelen Ermeni olayları dikkat
çekmektedir. Rusya ve İngiltere gibi devletlerin cesaretlendirici tavırları
sonucu 19.asrın sonlarında Kayseri, Yozgat, Merzifon, Sason vb. yerlerde
hadiseler çıktı.(Babacan, 2005:112) 1894’ten itibaren birçok yerleşim
merkezinde Müslüman-Ermeni çatışması başlayınca Ermenilerin hamisi
rolündeki Batılı devletler Osmanlı hükümetine baskı yapmaya başladılar.
İngiltere’de seçimlerde büyük bir çoğunluğu ele geçirip 1895 yazında yeni
bir kabine kuran Muhafazakâr lider İngiltere Başbakanı Lord Salisbury,
Ermenilere yardım etmek için elinden geleni yapıyordu.(Berridge,
2016:40)
19.asırda Fransa kendi kurduğu okullarla ve kendi etkisi altındaki
gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının kurduğu okullarla Osmanlı
vilayetlerine nüfuz ediyordu. Halep vilayetine bağlı kazalarda yaşayan bazı
Ermeni çeteler, muhtemel bir çatışmada Fransa’nın destek vereceğini
düşünüyordu. Fransa, Ermeniler üzerinde Katolikleştirme propagandası
yürüterek önemli bir kısmını kendi dindaşı haline getirmişti.(Yılmaz,
2001:168) Beyoğlu’ndaki Patriklik, Maraş Katolik Murahassalığı’na bir
telgraf çekerek Birecik’te Katolik olmak isteyen 300 Ermeni hane halkının
masraflarının karşılanmasını ve Ermenilere için bir rahip gönderilmesini
istemiştir.(BOA.Y.MTV. 144/144)
Osmanlı arşiv evrakları incelendiğinde görülecektir ki Fransa
hükümeti, Maraş, Antep, Adana ve Urfa bölgesinde Ermenilerle sıkı bir
işbirliği yapmıştır.(Öztürk, 2009:110) 11 Mayıs 1895 tarihinde İngiliz,
Fransız ve Rus hükümetlerince onaylanan bir ıslahat tasarısı Osmanlı
hükümetine sunuldu. Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Mamuretü’l-aziz
(Elazığ), Sivas ve Van vilayetlerinde ıslahat isteniyordu. Böylece bir
“Vilâyât-ı Sitte” meselesi ortaya çıkartılarak kurulacak bir Ermenistan’ın
sınırları çiziliyordu.(Küçük, 1986:117) Osmanlı Devleti ile İngiltere
arasındaki karşılıklı notalar ile reform taslağı 20 Ekim 1895 tarihinde son
halini aldı. Genel bir müfettiş tayini (Karacakaya, 2005:37) ve görevleri,
teftiş komisyonu oluşturulması, nahiyelerin teşekkülü, Kürt aşiretlerin
kontrol altına alınması vb. konular tartışıldı.(Küçük, 1986: 117) Bu sırada
Ermeni komitacılar gazetelerde soykırım haberleri yayınlattırarak
kamuoyunu yönlendirmeye ve dünyayı Osmanlı aleyhine kışkırtmaya
çalıştılar. Ermeni çetelerin çıkarttığı isyanlar bastırılmaya başlayınca
“Ermeniler katlediliyor!” propagandasına sarıldılar. Bu iddiaları İngiliz
Yüzbaşı Norman 1895 yılında yazdığı raporunda yalanlandı: “Bugüne
[413]

kadar Ermenilerin bütün dünyayı aldattığını suçluların Türkler değil
Ermeniler olduğunu, mazlum ve haklı olanın Ermeniler değil, Türkler
olduğunu” yazmıştı.(Norman, 1993:4) Birçok vilayet ve kazada
Müslüman-Ermeni çatışmaları başlayınca Avrupa basını “Ermeni
Mezalimi” şeklinde yayınlar yaptı. İngiltere Ermeni meselesinde liderliği
ele alarak Osmanlı idaresine müdahale istedi.(İlter, 1995:170) Aslında
Osmanlı Ermenileri, Doğu Anadolu üzerinde oluşan İngiliz-Rus nüfuz
rekabetinde bir faktör yada bir piyondu. Ne İngiltere’nin ne de Rusya’nın
Ermeni menfaatlerini düşündükleri yoktu. Her iki devlet te Ermenileri bir
piyon gibi kullanmak istiyor ve Ermenilere büyük umutlar vaat
ediyordu.(Şimşir, 2011:46)
2.Ermeni Komiteleri ve Faaliyetleri
1870 yılından sonra Van’da Ararat, İttihad ve Halas, Muş’ta
Mektebsevenler, Şarklı, Ermenistan’a Doğru, Adana’da Kilikya gibi
komiteler kuruldu. 1878 yılında Kara Haç, 1879’da Milliyetperver
Kadınlar Cemiyeti, 1880’de Birleşik Cemiyeti, 1881’de Anavatan
Müdafileri, Erzurum’da Şura-ı Ali, 1882’de Ermeni Silahlılar Derneği,
1885’te Armenekanlar, 1887’de Hınçak, 1890’da Yıldırım, Kurban ve
Taşnaksutyun gibi birçok komite, cemiyet ve çete kuruldu. Bu kuruluşlar
sadece fikri mücadele vermekle kalmamış, Müslümanları ve Ermenileri
katletme ve birçok yerde isyan çıkarma gibi faaliyetlerde
bulundular.(Karabıyık, 1984:58-59; Öztürk, 2009:24) Bunların yerleşim
birimlerinde teşkilatlanması, ayaklanma çıkarılması, suikast icra edilmesi
gibi yöntemlerle Osmanlı hükümeti meşgul edilerek idarenin zayıf ve
güçsüz düşürülmesi planlandı.(Karayiğit, 2012:56) 1890’lardan itibaren
Anadolu’daki olaylara karışmış birçok Ermeni çeteci için aşırı Ermeni
milliyetçisi oldukları ve katı bir Türk düşmanı oldukları iddia edilir.
Çetecilere göre bağımsız bir Ermenistan’ın kurulabilmesinin yolu Doğu
Anadolu’daki Müslümanların temizlenmesine bağlıdır.(Chalabian,
1988:227-228) 1895’lerden itibaren yerleşim merkezlerine sızma, silah
nakli yapma vb. çalışmalar arttı. Taşnaklar birçok vilayette hücreler kurdu.
Çok geçmeden Anadolu’da küçük çaplı isyanlar başladı.(Erickson,
2015:35)
Anadolu’da görev yapan İngiliz konsolosluk görevlileri 1895 yılı
Temmuz ve Ağustos aylarında Ermeni çete ve komite faaliyetlerinin her
an bir olay çıkartacak bir aşamada olduğunu iddia ediyordu. Birçok
yerleşim yerinde aynı aylarda Ermeni hadiseleri meydana geldi. 21 Ekim
Erzincan, 25 Ekim Bitlis, 27 Ekim Maraş, 29 Ekim Urfa, 30 Ekim
Erzurum, 2 Kasım Diyarbakır, 2 Kasım Siverek, 4 Kasım Malatya, 7
Kasım Harput, 9 Kasım Arapgir, 16 Kasım Antep, 18 Kasım Maraş, 22
Kasım Muş, vb.(Gürün, 2005:154) Karışıklığı çıkartanlar korkutma ve
öldürme yoluyla Müslüman ahaliyi göç etmeye zorluyordu. Çünkü birçok
kasaba ve şehirde Ermeni nüfusu azınlıkta olduğu için Müslüman ahalinin
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ya göç ettirilmesi ya da katledilmesi gerekiyordu.(Halaçoğlu, 2003:269)
İngiliz konsolosluk raporları bazı Ermeni gençlerin Rusya’da askeri eğitim
aldığını iddia ediyordu.(McCarthy & Arslan, 2006:61) Ermeni örgütleri
birçok hadise ve karışıklıkta başrolü oymaktaydı. Provokasyon metotları
kullandılar, örgüt üyeleri Müslümanlarla Ermeniler arasında karşılıklı
kıtallerin oluşması için kiliseleri tahrip ettiler, bunu Türkler yaptı dediler,
Ermeni papazlara ve ileri gelenlere suikast düzenlediler.(Gürün, 2005: 147,
154) Sadece Türklere karşı değil, kendilerine destek vermeyen Ermenilere
karşı da cinayet ve kundaklama yapıldı.(Uras, 1987:478) 1895 yılında
Rusya’nın Van Konsolosu Mayewski’ye göre; Ermenilere karşı geniş çaplı
bir Kürt saldırısı olmadı, eğer olsaydı hiçbir Ermeni hayatta kalamazdı.
1895’li yıllarda Ermeni çeteci ve komiteciler, Kürt ve Ermeni halkları
arasına öyle bir soğukluk soktular ki, artık hiçbir ıslahatın bu durumu
düzeltmesi mümkün olamazdı. Bağımsız bir Ermenistan kurma hayaline
kapılanlar ayaklanma ve kargaşa çıkararak Türk ve Kürtlere katliam
yaptılar.(Hocaoğlu, 1976:44) Fitsmoris, kendilerine vaat edilen bazı
reformları gerçekleşmesinden umudunu kesen Ermeni grupların isyan
yöntemine başvurduğundan emindir. Ancak Osmanlı yetkilileri, “suçlu ile
masumu ayırmak yerine kimi cahillikten çoğu ise kişisel maddi çıkar elde
etmek için tüm Ermenileri hain olarak damgalamayı tercih ettiler, ne de
olsa yabancı güçlerin müdahil olmasına yol açmışlardı. Bu şeriat hukuku
altında yaşayan Müslüman ahali için suç anlamına geliyordu ve
Ermenilerin katli ve mallarına el konulması hem dini bir görev hem de
haklı bir eylemdi.”(Berridge, 2016:43)
Ermeni çeteleri tedhiş eylemleriyle büyük devletlerin dikkatini
Anadolu’ya çekmek istiyorlardı. Osmanlı idaresi ise ıslahat yapmak için
“Anadolu Islahatı Umumi Müfettişliği”ni kurdu. 27 Haziran 1895’te Müşir
Şakir Paşa, Anadolu Vilayeti Umum Müfettişliğine tayin edildi. Ancak
Müşir Şakir Paşa’nın atanması başta İngiltere olmak üzere Ermeni
komitacılarınca hiç olumlu karşılanmadı. Çünkü Paşa’nın ıslahatların
uygulanması sırasında Ermeni çete ve komitelerine müsamaha
göstermeyeceği düşünülüyordu.(Karaca, 1993: 54-56) İngiliz Büyükelçi
Philip Currie’nin 28 Mart 1894 tarihinde şöyle yazmıştı: “Ermeni
devrimcilerin ilk amacı, kargaşalıklar çıkartmak ve üzerlerine insanlık dışı
misillemeler çekerek bu yoldan devletlerin insanlık adına müdahalelerine
yol açmaktır, bu yüzden giriştikleri hareketlerde Müslümanların
çoğunlukta oldukları yerleri seçmişlerdir.” İngiliz diplomat Richard
Massie Graves 28 Ocak 1895 tarihinde şunu kaydeder: “...Üzülerek
söylemek gerekir ki bu karışıklıklar ve kışkırtmalar durmamıştır. Sırf
Ermenilerin ölmesine yol açmak için her yerde Müslümanlar
katledilmiştir.”(Özel, 2003:184) Ermenilerin en büyük yanılgısı büyük
devletlerin bağımsızlık vaatlerine inanmaları idi.(Mccarthy, 2006:139)
Büyük devletlerin Ermeni meselesine hemen müdahale edebileceklerini
düşündüler.(BOA.HR.SYS. 2791/2) 24 Kasım 1895 tarihinde Halep’teki
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İngiliz konsolosu Henry D. Barnham, Anadolu’daki yüksek gerilime ve
çıkan karışıklıklara rağmen isyan çıkmasını ve kan dökülmesini
engellemeye
çalışan
Korgeneral
Ethem
Paşa’dan
övgüyle
bahsetmiştir.(Şimşir, 1990:639-640) Anadolu’daki Ermeni hadiselerini
soruşturmak için Babıâlice 1895 yılında bir heyet kuruldu. Sami Efendi
başkanlığındaki heyet 3 Ağustos 1896 tarihinde Birecik’e geldi. Heyetin
amacı askeri tedbirler almak ve olaylara neden olan kişileri hemen
cezalandırılmak idi. İsyan çıkan bölgelere bir Kolağası komutasında asker
yerleştirildi, Ermenilerin çoğunlukta olduğu yerlere süvari ve piyade
askerler getirildi, kaza ve kollar arasına devriyeler konuldu.(Karaca,
2001:33-44)
Batılı devletleri tedirgin eden husus, Osmanlı tarafının raporlarında
Ermeni olaylarının arkasında misyonerlerin bulunduğunu ifade
etmesidir.(Kocabaşoğlu, 2001:119-223) Şakir Paşa, vilayetlerde çalışırken
İngiliz konsolosları da Şakir Paşa’ya refakat etti. Hiçbir konsolosun
raporunda Şakir Paşa aleyhinde tek bir cümle bile yazılmamıştı.(Şaşmaz,
2001:766) 1895 yılında Beyoğlu Sorgu Hâkimlerinden Ermeni Zirak
Ohannes Torosyan’ın resmi görevli olarak bulunduğu bir araştırma heyeti;
Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Harput, Sivas ve Van vilayetlerinde inceleme
yapar. Ermeni grupların birtakım taşkınlıklar yaptığını ve Müslüman
ahaliyi tahrik etmek için her yolu denediğini raporlarında yazarlar.(Kuzu,
2011:211) 1896 yılında Van’daki Ermeni olaylarında kaçan çetecileri
konsolosluk binasında saklayan Fransız konsolosu etrafta ne olup bittiğine
bakmak için terasa çıktığı sırada iki kurşun başının kenarından geçti. Karşı
evden kendisine nişan almış durumdaki bir Ermeni’yi fark etti. Yakalattığı
Ermeni saldırgan şu cevabı verdi: “Bu eylemi Türkler suçlansın ve
konsolosun ölümünden sonra Fransızlar Türklere karşı ayaklansın diye
yaptım.”(Loti, 1995:59)
1895 yılında Halep vilayeti dâhilinde Ermeni olayları meydana
geliyordu. Maraş, Zeytun, Urfa ve Antep’te bazı ciddi olaylar ortaya
çıkmış ve askeri birlikler sayesinde sükûnet sağlanmıştı.(Güllü, 2012:8-9)
1895 yılı Aralık ayında Urfa ve Antep’teki Ermenilerden silahlarını teslim
etmeleri istendi.(BOA.Y.A.RES. 77/52) Fitsmoris, Ermeni sorununa aşina
idi ve Halep yakınlarındaki bir görevden İzmir’e henüz dönmüştü. Ocak
1896’da Currie tarafından Kilikya’daki konsolosluk düzenlemeleri
hakkında rapor yazması için görevlendirilen Fitsmoris, bölgedeki Ermeni
iddialarını da incelemiş ve yazdığı raporuna göre; “Halep yakınlarındaki
durum o kadar da kötü değildi, yağma, cinayet ve birkaç kısmi katliamdan”
ibaretti.(Berridge, 2016:41) Ermeni Patrikhanesi tarafından Ermenilere
gönderilen yazılarda, bazı taleplerinin artık hükümetçe kabul edildiğini ve
artık daha rahat hareket edeceklerini söylediler. Ermeni ahali arasında
silahlanma artıyordu ve birçok yerde Ermenilerce kışkırtıcı eylemler
yapılıyordu.(BOA.A.MKT.MHM. 646/12 lef:3) Ermeniler 1890’lardan
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itibaren Urfa sancağında silahlanmaya ve teşkilatlanmaya başladılar.
Asayişin sağlanması için bir miktar asker Urfa’ya yerleştirildi.(Güler,
2007:170) Birecik’te bir karışıklık çıkma ihtimali üzerine Ermenilerden
silahlarını teslim etmeleri istendi.(BOA.DH.ŞFR. 480/119)
Ermeni Hınçak Komitesi’nin Antakya, Antep, Haçin, Halep, Maraş,
Zeytun ve Urfa’da üyeleri vardı. Osmanlı yetkilileri Ermenilerin bu
bölgelerde isyan hazırlıkları içinde olduklarını haber almıştı.(Sonyel,
2009:218) Hınçak Komitesi programına göre, Türkler ve Kürtler öldürülüp
köyleri yakılacaktı. Öfkeden köpüren Müslüman halk Ermenilere
saldıracaktı. Böylece Rus hükümeti insaniyet namına ve Hristiyanlığı
temsilen bölgeyi işgal edecekti.(Lewy, 2012:44) Halep’teki Hınçakiyan
şubelerinin üç önemli vazifesi vardı: propaganda, ajan provokatörlük ve
terör.
Ayrıca
para
toplayıp
silah
ve
mühimmat
alıyorlardı.(BOA.Y.PRK.AZN. 15/37 lef:1/12) 1895 yılında Hınçak
komitesinin kışkırtmaları sonucu Urfa’da bazı olaylar çıktı. Olaylar
sırasında Türklerin yanı sıra komitelere destek vermeyen Ermenilere karşı
da cinayet işlendi ve kundaklama yapıldı.(Bekçi, 2015:35) Halep Ermeni
Piskoposu’nun 2 Kasım 1895 tarihinde Urfa Ermeni Piskoposuna yazdığı
bir mektupta; Anadolu’daki Ermenilerin bir ihtilal başlatmak için ittifak
içinde oldukları, Zeytun’a silah ve cephane gönderilmesi gerektiği,
Maraş’taki Ermenilerin çatışmaya hazır olduğu, Urfa’dakilerin de bu
duyguyla dolu olması gerektiği ve yoğun çalıştıkları takdirde amaçlarına
kısa sürede ulaşacakları yazıyordu.(BOA.HR.SYS. 2790/43)
Ermeni olaylarının çokluğu ve zamanına bakınca önceden tasarlandığı
aşikârdır.(Erickson, 2015:35) 1895 yılından itibaren Ermeni çete ve
komitelerin yaptığı hazırlıklar neticesinde birçok yerde birbirini izleyen
tarihlerde ayaklanma ve karışıklıklar başladı. Bunlardan biri 29 Ekim
1895’te Urfa’da meydana geldi. O sırada Urfa’da bir ayaklanma çıkacağı
söylentisi dolaşıyordu.(Kieser, 2013: 285) Bir Ermenistan teşkili
maksadıyla
Urfa
kazasında
isyan
çıkarılacağı
haber
alınmıştı.(BOA.Y.A.RES. 84/15 lef:1) 1895 yılında İngiliz, Fransız ve Rus
tahrikleri neticesi Urfa’da bir Ermeni isyanı çıkarıldı. Bu işte Amerikan
misyonerlerinin payı olduğu iddia ediliyordu.(Gazigiray, 1982:275)
Anadolu vilayetlerinde bulunan Fransız konsolosları Büyükelçiliğe asılsız
telgraflar çekerek duydukları her şeyi gerçekmiş gibi anlatarak ortamın
gerginleşmesine yol açmışlardı.(Mangaltepe & Karacakaya, 2010:62)
Ermeni çete ve komiteleri Urfa’da örgütlenmiş, Ermeni halkı isyana
hazırlamış, Müslüman düşmanlığı aşılamış, silah ve cephane tedarik
etmiştir. Urfa’daki isyancılar için 8-10 yıl yetecek ölçüde yiyecek depo
edilmiştir. Urfa’daki hazırlıklara Ruslar da destek vermiştir. Rus
ordusunun Urfa’ya geleceği söylenerek Ermeniler ayaklanma için
kışkırtılmıştır.(Sakarya, 1984:240-243) Van ve Urfa’daki Ermeni
isyanlarının Rus desteğinde çıkartıldığı iddia edilmiştir.(Feigl, 2007:104)
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19.asırda Osmanlı topraklarında ortaya çıkan Ermeni isyanlarının
birçoğunu Rusya tarafından destekli Gregoryen Ermenileri
çıkarmıştır.(Babacan, 2003:309) İsyan ve karışıklıkları tertip edenlerden
ele geçirilen evraklarda; Ermenilerin isyan için ittifak etmeleri, askere
yazılıp tüfek aldıktan sonra kıyam etmeleri ve vali gibi devlet adamlarına
suikast düzenlemeleri talimatı verilmiştir.(BOA.Y.PRK.ASK. 151/110
lef:1) Örneğin Siverek’te birçok Müslüman hayatını kaybetmiştir. 20
kişilik bir Ermeni çetesi Siverek’te jandarmaya saldırmıştır.(The New York
Times, November 5, 1895)
Biri 29 Ekim 1895 tarihinde, diğeri 28-29 Aralık 1895 tarihlerinde
olmak üzere Urfa’da iki Ermeni hadisesi meydana geldi.(Özşavlı, 2013:64)
1895 yılı Ekim ayında Urfa’da 39 ila 60 kişinin ölümüne ve büyük maddi
zarara yol açan bir olay vuku buldu. Olayın görünürdeki sebebi; bir
Müslüman’ın borçlu olduğu bir Ermeni’yi öldürmesi idi.(Kieser,
2013:285) Daily News gazetesi, 7 Ocak tarihli Urfa’dan gönderildiği ileri
sürülen bir imzasız mektubu yayınladı. Mektuptaki iddialara göre; Urfa’da
öldürülenlerin sayısı 1.500’ü geçti ve Gregoryen Kilisesi’nde ölenlerle
birlikte 3.500’ü buldu. Katoliklere ve Süryanilere bir şey olmamıştı.
Ermeni halkına gönderilmek üzere Christian gazetesi okuyucuları
tarafından 358 Lira, 17 Şilin ve 3 Penslik bir yardım
toplandı.(BOA.HR.SYS. 2757/71) Süryani Patrikliği; Ermeni komitesinin
çıkarttığı olaylar sırasında Bitlis, Diyarbakır, Elazığ ve Urfa’da yaşayan
Süryanileri yok etmeye çalıştığını ileri sürmüştür.(BOA.HR.SYS. 2820/4)
Misyoner Mary Caroline Holmes; Türklerin Ermenilere saldıracakları
dedikodusuyla çok kere kaygılı saatler geçirdiklerini ama bir şey
olmadığını yazmıştır.(Holmes, 2008:27)
3.Birecik’te Ermeni Hadisesi
1855 yılında Birecik’i gezen Alman Gezgin Petermann; Amerikalı
misyoner Schneider’in çalışması sayesinde mezhep değiştiren 6 Ermeni
ailenin Protestan yapıldığını yazar. Eski Ermeni inançlarına bağlı sadece
12 aile kaldığını, bir okul ve bir diakon (rahip) kaldığını yazar.(Güler,
2005:19) 1895 yılında Birecik kazası 1400 hanedir. 240 Hristiyan hanenin
130’u Ermeni, 65’i Rum Katolik ve 45’i Protestan hanedir.(BOA.HR.SYS.
2859/63) Birecik’teki Ermeniler, Katolik ve Protestan mezhebine bağlıdır.6
Filian, Hristiyan hane sayısı 300, Hristiyan nüfus 1000 olarak verir.(Filian,
1896:292) Birecik’teki 1000’i aşkın Ermeni’nin “Surp Asdvadzadzin” adlı
bir kilisesi ve bir okulu vardır.(Köker, 2008:269)
Anadolu’da başlayan Ermeni olayları Urfa, Birecik ve Rumkale
kazalarına da sıçramıştır.(Pehlivanlı, 2017:727) Urfa bölgesindeki huzur
“Birecik kazası ahalisinden ve Ermeni Katolik ve Proteston cemaatlerinden…” (BOA.
İ.HUS. 45/1313).
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ortamı, Avrupa ve Amerika’da yetiştirilen bazı Ermenilerin birer komiteci
olarak Urfa’ya geri dönmeleri sonucunda bozulmaya başladı. Bu
komiteciler her türlü maddi destek ve silah yardımı kolayca alabiliyorlardı.
Ermeni komitecilerinin 1895 yılı Temmuz ayında birçok yerleşim
biriminde
başlattıkları
isyan
hareketleri
Urfa’yı
da
etkileyecekti.(Yurdakul, 2016:137) Birçok şehirde Ermenilerin
Müslümanlara karşı bir savaş hazırlığında olduğu haberi Birecik’e ulaşınca
Müslümanlarda Ermenilere karşı bir endişe oluştu. Sanki hadiseyi
patlatacak bir kıvılcım bekleniyordu.(Özşavlı, 2013:72) 1895 yılına kadar
Ermeniler barış içinde yaşarken Aralık ayında Urfa’da bir ErmeniMüslüman çatışması çıktı ve gergin bir atmosfer Birecik’e sıçradı. Birecik
jandarmasının yaptığı bir aramada siyasi fesat içerikli bazı evraklar ele
geçirildi.(BOA.HR.SYS. 2859/63) Protestan Manok Nikogasyan’ın
evinde yapılan aramada bulunan bir mektupta Ermenilerin birleşmeleri
gerektiği ve askere yazılarak artık silaha sarılmaları gerektiği
yazıyordu.(BOA.Y.PRK.ASK. 151/110 lef:1) Urfa’daki olaylarda 2700 ile
10.000 arasında ölü olduğuna dair dedikodular çıktı.(Kieser, 2011:261)
İsyan çıkarmak isteyen Ermeniler, Osmanlı idaresine karşı ciddi bir başarı
kazanılmayacağını biliyorlardı. Burada tek amaç vardı: Büyük devletlerin
bölgeye dikkatini çekmek, onlardan yardım ve destek istemek ve onları
Osmanlı Devletine aleyhine kışkırtmaktı.(Kazıcı, 2013:180) Dönemin
Birecik kaymakamı, Ermenilerden silah toplamaya başladı. Bazı Ermeniler
tabanca, hançer gibi silahları hükümet konağına götürdüler. Bir karışıklık
çıkmasından endişelenen yetkililer Aralık ayında Binbaşı Tahsin Bey
komutasında Rumkale rediflerinden oluşan bir tabur askeri Birecik’e
gönderdi.(BOA.HR.SYS. 2859/63) Halkın can güvenliğini sağlamak için
bu askerler getirildi.(Bliss, 2017:471) Birecik’teki Hristiyan nüfus 200
haneden oluşuyordu. Gerginlikten dolayı bazı insanlar evlerinden dışarıya
çıkamıyordu.(Tupper, 1896:37) Hatta bazı Ermeniler dışarı çıkarken kılık
değiştiriyorlardı. Galeyana gelen bazı Müslümanların Ermeni mahallesine
yürüme isteği jandarma ve hayırsever vatandaşlar tarafından
engellendi.(BOA.HR.SYS. 2859/63) Birecik’teki karışıklık esnasında
Müslüman olduğunu söyledikten sonra Yusuf adını alan Kiyork adlı bir
Ermeni’nin ateşli silah satışı yaptığı tespit edilmiştir.(BOA.DH.TMIK.M.
17/58) Birecik’ten Agop Efendi, “Hınçak Cemiyet-i Fesâdiyesi”nin para
topladığını ve Osmanlı elbisesi giyen Times gazetesi muhabirinin Ermeni
mahpuslarla görüştüğünü anlatmıştır.(BOA.Y.PRK.AZN. 15/37 lef:1)
1896 yılı 1 Ocak tarihinde (Gümüş, 2017:163) Birecik kazasında
Müslümanlarla Ermeniler arasında bir arbede çıktı. Müslümanlardan 5 ölü
ve 50 yaralı vardı.(BOA.HR.SYS. 2791/14) Olay günü sabah saat 9’da
Müslüman-Ermeni bir grup arasındaki bir tartışma sonucunda Müslüman
ahaliden 5, Ermenilerden ise 20 kişi öldü.(BOA.HR.SYS. 2859/63)
Fitsmoris, Ermeni mahallesine Müslümanların yağma için saldırması ve
bir Müslüman’ın ölmesi üzerine Müslüman bir grup Ermeni mahallesine
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saldırdı ve gün batana kadar süren çatışmada 150 Ermeni öldü, 60’ı da
yaralandı.(Özşavlı, 2013:72) Olaylar sonucunda Müslüman ve
Ermenilerden 31 ölü ve 50 de yaralı var.(The New York Times, January 8,
1896) Hristiyanlardan 96 kişi öldü.(Filian, 1896:293) Fitsmoris,
“Birecik’te 150’nin üzerinde Hristiyan’ın katledildiğini tahmin ediyor ve
elinde dikkatlice kontrol edilmiş bir isim listesi olduğunu” iddia ediyordu.
Ancak Jeremy Salt, bunların birebir tanıklara dayanmadığını söyleyerek
Fitsmoris’in kayıtlarına gölge düşürmüştür.(Berridge, 2016:47) Ermeni
olayları sırasında ne İngiliz Konsolosluk görevlisi Fitsmoris, ne de
Amerikan Konsolosu Frederic Poche, bizzat bölgede değillerdi, tanığı
olmamışlardı, gördüklerini değil başkalarından işittiklerini (Ermeniler,
Amerikalı misyonerler gibi) yazdıklarını varsaymak akla uygun
gelmektedir. Eğer olay anlattıkları kadar ürkünç ise yakınlarda bulunan
Ermeni tanıkların hayatta kalmaları olanaksız gibi gözükmektedir.(Salt,
2015:129-130) Bu tür iddialar, tümüyle söylenti ve mantıksız olarak
kalmıyor, Sultan II.Abdülhamit’in karakterine de ters düşüyordu. Padişah,
sadece asilerin cezalandırılmasını istemiştir. Osmanlı hükümeti ve yerel
yetkililer, Ermenilerin göç etmemeleri ve yerlerini terk etmemeleri
yolunda telkinlerde bulunmuşlardır. Gerçekte Rus sınırında “Ermeni’siz
bir Ermenistan istiyorum” diyen II.Abdülhamit değil, Rusya Dışişleri
Bakanı Lobanov Rostovski’ydi.(Sonyel, 2009:380-381) Kazanın Müftüsü
ve ileri gelenlerinden oluşan kalabalık bir Müslüman grup mahalleleri
gezerek çatışmanın bittiğini, Hristiyan ahalinin güvende olduğunu ilan
eder. Bazı vatandaşların yardımıyla sokaklardaki cesetler toplanır. Yakubi,
Rum ve Keldani ahaliden 126 ölü vardır. Sokaklardaki enkazı kaldırmak
için asker gelir. Ayrıca çatışma sırasında Ermenilerce kilisede saklanan
altın külçeleri, kıymetli mücevherler ve eşyalar kilisede
bulunur.(BOA.HR.SYS. 2859/63) Birecik’teki ölü sayısının kasten
şişirildiği görülmektedir. Fransız araştırmacı Vitale Cuinet,7 Birecik’in
nüfusunu Gregoryen Ermeniler 978, Katolik Ermeniler 437, Museviler 45,
Müslümanlar 8702 ve toplamda 10162 olarak verir. İngiliz Norman’a göre;
Birecik’te sadece 5 kişi ölmüştür.(Norman, 1993:70-71) Binlerce (900 ila
2000 arası) ölü var şeklinde gazetelerde haberler yazılmıştır.(The Saint
Paul Daily Globe: Sunday Morning, January 5, 1896:4) Birecik’te korkunç
bir katliam olduğu iddiasında bulunan bir haberde; resmi kaynaklara göre
900 Ermeni öldü der. Ancak Fransız konsolosunun raporuna göre ise 2000
Ermeni öldü der. Ancak bu Fransız konsolosunun ismi nedense haberde
hiçbir satırda geçmemektedir.(The New York Times, January 27: 1896)
New York Times Gazetesi, Birecik’te 900 ölü olduğunu yazdı.(The
New York Times, January 5: 1896) Kirakossian, Urfa’da 10.000 ve
Vital Cuinet (1833-1896): Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik durumunu inceleyen,
şehirleri istatistik verilerle tanıtan 4 ciltlik La Turquie d’Asie adlı eserini yazdı. (Bkz.
Cuinet, 2012).
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Birecik’te 900 ölü var diye yazar.(Kirakossian, 2003:260-261) İstanbul’da
görevli altı büyükelçinin (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya,
Rusya) hazırladığı bir rapora göre Birecik’te yeni bir katliam girişimi
durdurulur.(Charmetant, 2012:56) “Times, Standart, Daily News, Daily
Telegraph, Daily Chronicle” gibi (Kodaman, 1994:39) bazı İngiliz ve
Avusturya gazeteleri önyargılı yazılar yazmaya başladı.(BOA.Y.A.HUS.
358/4 lef:1) Ataöv’e göre; London Times gibi gazeteler 2000 Ermeni’nin
Birecik’te öldürüldüğünü ısrarla iddia ettiler. Ancak bu bilgi doğru değildi,
çünkü o tarihte Birecik’te 718 Gregoryen Ermeni yaşıyordu.(Ataöv,
2007:112) Norman, Birecik’te sadece 5 ölü olduğunu kaydetti.(Ataöv,
1994:124) Fitsmoris, Currie’ye yazdığı özel bir mektupta Birecik’te olan
olayların “dikkatlice planlanmış bir imha savaşı” olduğunu
bildirdi.(Berridge, 2016:43) Fitsmoris, Birecik’te Ermenilerin İslam’ı
zorla kabul ettiğini iddia etti.(Pears, 2015:214) Kurbanların çoğunun
üzerine taş bağlanıp Fırat nehrine atıldığı iddia edildi.( Tupper, 1896:37)
“Birecik’te bir tane bile Hristiyan kalmadı, ya öldürüldüler ya da
Müslüman oldular” şeklinde iddialar yazıldı.(Harris & Harris, 1897:49)
Ancak 1915 yılında Londra’da resmi propaganda biriminde görev alan
Arnold J.Toynbee (1889-1975); “Ermenilerin öldürüldüğü” iddiasına
kamuoyunun dikkatini çekmek için tek taraflı raporlar yazıldığını
söyler.(Hughes-Warrington, 2014:558-559) 1915 yılında 1.200 kişilik
Birecik Ermenilerinin sevkinin nehir yoluyla Zor bölgesine yapıldığı
bellidir.(BOA.DH.EUM.2.ŞB. 68/101) 1915 yılındaki tehcirde Birecik’ten
1200 (Özdemir & Çiçek, 2010:90) ila 2000 arasında Ermeni’nin tehcir
edildiği resmi kaynaklarda yazmaktadır. Eğer bir tek Hristiyan ya da
Ermeni kalmadıysa Birecik’teki 2000 Ermeni nereden, nasıl çıktılar ve
tehcire tabi tutuldular?8 Ayrıca dul kadınlar ve yetimler tehcir kapsamının
dışında tutularak bulundukları bölgedeki yetimhanelere yada köylere
yerleştirildiler.(Babacan, 2007:50)
Birecik’teki askerin yaşlı erkek, kadın ve çocuklardan oluşan 20
Ermeni’yi Müslümanlığa geçmedikleri için öldürdüğü iddia edilir.(Speer,
1904:462) Olaylar sırasında birçok Ermeni canını kurtarmak maksadıyla
Müslümanların evlerine sığındı, Müslümanlar ise saldırgan kalabalığa
karşı gelme pahasına evlerine sığınan Ermenileri koruyup
kolladılar.(BOA.HR.SYS. 2859/63) Karışıklıktan kaçan birçok
Ermeni’nin hayatı Müslüman komşusu tarafından kurtarıldı.(Tupper,
1896:38) Speer’e göre; Birecik’te nüfusun yarısı Müslüman oldu, Ermeni
kilisesi camiye çevrildi, Protestan kilisesi ise İslam mektebi yapıldı.(Speer,
1904: 468) Müslüman topluluğun geri çekileceğini düşünen bazı Ermeniler
Müslüman olduklarını ilan ettiler. Bunun için evlerinin damına çıkıp

Ermeni tehciri için Bkz. Hasan Babacan, Ermeni Meselesi Tehcir mi Soykırım mı?, Öncü
Kitapevi, Ankara, 2015.
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başlarına beyaz bir tülbent sararak Müslümanlıklarını yüksek sesle
haykırdılar. Böylece Müslümanlar geri çekildi.(BOA.HR.SYS. 2859/63)
Osmanlı Devleti’nde ihtida denilen din değiştirmenin bazısı ferdi,
bazısı da toplu halde olmuştur. Ferdi din değiştirme örnekleri sıklıkla
rastlanırken toplu halde din değiştirme vakası çok nadir olmuştur.
Birecik’te 200 kadar Katolik ve Protestan Ermeni Müslümanlığa geçtiğini
duyurdu.(BOA.Y.EE. 49/61) Bir gazete haberi 1500 Ermeni’nin
Müslüman olduğunu yazdı.(The Theesdale Mercury-Wednesday, June 10,
1896) Yüzlerce Gregoryen, Katolik ve Protestan İslam’a geçti.(Otago
Daily Times, August 10, 1896:4) Olaylar sırasında Müslüman halktan
gelecek bir karşılık ihtimali üzerine Ermeniler din değiştirdiler. 3 Mart
1895 tarihinde Birecik’te 200 hane halkı Müslüman oldu.(BOA.Y.A.HUS.
352/1) Hatta yeni dinlerinde samimi olduklarını ispat maksadıyla sünnet
olup yeni bir eş aldılar. Kiliselerini camiye çevirip padişahın adına
istinaden ‘‘Hamidiye Cami’’ adını verdiler. Ermeniler Müslüman
olduklarını saraya telgraf çekerek bildirince kendilerine padişah tarafından
100 Osmanlı lirası ihsan edildi.(BOA.HR.SYS. 2859/63) Karışıklık
esnasında zarar gördüklerini iddia eden Ermeniler, “geçmiş senelere ait
temettuat ve bedelat-ı askeriyelerinin bir müddet affedilmesini” istediler,
ancak daha sonra da bu tür borçlarını ödemediler.(BOA.DH.TMIK.M.
24/79)
Ancak kendi canlarını kurtarmak için kendi istekleriyle İslam’ı seçen
Ermeniler, görünüşte Müslüman olduklarını ve ancak asayiş sağlandıktan
sonra Hristiyanlığa geri dönebileceklerini söylediler.(BOA.HR.SYS.
2859/63) Bu arada bazı Ermeni kızlar Müslüman erkeklerle
evlendirildi.(Tupper, 1896:38) Dönemin Osmanlı yönetimi Ermenilerin bir
anda Müslüman olmasına ve tekrar eski dinlerine dönmesine asla bir
müdahalede bulunmadığını ve Ermenilerin din değiştirme işinde serbest
hareket ettiğini duyurdu.(BOA.Y.A.RES. 80/25 lef:2) Birecik’teki
Ermenilerin Müslüman olmalarının inandırıcı olmadığı (samimi olmadığı,
münâfıkâne olduğu) resmi makamlarca düşünüldüğü halde, din
değiştirenleri
korumak
için
bir
bölük
asker
bölgeye
konuşlandırıldı.(BOA.Y.MTV. 144/90 lef:1) Antep’teki Merkezi Türkiye
Koleji Papazı John E.Merill 17 Ağustos 1915 tarihinde Halep konsolosuna;
Birecik’teki Ermenilerin üçte birinin Müslüman olduğunu iddia etmiştir.
Dönemin Osmanlı hükümeti, Ermenilerin Müslüman olsa dahi fesatlıktan
geri kalmayacaklarını vali ve mutasarrıflıklara bildirmiştir.(Çiçek,
2005:83) Ancak İslam dinine geçen Antep, Urfa ve Birecik’ten Halep’e
göç eden Ermeniler, burada eski mezheplerine (Katolik) döndüklerini ifade
ederek
memleketlerine
iade
edilmeyi
istemedikleri
söylemişlerdir.(BOA.A.MKT.MHM. 651/6)
Ermeni halkın bir anda din değiştirmesi yabancı devletlerin dikkatini
çekti ve Osmanlı Devleti’nin baskı yaptığını söylediler.(BOA.Y.EE.
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49/61) Yabancı elçilerin din değiştirme konusunda itirazları
vardı.(BOA.İ.HR. 352/1 lef:2) Bu sebeple Osmanlı Devleti, batılı
devletlerin temsilcilerinin de katılacağı bir araştırma komisyonu
kurulmasını
ve
ayrıntılı
bir
araştırmanın
yapılmasını
kararlaştırdı.(BOA.Y.EE. 50/46)9 Müslüman-Ermeni çatışması, din
değiştirme vb. haberler basında çıkınca Batılı devletler yönetime
Ermenilerin korunması gerektiğini söylediler. Osmanlı yönetimi ise
Müslüman olan Ermenilerin samimiyetinden şüphe duyduğunu ve
hadiselerin kontrolü dışındaki Ermeni kışkırtmalarına karşı Müslümanların
verdiği münferit tepki sonucu olduğunu söyledi.(Özşavlı, 2013: 74)
1896 yılı Ocak ayında II.Abdülhamid, İngiliz Büyükelçi Philip
Currie’ye Ermeni hadiseleriyle alakalı bir araştırma komisyonu
oluşturmayı ve birbirinden farklı olan ve çelişen iddiaları araştırmayı teklif
etti.(The Times, June 13, 1896) Öncelikle zorla din değiştirme iddiasının
araştırılması için kurulan Birecik Komisyonu için İngiltere’nin
konsolosluk görevlisi Gerald Henry Fitsmoris (1865-1939)
seçildi.(Berridge, 2016:31) Osmanlı tarafını temsilen ise Halep Evkaf
Müdürlüğü’nden Ali Rıza Efendi ve Halep Hukuk Mahkemesi Başkanı
Mustafa Nedim Efendi seçildi.(Correspondence, 1896, 1896:2) Ali Rıza
Efendi ve Mustafa Efendi, Birecik’e 17 Şubat 1896 tarihinde
vardı.(BOA.Y.A.HUS. 352/1) Fitsmoris ise 25 Şubat’ta Birecik’e geldi.
Fitsmoris, Currie’ye gönderdiği ilk mektubunda; yerel yetkililerin bazı iyi
niyetli Müslümanlar tarafından uyarıldığını, kasabaya yayılan Hristiyan
karşıtı duygulara karşın Ermenilerin korunmuş olduğunu bildirdi. Hatta
saldırılar sırasında Hristiyan mahallerinden kaçan bazı Ermeniler
Müslüman dostlarının evlerine sığınmışlardı.(Berridge, 2016:42) Protestan
İbrahim Ağa olaylar sırasında Müslüman Hacı Zekeriya Ağa’nın yardımı
ve korumasıyla kurtulduklarını Fitsmoris’e anlatmıştır.(BOA.Y.A.HUS.
352/1 lef:2) O da Ermenilerin hayatlarını kurtaran Müslümanların
ödüllendirilmesi gerektiğini söylemiştir.(Özşavlı, 2013:73) Ali Rıza ve
Mustafa Bey’ler ihtida eden Ermenilere kendi istekleri ile mi din
değiştirdiklerini sormak istedi. Ancak Fitsmoris halkın asıl niyetini açıkça
söyleyemeyeceğini söyledi. Sonuçta birlikte Ermeni mahallesine gidip
Ermeniler ile karşılıklı soru-cevap usulünde konuşmaya karar verdiler.
Herkesin tek başına soruşturma yapma hakkı da vardı.(BOA.HR.SYS.
2859/63)
Birecik’te Müslümanlığı kabul eden Ermeniler, hemen isimlerini
değiştirdiler.(BOA.DH.ŞFR. 484/37) Ermeni Gregoryan cemaati adına
eski ismiyle Haçik yeni adıyla Mehmet Şakir Efendi ve eski adıyla Aboş
yeni adıyla Şeyh Müslim Efendi ile Katolik cemaati adına ise eski adıyla
“…kıtal ve ihtida meseleleri hakkında icra-yı tahkikat ile bir rapor tanzim etmek üzere…”
(BOA. HR.SYS. 2859/63).
9
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Hacıbekuzan yeni adıyla İbrahim Efendi ile Birecik Komisyonu üyeleri
bizzat görüştü. Ermeniler özetle şiddet olaylarından dolayı endişelendikleri
için İslam’ı kabul ettiklerini, asayiş sağlanıncaya kadar eski dinlerine asla
dönmeyeceklerini ve camilerini şu aşamada kiliseye döndürmeyeceklerini
söylediler. Görüşme yapılan bu Ermeniler, komisyonun hazırladığı raporu
imzaladılar. Sonuç olarak, Ermeniler dinlerini değiştirmek için hiçbir baskı
ve tehdide maruz kalmamıştır, ancak çıkan olaylardan duydukları korku
yüzünden
din
değiştirmişlerdir
ifadesi
komisyon
raporuna
yazıldı.(Deringil, 2009: 344-371) Haçik, Aboş ve Hacıbekuzan
imzaladıkları resmi ifadelerinde; kendi arzularıyla Müslüman olduklarını,
herhangi bir cebir ve tazyik olmadığını, asayiş düzelse bile eski dinlerine
dönmeyeceklerini, hiç kimseden para almadıklarını ve ailelerinin de
kendileriyle beraber aynı fikirde olduğunu söylediler.(BOA.Y.EE. 49/61
lef:1) Protestan Ermeni Latif, Katolik Ermeni Mehmed Nuri ve Ermeni
Mehmed Şakir, hiç kimseden baskı yada teklif almadan kendi istekleriyle
200
hane
halkının
İslam’ı
kabul
ettiğini
söylemişlerdir.(BOA.Y.PRK.AZN. 15/30 lef:1) 28 Mayıs tarihinde
araştırma komisyonu tarafından Halep Valisi Raif Bey’e Birecik’teki din
değiştirmenin nedeni sorulduğunda Vali Bey: “sırf muhâfaza-i hayat
maksadına müsteniddir.” diye cevap verdi.(BOA.Y.A.HUS. 352/60
lef:2)10 Ayrıca Vali, olaylara karışanlara ceza verileceğini söyledi.11
Nitekim Birecik’te Ermeni mahallesini basarak hakarette bulunan kişiler
hakkında hemen kanuni takibat yapılmıştır.(BOA.DH.MUİ. 116/49)
Birecik, Urfa, Adıyaman ve Besni’de yapılan tahkikatlara Fitsmoris
bizzat iştirak etti.(BOA.HR.SYS. 2758/33) Soruşturma yaparken bazı
Ermenilerle birebir yalnız görüşerek baskı ve tehdit altında olup
olmadıklarını sordu. Aldığı cevaplar baskı ve cebir kullanılmadığı şeklinde
idi.(BOA.Y.EE. 49/61) Birecik’te ihtida eden Katolik ve Protestan
Ermenilerin bu din değiştirmeyi kendi arzuları ile yaptıklarını mahallinde
tahkikat yapan komisyon üyeleri de gördü.(BOA.Y.EE. 50/46) Bu sırada
Ermenilerin din değiştirme hareketi durmuştu.(The New York Times, May
16:1896) İslam’ı kabul eden Ermeniler emniyetimiz ve rahatımız yerinde
şeklinde konuştular.(BOA.İ.HUS. 45/40 lef:1) Ermenilerin kendi arzuları
ile İslam’ı seçmeleri bazılarına göre koca bir yalandan ibaretti.(Pears,
2018:285) Birecik’te Müslüman olduklarını iddia eden Ermenilerin
kilisede ayin yapmaya devam ettikleri tespit edilince bu durum yabancı
elçiliklere bildirilmiştir.(BOA.HR.SYS. 2792/20) The Times gazetesine
göre; Fitsmoris tarafından gayet açık bir şekilde anlatılan hikâyeler,
Currie’nin meslektaşlarının da kulağına gitti ve yabancı elçiler arasında
“…mal ve canlarından emin olamamalarının verdiği havf ve dehşet netice-i zaruriyesi
olduğu…” (BOA. İ.HR. 352/1 lef:1)
11 “…esnâ-yı hâdisede katl-ı nüfus ve gasb… eden eşhâsın… tutulup cezalandırılarak…”
(BOA. Y.A.HUS. 352/60 lef:2)
10
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büyük bir etki oluşturdu.(The Times, May 2, 1896) Robert Graves,
“Fitsmoris’in Urfa ve Birecik’te tanık olduğu korkunç hikâyeleri
dinlemekten asla yorulmazdık.”(Graves, 1975:166) derken; İstanbul’daki
İngiliz ataşe Aubrey Herbert, “Fitsmoris, Küçük Asya’da ıstıraplı günler
yaşamış, Ermeni katliamında onun inatçı cesareti pekçok hayat
kurtarmıştı. İstanbul’daki İngiliz politikasını etkileyen oydu.”
demektedir.(Herbert, 1999:199) Osmanlı hükümetinin isteğiyle
oluşturulan komisyon ile birlikte Birecik, Urfa, Adıyaman ve Besni gibi
yerleri dolaşan Fitsmoris’e göre; “Müslümanlar Ermenilere saldırmayı bir
dini vecibe olarak görüyordu ve Ermenileri Müslüman olmaya zorlamak
cihatın bir parçasıydı.”( Akçam, 2014:107)
Birçok yerde Ermenilerin katledilme ya da Müslüman olma arasında
tercihe zorlandığı (“Armenian Massacres”, The Record-Union, November
18, 1895; “Converts to Islam”, The Times, June 13, 1896; “Armenian
Massacres Confirmed”, The New York Times, February 19, 1896) ve
binlerce Ermeni’nin Birecik’te meydana gelen olayda Arap, Türk ve
Kürtler tarafından katledildiğine dair haberler Batı basınında yazılıp
çizildi.(BOA.HR.SYS. 36/30) Bazı Alman gazetelerinde çıkan haberlere
göre Birecik’teki olaylarda 900 Ermeni’nin telef olduğu
yazıldı.(BOA.HR.SYS. 2734/19) Özellikle İngiliz basınında Birecik’teki
arbede ile ilgili kasıtlı ve düşmanca haberler çıkıyordu.(BOA.HR.SYS.
2758/5) Birecik’te Ermenilerin işkence gördüğüne, öldürüldüğüne ve
dinlerini
değiştirmeye
zorlandığına
dair
imzasız
haberler
yazıldı.(BOA.HR.SYS. 2749/11) Batı kamuoyunu Ermeni meselesinde
ikna etmenin ve harekete geçirmenin yolu bolca katliam haberleri yapmak
ve olaylar sırasında ölenlerin hikâyelerini aktarmaktı. Kimse gazetelere
yansıyan aslında gerçek dışı ve masa başında uydurulmuş hayali
senaryoların doğruluğunu sorgulamıyordu.
19.asırdan itibaren Batılı konsolosların (Bkz. Kocabaşoğlu, 2004) ve
diplomatların desteğiyle bir Ermeni sınıfı ortaya çıktı. 1895-1896
yıllarında Halep’te 12 ülkenin konsolosu ya da konsolos vekili görev
yapıyordu.(Güllü, 2012:4) Zeytun’daki Ermeni çete lideri Babek, dönemin
Halep’teki İngiliz Konsolosuna 12 Mart 1879 tarihinde yazdığı
mektubundaki ifadelerden nasıl bir işbirliği ve dayanışma içinde hareket
edildiği görülür.(BOA.Y.PRK.UM. 1/66) Babek, konsolosun emrettiği
gibi hareket ettiğini, tutuklu arkadaşlarının tahliye edilmesi gerektiğini,
silahları konsolosun gönderdiği kişiye teslim ettiklerini yazmış ve şu anda
ne yapmaları gerektiğini sormuştur.(Selvi, 2011: 94-95)
Birecik, Urfa, Adıyaman ve Besni’deki Ermeni olaylarını tahkik eden
Fitsmoris’in
hazırladığı
raporu
Osmanlı
meclisine
gönderilmiştir.(BOA.HR.SYS. 2792/10) Ancak bu raporda çok sayıda
çelişkili
ifadeler
ve
mübalağalı
anlatım
olduğu
kabul
edilir.(BOA.HR.SYS. 2859/64) Raporunun yayınlanması nedeniyle ne
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yazık ki Fitsmoris’e karşı Türk yetkililer içinde büyük bir hoşnutsuzluk
oluşmuştur. Çünkü daha sonra Birecik’e giden bir misyonerin konsolos
zannedilerek vurulduğu iddia edildi.(Berridge, 2016:45) Can korkusundan
dolayı Müslüman olan Ermenilerin tekrar eski dinlerine dönecekleri ve
camiyi
de
kiliseye
çevirecekleri
sözü
büyük
devletlere
ulaştırıldı.(BOA.Y.A.HUS. 352/60) Ancak 31 Mart 1896 tarihinde Currie,
Salisbury’e gönderdiği bir yazıda zorla din değiştirmeden dolayı Birecik’te
hiç Hristiyan kalmadı şeklinde ilginç bir iddiada bulunmuştur.(Dadrian,
1995:156) Hâlbuki 10 Eylül 1896 tarihli bir resmi belgede, 1000
Ermeni’den büyük bir kısmının kendi istekleri ile İslam’ı kabul ettiklerini
söyledikleri resmi kayıtlara geçirilmiştir.(BOA.Y.A.HUS. 359/6)
1896 Nisan ayında İstanbul’a dönen Fitsmoris, Birecik Komisyonu’nun
ulaştığı sonuçların gözardı edebileceğini düşündüğü için Osmanlı
idaresine baskı yapılmalıdır. Ermeniler İslam’a korku içinde geçmişlerdir
ve tekrar Hristiyanlığa dönmeleri için güven ortamının sağlanması
gerekmektedir. Disiplinsiz yedek askerlerin yerini düzenli ordu almalı,
katliamlara öncülük edenler cezalandırılmalı yada sürgün edilmeli ve üst
düzey görevliler bir yada iki yabancı delegenin eşliğinde düzeni sağlamak
ve tekrar Hristiyanlığa dönüş sürecini denetlemek için bölgeye
gönderilmelidir.(Berridge, 2016: 44) Birecik’te Müslüman olduklarını
iddia eden Ermenilerin kendi arzularıyla İslam dinine geçtiklerini birçok
kere Fitsmoris’e söylemişlerdir.(BOA.Y.A.HUS. 352/1) Ermenilerin
gerek ferdi gerekse toplu olarak din değiştirmeleri sırasında, Osmanlı
Devleti tarafından hiçbir baskı yapılmamasına rağmen bu ihtidalarda zor
kullanıldığı iddiası bulunmaktadır.(Akçam, 2014:97, 101) Hükümet bu
iddia için araştırma komisyonları kurarak Batılı devletlerin temsilcilerini
de davet ederek din değiştirmenin kendi arzularıyla olduğunu
göstermiştir.(Kartın, 2007:532) Başlarındaki sarığı çıkarıp Hristiyanlığa
geri dönen Ermenilere karşı bir şey yapılmasına meydan vermemek için,
ecnebi entrikasını engellemek için ve taassup erbabına fırsat vermemek
için bir tabur asker bölgeye getirilmiştir.(BOA.DH.TMIK.M. 10/44)
Birecik Komisyonu, Birecik’teki Hristiyan cemaatini yeniden kurma
yolunda ilerleme kaydetti. Fitsmoris, İslam’a geçen Ermenileri ikna ederek
yeniden Hristiyan olmalarını istedi ve Sultan’ın söz verdiği gibi
korunmalarını talep etmelerini söyledi. Birecik’te camiye dönüştürülen
kilise de eski haline getirildi. Bu başarılar Fitsmoris’in komşu köylerdeki
Ermenilerin tekrar Hristiyanlığa döneceklerini umut etmesine yol açtı
ancak bu köylüler korktukları için Fitsmoris, komisyonu bu köylülere
yardıma teşvik etti.(Berridge, 2016:46) İhtida eden Ermeniler bir müddet
sonra eski mezheplerine dönmek için komisyona müracaat
ettiler.(BOA.A.MKT.MHM. 649/10) Hristiyanlığa geri dönmelerine
rağmen, 1897’de bile korku atmosferi bölgede hala devam
etmekteydi.(Deringil, 2012:231) Halep’teki konsolos vekilinden
[426]

Birecik’te karışıklıklar meydana geldiği yönünde söylentiler olduğu ve
bunun diğer bölgelere yayılabileceğinden korkulduğu öğrenildi.(Kaligian,
2017:55)
4.Değerlendirme ve Sonuç
1890’lı yıllarda Halep Vilayeti’nde Ermeni nüfus 60 bin civarına olup
1908 yılında Ermeni nüfus 65 bine ulaşmıştır.(Baştürk, 2014:202) 18951896 yıllarında vuku bulan Ermeni olayları birçok insanın hayatına mal
oldu. Osmanlı tarafına göre bu sayı 13.432’dir.(Lewy, 2012:56) Ayrıca
birçok ev ve dükkân yağmalandı, açlık, sefalet ve hastalıklar da ölü sayısını
arttırdı. Çok sayıda Ermeni ya ihtida etmek ya da göç etmek zorunda
bırakıldı. Eğer çok sayıda Ermeni, Müslüman komşuları tarafından
kurtarılmasaydı, ölü sayısı daha yüksek olacaktı.(Hepworth, 1898:324)
1894-1896 yılları arasındaki Ermeni olaylarındaki toplam ölü sayısı
hakkında farklı rakamlar verilmektedir. Alman Kayzeri II.Wilhelm ölen
Ermenilerin sayısını 80 bin olarak verir. İngiliz ve Fransız konsolosluk
raporlarında bu sayı 100 bin ve 200 bin olarak verilmektedir. Alman
misyoner Lepsius 88 bin sayısını telaffuz eder. Ermeni Patriği ise bu
sayıların doğru olmadığını, ölü sayısının 300 bin dolayında olduğunu iddia
eder.(Akın, 2016:74)
Birecik’teki olaylar sırasında birçok Müslüman ve Ermeni hayatını
kaybetti. Farklı rakamlar verildiği için tam sayı belli değildir. Ancak
dönemin gazetecilerinin rakamları şişirdiği kesindir. Örneğin Birecik’te
2.000 Ermeni’nin öldürüldüğü haberinde olduğu gibi. İngiliz Yüzbaşı
Norman’a göre Birecik’te sadece 5 kişi ölmüştür.(Norman, 1993:70-71)
Fitsmoris, olaylardan sonra hayatta kalan Ermeni nüfusunu 1500 olarak
verir. Hane sayısı olarak da (130 Gregoryen, 65 Roman Katolik, 45
Protestan) toplamda 240 hane rakamını elde ederiz.(Vice-consul
Fitzmaurice to Sir P.Currie, Birejik, March 5, 1896:4) 1896 yılı Halep
salnamesine göre: 623 kadın ve 661 erkeği toplarsak Ermeni nüfusu 1284
olarak karşımıza çıkar.(Salname-i Vilayet-i Haleb, 1314/1896:274) Cuinet,
1892 yılında Ermeni nüfusunun sayısını 1415 olarak verir.(Cuinet,
2001:264-271)
10 Mart’ta Urfa’ya gelen Fitsmoris, Ermeni olaylarını araştıran bir
soruşturmacıdan çok, ihtida eden Ermenileri eski dinlerine döndürmeye
çalışan bir misyoner gibiydi. Yazdığı raporlar Currie vasıtasıyla önce
İngiltere Başbakanı Lord Salisbury’e sonra da tüm basına ulaşıyordu.
Fitsmoris, Currie’e ihtida eden Ermenileri yeniden Hıristiyan olmaya ikna
ettiğini bildirmişti. Sonuçta Ermenilerin neredeyse hepsi Hıristiyanlığa
geri döndü (110 aile) ve 14 Temmuz’da camiyi tekrar kiliseye çevirdiler.
120 aile ise Birecik’ten başka şehirlere göç etti.(Özşavlı, 2013:78)
Fitsmoris, Urfa’nın Birecik kazasında 1896 yılında oluşturulan
Ermenilerin ihtidası ile ilgili araştırma komisyonunda İngiliz delegesi
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olarak görevli idi. Mavi Kitap olarak bilinen Osmanlı idaresinin
Ermenilere (sözde) katliam yaptığı iddialarına Fitsmoris’in raporu da
kaynak oldu. 1897 yılında Fitsmoris İstanbul’daki İngiliz elçiliğine
3.Dragoman (tercüman) oldu. İngiltere için çok önemli vazife görenlere
verilen Order of St. Michael ve St. George nişanları (CMG) ile
onurlandırıldı.(Avcı, 2010:194) Teamüllere aykırı olarak İngiliz
elçiliğinde üçüncü tercümanlık görevine getirildi. Fitsmoris’in Birecik
Komisyonu’ndaki hizmetleri onun ününü arttırdı. Ermeni dostu olduğu
fikri ona İngiltere’de bir zarar vermemişti. Ocak 1897’de çabalarından
dolayı takdir edilmiş, Currie’nin tavsiyesiyle İngiliz Dışişleri
Bakanlığından ikramiye (120 Sterlin) verilmişti.(Berridge, 2016:48)
İngiliz Konsolosu Williams: “Bütün bu durumlara sersem Ermeniler
sebep oldular, bu çocukça kışkırtmanın kendilerine bir faydası
olmayacağını kaç defa açıkladım. Müslümanların sabırlarını son
noktasına kadar kışkırttılar, ama artık ümitleri kalmadı. Gazetelerde
Ermeni sorununa ilişkin yazılanlar yalandır. İsyan eden elebaşlar
arasında Amerikan, Rus, Bulgar uyruğunda olanlar da vardır.” şeklinde
bir ifadesi olmuştur.(Metin, 2001:113-114) Ermeni olayları olduğu
dönemde Anadolu’da görevli olan İngiliz Yüzbaşı Norman, “Ermeniler’in
Maskesi Düşüyor” adıyla yazdığı raporunda: “Türk-Ermeni çatışmasına
ait gerçekleri artık öğrenmenin zamanı geldi.” ifadesini kullanmıştır.
Ayrıca Ermeni meselesinde Avrupa basınında çıkan haberlerin hiçbirinin
gerçek görgü tanıklarının ifadelerine ve resmi belgelere dayanmadığını
söylemiştir. Bu şekildeki yalan yanlış ve çelişkili bilgilerin (büyükelçi,
konsolos, misyoner, gazeteci, yazar, muharrir, avukat, subay, seyyah,
arkeolog, araştırmacı, bankacı, ajan, casus, diplomat, sefir, vb.) tarafından
iletildiği için tarafsız olmadığını ve önyargılı olduğunu kaydeder: “Şimdiye
kadar olayları sadece Ermeniler’in anlattığı ve İngiliz dostların heyecan
çığlıklarıyla süslediği şekliyle duyduk. Osmanlıların savunmasını
dinlemedik. Katliam, yağma ve tecavüz hikâyelerini bıkıncaya kadar
duyduk, fakat bunların hiçbiri bir tek görgü tanığı tarafından
doğrulanmadığı gibi…”(Norman, 1993:4) Batı basını, Osmanlı Devleti ile
ilgili birçok haberde Ermenileri masum, Türkleri ise zalim göstererek
Avrupa kamuoyunda nazarında Müslüman halkı küçük düşürmeye
çalışıyordu.(Ahmed Rüstem Bey, 2001:31-32) Osmanlı idaresindeki
gayrimüslimlerin devlete karşı olan faaliyetlerinde en önemli unsur, büyük
devletlerin kendi ekonomik ve siyasi çıkarları doğrultusunda
gayrimüslimlerle ilgilenmeleri olmuştur. Osmanlı coğrafyasında açtıkları
okullar ve oraya gönderdikleri misyonerler aracılığıyla büyük devletler
bölgeye nüfuz etmeye çalışıyorlar ve gayrimüslimleri etkileri altına
alıyorlardı. Daha sonra ise bu Osmanlı vatandaşı olan bazı gayrimüslimler,
ayrılıkçı fikirlerle yetişerek Osmanlı Devletine karşı düşmanca faaliyetlere
giriştiler.(Babacan, 2006:115)
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Ermeni meselesiyle alakalı Birecik gibi yerlerde vuku bulan olaylar için
farklı isimlendirmeler yapılmıştır: Osmanlı hükümeti, “iğtişaş, şuriş,
isyan, kıyam, kıtal, arbede”, yerel otoriteler, “vak’a, gaile”, Ermeni
kaynakları “katliam, facia”, misyoner raporları ve yabancı dilde basılmış
kaynaklar, “katliam”, Türk kaynakları, “patırtı, hadise, olay, ayaklanma”,
vb. Birecik’te Ermenilerin katledildiğine dair inanılması güç hikâyeler
yazıldı. Bu iddiaların hangi tanıklardan alındığına dair somut bir kanıt
yoktur. İsyan eden ve karışıklık çıkartan bazı Ermeni gruplar yalan
propaganda ile halkı aldatmışlardır. Osmanlı ordusu savaşırken Ermeniler,
silahlı çetelerle Müslüman halka karşı geniş bir ölçüde tedhiş ve katliam
yapmıştır. Hristiyan Batı dünyasını aldatmak için katledilenlerin Ermeniler
olduğu yolundaki yalan haberler üretilmiştir. Müslümanların olaylar
sırasındaki savunmaları bile (sözde) katliamların bir parçası gibi lanse
edilerek dünya kamuoyu yanıltılmıştır. Olaylar sırasında hayatını
kaybedenlerle alakacclı abartılı rakamlar içeren düzmece raporlar
yazılmıştır. 1895-1896’daki Ermeni olayları sırasında ölen ve yaralananlar
hakkında verilen rakamlar oldukça çelişkilidir. Özellikle bazı kaynaklar
herhangi bir belge ve tanığa dayanmadan mübalağa olduğu aşikâr olan
küsuratız yüksek rakamlar yazmaktadır. Müslümanlardan kaç kişinin
öldüğü ve yaralandığı bilgisi nedense bu tür kaynaklarda geçmez. İngiliz
yetkililer Ermeni meselesinde aktif bir rol oynamıştır. Mesela; istihbarat
toplama, tutuklu veya suçlu olma ihtimali taşıyan Ermenileri koruma ve
kollama gibi. Onların hazırladığı raporlarda, Ermeni isyan ve olaylarında
her zaman Ermeni kesimini haklı bulan taraflı bir tutum sergilenmiştir.
Birecik’teki hadise, başlangıçta sıradan adli bir vaka olarak başlamış,
ancak daha sonra provokasyon yoluyla kışkırtılan kitleler karşılıklı ölüme
yol açmıştır. Buradaki amaç şudur: Türk halkı ile Ermeni halkı arasında
sürekli bir kan davasına dönüşecek bir kin ve düşmanlık ortamı yaratmak.
Böylece can güvenliği sağlanamıyor gerekçesi ile Osmanlı hükümeti
üzerinde Avrupalı devletlerin baskı ve müdahalesine zemin hazırlanacaktı.
Ne tarihi geçmiş olarak ne de nüfus yoğunluğu açısından Ermenilerin
Birecik’te hak iddia edecek yükseklikte bir nüfusları olmamasına rağmen,
kışkırtma ve yalan haberler yoluyla yıllarca barış içinde yaşamış insanlar
birbirlerine düşürülmüşlerdir. Ayrıca Müslüman ahali içindeki kime ve
neye hizmet ettikleri belli olmayan bir takım kışkırtılmış insanların yanlış
hareketleri de Ermeni vatandaşların mağdur edilmesine katkıda
bulunmuştur. 1890’lardan itibaren Anadolu’nun birçok yerinde arka
arkaya patlak veren Ermeni olayları ile büyük devletleri arkasına alan bazı
çeteci ve komiteciler bir bağımsız Ermenistan kurmak arzulamıştır. İsyan
ve karışıklık yoluyla kamuoyunun dikkatini çekmek isteyen Ermeni çete
ve komiteleri bir yandan Ermeni halkı arasında ihtilal fikirlerini yayarken
diğer yandan da kanlı hadiselerin çıkmasına sebep oldular. Bazı Ermeniler
silahlandırılmış, bazı bölgelerde provokasyon hazırlanmış ve sonuçta
meydana gelen kanlı çarpışmalar ise konsolos, gazeteci, misyoner vb.
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aracılığı ile dünya kamuoyuna taşınmıştır. Gazetelerde abartılı mezalim
hikâyeleri yazılmış ve bu şekilde büyük devletlerin Osmanlı topraklarına
fiili müdahalede bulunması amaçlanmıştır. Bu yolda propaganda
faaliyetlerinde her türlü yalana ve iftiraya müracaat etmek uygun
görülmüştür.
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DUYGUSAL EMEK:
KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE SÜREÇLER
Emotıonal Labor:
Concepts, Approaches and Processes
Gözde KOSA
Giriş
Duygular kişinin belirli bir zamanda içinde bulunduğu kişisel şartları
dışarı yansıtmasına aracılık etmektedir. Bununla birlikte duygular
iletişiminde önemli aracı sayılmaktadır. İnsanın yüz ifadeleri duyguları en
iyi şekilde yansıtan işaretlerdir. Kültürel olarak değişiklik gösterse de yüz
ifadeleri dünyanın genelinde aynıdır. Nitekim bireylerin genel olarak çoğu
duygusunu yüz ifadeleri ile gösterdikleri belirtilebilir. Tüm bu açıklamalar
dahilinde yüz ifadelerinin büyük bir çoğunluğuyla küresel olduğunu
söylemek mümkündür. Zira yaş, kültür, eğitim, cinsiyet, statü, meslek
şeklindeki kişisel ve toplumsal sebeplerden ötürü duyguyu ifade etme
şekilleri değişmekte ve bu ifadelerin sembolleştirilmesi kapsamında
toplumlar farklılık gösterebilmektedir (Barutçugil, 2002: 65).
Günümüzde hizmet sektörü değişen piyasa koşullarında (rekabet,
teknolojik gelişmeler, müşteri odaklılık) çalışanların davranışlarının ve
tutumlarının öneminin artmasına sebep olmuştur. Nitekim çalışanların
davranışları takındıkları tavır ve yaklaşımlar tüketici memnuniyetinin
seviyesine etki etmektedir. Pek çok hizmet işletmesi çalışanının entelektüel
birikimi ve bedensel emeği yanında duygusal açıdan da emek sürecine
dahil olması beklenmektedir. (Chu ve Murmann, 2006: 1182).
Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi hizmet işletmelerinde
çalışanların duygularının da yönetilmesine bağlıdır. Hizmet sektöründe
çalışanların aldığı ücret yalnızca onların bedensel ve teknik
yeteneklerinden dolayı değil; aynı zamanda duygusal emek göstermeleri
için de ödenmektedir. Nitekim hizmet işletmelerinde çalışanların
tebessümü yaptıkları işin bir parçası olarak görülmektedir (Seymour,
2000:159-160).
Günümüzde çalışma yaşamının önemli etkeni insandır. İnsan ise
duyguları ile kendini tamamlayabilmektedir. Duygular kişisel ilişkilerde
ve bağlılıklarda önemli bir etkendir. Bir takım kuruluşlar müşteri
memnuniyetinin sağlanması ve arttırılmasında çalışanların duygularını bir
takım kurallar dahilinde belirlemekte ve düzenlemektedir. Nitekim
duygusal emek gerek işletme başarısında gerekse çalışanların bireysel
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başarısında büyük öneme sahiptir. Duygusal emek hizmet işletmelerinde
bir takım kavramlarla ilişki içerisindedir.
Bu kavramlardan literatürde üzerinde fazla durulmamış fakat çalışma
hayatı için önem taşıyan mesleki stres ve işe adanmışlık önemli kavramlar
olarak görülmektedir.
1. Duygusal Emek
Duygusal emek kavramı 1983 yılında Hochschild tarafından ilk defa
kullanılmıştır (Güngör, 2009: 169). Hochschild duygusal emek kavramını
hizmet sunumunda sunum kalitesini arttırmaya yönelik olumlu duyguların
ön planda tutulmasını ve bu duyguların başarılı bir şekilde aktarılması
olarak tanımlamıştır (Hochschild, 1983: 7).
Kurumlar insanlardan insanlar ise duygulardan ayrı düşünülemez
bunun için insanların bulunmuş olduğu kurumlarda da insani duygular
bulunmaktadır (Özkan, 2013: 65). Genel olarak; çalışma hayatında iş
görenlerin içlerinde hissettikleri duygular farklılık göstermektedir
örgütlerin iş görenlerden sergilemesini istediği davranışlar işin niteliğine
göre değişmektedir (Beğenirbaş& Meydan 2012: 164). Bir polisten
çalışırken sert ve ağır başlı olması beklenirken, bir otel müdüründen ise
güler yüzlü olması beklenir. Kamu kurumu çalışanları, vatandaş ile iletişim
anında hissettikleri ve davranış olarak sergiledikleri duyguları kontrol
etmek zorundadırlar bunun için ise bir emek, çaba sarf etmelidirler. Bu
bağlamda duygusal emeğin tanımı olarak; bir örgütte görev alan iş
görenlerin çaba, planlama ve gerekli kontrollerin bütünü sağlaması olarak
karşımıza çıkmaktadır (Morris &Feldman, 1996: 987).
Kamu kurumlarında resmiyet daha fazla olduğu için iş görenler
davranış kurallarına daha bağlı olmaktadır bu durum ise farklı bir duygusal
emek tanımı daha karşımıza çıkmaktadır. İş görenler gerçek duygularına
rağmen kurallara bağlı olarak davranışlar sergiliyor ise bu davranışlar
bütünü de duygusal emek olarak tanımlanmaktadır (Ashforth&Humphrey,
1993: 90). Duygusal emek, emek yoğun bir iştir; dolayısı ile vasıflı
olunmayı, çaba göstermeyi gerektirir, bunun karşılığında ise değer yaratır,
verimlilik ve kar maksimizasyonuna katkı sağlar (Steınberg&Fgart 1999:
9).
Belirli olaylar veya durumlar karşısında iş görenler istedikleri yönde
duygu ve davranışlarını sergilerken, istemeyeceği yönde de duygu ve
davranışlar sergileyebilmektedir (Kurt, 2013: 3). İstenilmeden sergilenen
bu duygu ve davranışları iş görenler almış olduğu ücret karşılığında
yapmak zorunda kalmaktadır (Grandey, 2000: 95). Böyle bir durumun
oluşması ise iş görenin sergilemiş olduğu duyguyu kendi içinde yaşaması
ya da bu duyguyu sergilemek zorunda kalması gibi farklılıklar
göstermektedir (Ashforth&Humphrey, 1993: 90).
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2. Duygusal Emek İle İlgili Yaklaşımlar
Duygusal emek kavramı ilk kez ArlieRussellHochschild’ in
“TheManagedHeart” adlı kitabında bahsedilmiş (Hochschild, 1983) ve
sonrasında çoğu araştırmacı tarafından çeşitli açılardan incelenmiştir.
Duygusal emeği dört temel yaklaşımla açıklamaya çalışmışlardır bunlar;
Hochschild Yaklaşımı, Ashforth ve Humphrey Yaklaşımı, Moris ve
Feldman Yaklaşımı ve Grandey Yaklaşımıdır.
2.1. Hochschild Yaklaşımı
Bilimsel literatürdeHochschild duygusal emeği ilk kez 1983 yılında
“Yönetilen Kalp: Duyguların Ticarileşmesi” adlı eserinde dile getirmiştir.
Eserde havayoluna ait bir şirketin eğitim kurslarına katılarak oradaki
hostes ve eğitimcilerin davranışlarını birebir gözlemleyerek onlarla uzun
görüşmeler yaparak duygusal emeğin ne tür bir süreçten geçtiğini ele
almıştır. Hochschild katıldığı eğitim boyunca hosteslerin sürekli
gülümseme halinde bulunduklarını ve gülümsemeleri için baskı altında
bulunduklarını gözlemleyerek bu durumu duyguların ticarileşmesi olarak
açıklamıştır (Grandey, 2000: 95).
Hochschild, hizmet sektörünün, çalışanın hizmet sunumu esnasında
müşteri ile birebir ilişki içerisinde olduğundan dolayı, çalışanlardan
birtakım duyguları yaşamalarının ve bunları en iyi şekilde ifade etmelerini
beklediklerini belirtmiştir (Ashforth ve Humphrey, 1993: 3).Hochschild,
hizmet sektörünün artmasıyla çalışanın müşteri ile daha çok yüz yüze veya
sesli biçimde iletişim kurması yoluyla, müşteri memnuniyetini arttırmak
amaçlı çalışanın duygularına yüklenildiğini ve hatta çalışanın duygularını
ücret karşılığında bir meta gibi alınıp satılabilen kavrama
dönüştürüldüğünü savunmuştur (Hochschild, 1983: 118-119).
Hochschild duygusal emek yoğun mesleklerde çalışanların işlerini
yaparlarken rol yaptıklarını savunmuştur. Yazar, çalışma alanını oyun
sahnesi gibi görürken, çalışanları aktörlere, müşterileri ise seyircilere
benzetmiştir (Grandey, 2000: 96). Çalışanlar kurumları için olumlu bir
imaj oluşturabilmek için en iyi şekilde hazırlanır ve çalışırlar; çalışandan
beklenen rolün başarılı olabilmesi için çalışanın o rolü inandırıcı bir
şekilde sergilemesi gerekmektedir.
Hochschild çalışanların duygusal emek sarf ederken duyguların
yönetimi için iki yol sunmuştur, bunlardan birincisi yüzeysel rol yapma
davranışı ikincisi ise derinlemesine rol yapma davranışıdır. Yüzeysel rol
yapma davranışıyla birey şartların gerektirdiği şekilde davranarak o
duyguyu hissetmediği halde göstermek zorunda kalır yani kişinin
duyguları ile davranışları arasında bir uyumdan söz edilemez. Birey
istenilen davranışı gösterir ancak duyguları değişmez. Derinlemesine rol
yapma davranışı ise, bireyin duygularını değiştirerek gerçekten istenen
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davranışı sergilemek adına o duyguyu hissediyormuş gibi davranması
halidir. Kişiden yapması istenen davranış ile kendi hissettiği duygu farklı
ise kişi duygularını bastırarak şartlara uygun şekilde değiştirir ve bunun
sonucunda davranış ile duygu arasında bir uyum gözlenir. Hochschild bu
tür davranışların sonuçlarının stres ve baskı yarattığını aynı zamanda
sürekli yüzeysel rol yapma davranışı sergilenmesinin duygusal çelişki
yaşatacağını belirtmiştir (Hochschild, 1983: 35-42).
Hochschild’e göre duygusal emek gerektiren işlerin özelliklerini üç
madde şeklinde açıklayabiliriz (Hochschild, 1983: 147-174):
-Çalışanın müşteri ile yüz yüze iletişim halinde olması
-Çalışanın kendi için ve müşteri için hissettiği duyguları düzenlemesi
gerektiği
-Örgütün çalışanın duygusal aktivitelerini denetim yoluyla kontrol
etmesi gerekmektedir. Bu özelliklerden yola çıkarak Hochschild,
meslekleri duygusal emek gerektirenler ve gerektirmeyenler olarak iki
şekilde gruplandırmıştır. Duygusal emek gerektiren işlerde kadınların
erkeklere oranla daha başarılı olduğunu savunmuştur ve bunun sebebini ise
kadınların duygu yönetiminde erkeklerden daha başarılı olduğunu öne
sürmüştür.
Hochschild duygusal emek gerektiren 44 ayrı meslek belirleyerek
bunları 6 ana kategoride toplamıştır (Hochschild, 1983: 246):
-Teknik ve profesyonel çalışanlar (doktorlar, avukatlar, öğretmenler,
hemşireler)
-İşletmeci ve yöneticiler
-Satış görevlileri
-Memurlar
-Ev hizmetlerinde çalışanlar
-Ev hizmetleri dışında hizmet sektöründe çalışanlar
Hochschild yukarıdaki meslekleri belirlerken diğer mesleklerin
duygusal emek gerektirmediğini savunarak, hizmet işlerinde görev
alanların duygularının bir eşya gibi olmasını engelleyecek alan ve zaman
yaratabilmelerini ve çalışan-müşteri arasındaki ilişkide haz duyma
noktalarını hafife aldığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştır (Man ve
Öz, 2009: 80).
Hochschil’ın literatüre en büyük katkılarından biri duygu yönetiminin
büyük bir çaba sonucu ortaya çıktığını göstererek (Grandey, 2000: 96),
çalışanların duygularının değiştirilip farklı bir şekilde sunulmasını ve
örgütlerin bu yönde baskılarını arttırdığını tanıtmasıdır (Wharton, 2009:
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148). Duygusal emek sonucu kişinin hissettiği duygular ile göstermesi
gereken duyguların yansıması arasında ki yabancılaşma Hochschild’ ın
temel endişesidir. Bu nedenle duygusal emek gösteren çalışanların iki
yüzlülük, öz saygı yitimi ve kendini bir sahtekar gibi hissetme
durumlarından korunmaları gerektiğini belirtmiştir (Shuler ve Sypher,
2000: 55).
2.2. Ashforth ve Humphrey Yaklaşımı
Ashforth ve Humphrey göre duygusal emek, çalışan kişinin kendi
sosyal algısını ve kişiler arası değişen iklimi dengeleyebilmek adına
gösterdiği çaba olarak ifade edilebilmesidir (Ashforth ve Humphrey, 1993:
90). Hochschild’ ın aksine kişinin davranışının altında yatan duygudan çok
o duyguyu yansıtan davranışa yönelmişlerdir. Yazarlar çalışanın dışarıdan
gözlemlenebilen davranışlarının önemli olduğuna dikkat çekerek bu
davranışların hizmet kalitesini arttıracağı yönünde güçlü bir etkiye sahip
olduğunu bildirmişlerdir.
Ashforth ve Humphrey (1993) duygusal emeğin fazladan bir çaba
gerektirmediğini ve bunun sonucunun da stres oluşturmadığını öne sürerek
duygusal emeğin, çalışanlar tarafından sürekli olarak kullanılmasından
dolayı çalışanlarda bir alışkanlık haline gelerek çaba gerektirmeden de
çalışanlarda gözlemlenebilmektedir (Ünler Öz, 2007: 6). Ashforth ve
Humphrey’ e göre Hochschild’ in savunmuş olduğu yüzeysel ve
derinlemesine rol yapma davranışının çalışanlarda bir süre sonra alışkanlık
haline gelip artık o davranışı doğal bir şekilde sergileyebildiklerini ve
bundan dolayı yazarlar Hochschild’ ın davranış şekillerine samimi
davranış şeklini de eklemişlerdir (Begenirbaş ve Turgut, 2014: 136).
Ashforth ve Humphrey’ in duygusal emeğe farklı bir bakış açısı ise
sosyal kimlik kuramıdır. Yazarlara göre bireyler kendilerini ve başkalarını
birtakım sosyal grupların parçaları olarak görürler ve o grubun özelliklerini
benimseyerek kendi rolleriyle özdeşleştirirler ve bunun sonucunda
duygusal emeğin çalışanlar üzerindeki yıpratıcı etkilerin azaltılacağını
savunmuşlardır (Ashforth ve Humphrey, 1993: 94, Özgen, 2010: 19).
Yazarlar duygusal emeğin olumlu ve olumsuz sonuçlarını da ele alarak
işlevlerini ve işlev bozukluklarını şöyle belirtmişlerdir:
Duygusal emekle hareket eden çalışanların, müşterileri ile olan
ilişkilerinde kendilerini daha rahat ifade edebildikleri, utangaçlığın ortadan
kalktığı ve müşteri ile arasındaki ilişkinin daha pozitif olacağını öne
sürerek, çalışanların öz yeterlilik duygularının arttığını, performanslarının
yükseldiğini ve böylelikle başarı yakalayacaklarını savunmuşlardır.
Duygusal emeğin işlevsel bozukluğunu da şöyle açıklamışlardır;
çalışandan beklenen rolde çalışanın zorluk çekerek o rolü sergileyememesi
üzerine sürekli yüzeysel rol yapma davranışı göstermek zorunda kalması,
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çalışanın kendini kısıtlanmış hissetmesine, duygusal çelişki yaşamasına,
kendini iki yüzlühissetmesine ve yabancılaşma yaşamasına neden
olabilmektedir (Ashforth ve Humphrey, 1993: 95).
Bu yaklaşım Hochschild yaklaşımından iki farkla ayrılmıştır bunlardan
birincisi; Ashforth ve Humphrey’ nin duyguları göz ardı ederek sadece
davranışlara odaklanmış olmaları, ikincisi ise yazarların duygusal emek
sürecinde sağlık ve stres durumlarını geriye iterek görev etkinliği üzerinde
yoğunlaşmış olmalarıdır (Grandey, 2000: 96).Yazarlar duygusal emeğin
bir tür izlenim yöntemi olduğunu savunmuşlardır çünkü; çalışanın o anda
müşteriye göstermiş olduğu duyguları kendi duygularından farklı olarak
davranışa dönüştürülerek, karşı tarafa belirli bir izlenim oluşturmak için
kasıtlı şekilde davranışlarını kontrol altına alıp düzenlemektedir.
2.3. Morris ve Feldman Yaklaşımı
Morris ve Feldman duygusal emeği, çalışan müşteri arasındaki
ilişkilerde örgütün istediği davranışı sergileyebilmek için sarfedilen çaba,
planlama ve kontrol olarak tanımlamıştır. Morris ve Feldman duygusal
emeği dört boyut şeklinde açıklamıştır (Morris ve Feldman,1996: 987995).
-Duygusal Gösterim Sıklığı: Bu boyut duygusal emeğe ilişkin en fazla
araştırma yapılan alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların
kendilerinden beklenen rolü ne derece gerçekleştirdiklerini ve aynı
zamanda ne sıklıkla duygusal davranış kurallarına uyum sağladıklarına
bakılmaktadır.
-Duygusal Gösterim Kurallarına İlişkin Dikkat: Çalışanın beklenen
davranış kurallarına verdiği dikkat iki kategoriden oluşmaktadır.
Bunlardan ilki duyguların sergilenme süresi ikincisi ise duyguların
yoğunluğudur. Çalışan duyguların gösterimi için müşteriye ne kadar uzun
süreli ve yoğun davranırsa daha fazla çaba sarf ederek, daha fazla duygusal
emek gösterecektir.
-Talep Edilen Duygusal Gösterim Çeşitliliği: Çalışan duygularını ne
derece çeşitlendirmişse duygusal emekte o oranda artacaktır. Görev
çeşitliliği ve hizmet sunulanın gücüde bu boyutta önem arz etmektedir.
Yazarlara göre hizmet sunulan kişi güçlü biri ise o kişiye karşı çalışan
duygu çeşitliliğinden çok olumlu davranış sergileyecektir. Görev çeşitliliği
fazla olan bir kişinin duygu çeşitliliğinin de fazla olması beklenmektedir.
-Duygusal Çelişki: Çalışandan beklenen rol ile çalışanın gerçekte
hissettiği duygu durumu ile uyuşmaması halinde içine düştüğü durum
duygusal çelişki olarak ifade edilmektedir. Yazarlara göre bireyler kendi
hisleriyle örtüşmeyen duygular göstermeye çalışırken daha fazla duygusal
emek sarf etmektedirler aynı zamanda duygusal çelişki duygusal emeğin
bir sonucu olarak kabul edilmeyip, bir boyut olarak ifade edilmektedir.
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Şekil 1 : Morris ve Feldman’ ın Duygusal Emek Modeli

Morris ve Feldman, duygusal emeğin boyutları, öncelleri ve
sonuçlarıyla ilgilenmişlerdir. Yazarlar duygusal emeğin tükenmişlik ve iş
doyumu yönünü araştırırken duygusal emeğin boyutlarının tükenmişlik ile
doğru orantılı şekilde ilerlediğini ve aynı zamanda boyutların içinden
sadece duygusal çelişki ile iş doyumunun arasındaki ilişkinin ters orantılı
olduğunu öne sürmüşlerdir. Model üzerindeki iddialarını bir araştırma ile
teste tabi tutan yazarlar ortaya atılan iddiaların tutarlı olduğu yönde veriler
elde etmişlerdir (Morris ve Feldman’ dan Aktaran: ÜnlüerÖz, 2007: 10).
2.4. Grandey Yaklaşımı
Duygusal emek konusuna ilişkin Alicia A. Grandey’ in oluşturduğu bu
model, önceki yaklaşımların konuya katmış oldukları araştırma ve
yorumları derleme niteliği taşıyarak yeni boyutlarla literatüre
kazandırılmıştır.Grandey, duygusal emeği, kurumun ya da örgütün
çalışanından istemiş olduğu davranış şeklini, çalışanın abartma ve bastırma
yoluyla, kurallara uygun bir hale getirerek sergilemiş olduğu rol olarak
tanımlamıştır. Diğer bir ifadeyle duygusal emek, örgütsel amaçların
gerçekleşebilmesi için hem duyguların hem de ifadelerin düzenlenmesi
süreci olarak belirtmiştir. (Grandey, 2000: 95-97).
Grandey duygusal emeğe yeni bir çerçeve oluştururken James J. Gross’
un duygu düzenleme teorisinden yararlanmıştır. Gross duygu
düzenlemeyi, bireylerin duygularını ne zaman ifade edip ne şekilde
kullanacaklarına ilişkin bir süreç olarak tanımlarken, duygu düzenlemeyi
iki bölüme ayırmıştır. Bunlardan birincisi öncül odaklı duygu düzenleme,
ikincisi ise tepki odaklı duygu düzenlemedir (Gross, 1998a: 282).
Gross, öncül odaklı duygu düzenlemesini, kişinin o an içinde
bulunduğu duruma uygun davranışı önceden hissederek gerekli duygu
düzenlemesini yapması hali olarak ifade ederken, bu düzenlemenin dört
önemli yöntemle gerçekleştiğini savunmuştur ve şu şekilde açıklamıştır
(Gross, 1998a: 282-285):
-Ortamı seçme (situationselection): Bireyler içinde bulunacağı
ortamları kendileri seçerek, olumlu duygular hissedecek ortamlara
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-Ortamı değiştirme (situationmodification): Ortamın şartlarını seçtikten
sonra birey istemediği bir durumla karşılaştığında o durumdan kurtulmak
için ortamın şartlarını değiştirebilme yoluna gitmektedir.
-Dikkati farklı yöne çevirme (attentiondeployment): Bireyin istemediği
bir durumla karşılaşması anında olumsuzluğu dağıtabilmek için birey
dikkati farklı yöne çekebilir.
-Bilişsel değişim (cognitivechange): Birey duygusal etkilerini azaltmak
için içinde bulunduğu mevcut durumun algısını değiştirebilmektedir.
Grandey duygusal emek sürecini duygu düzenlemesinin öncül odaklı
aşamasında şöyle açıklamaktadır. Aşamanın ilk iki yöntemi çalışanlar için
uygulama alanı bulamamaktadır. Çünkü çalışanlar müşteri ile yüz yüze ya
da telefon ile görüştükleri o anda yaşayabilecekleri olumsuz durumları
değiştiremezken içinde bulundukları ortamın şartları da çoktan oluşmuş
durumdadır. Bu yüzden müşteri talep etmedikçe çalışanın içinde bulunulan
durumu değiştirme gibi bir şansları yoktur. Aşamanın geriye kalan diğer
iki yönteminin ise çalışanlar tarafından rahatça uygulanabileceği ifade
edilmiştir. Çalışanın duygularının hakimiyeti kendi elinde olduğu için,
duygusal tepkilere ilişkin algıları hemen düzenleme fırsatı
bulabilmektedirler. Hochschild (1983),katıldığı eğitim araştırmalarında
uçuş hosteslerinin saldırgan yolculara müdahale ettiklerinde, hosteslerin
onları birer çocuk olarak düşünerek davranmaları gerektiği söylenerek
olumsuz duyguların oluşumunun önüne geçilmek istenmiştir. Grandey son
iki yöntemi derinlemesine rol yapmaya yakın bularak ikisi üzerinde
yoğunlaşmıştır (Grandey, 2000: 99).
Grandey duygu düzenleme teorisine göre şekillendirdiği duygusal
emek kavramını daha geniş bir biçimde ele almıştır. Bu modelde bireysel
faktörlere ve örgütsel faktörlere yer verilirken aynı zamanda duygusal
emeğin davranış şekilleri de incelenmiştir. Grandey’ in oluşturduğu model
Şekil 2.2’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
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Şekil 2: Duygu Düzenlemesi Süreç Modeli
Kaynak: Gross, 1998b: 226

Şekil 3: Grandey’ in Duygusal Emek Modeli
Kaynak: Grandey, 2000: 101
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3. Duygusal Emeği Etkileyen Faktörler
Duygusal emeği etkileyen bir takım faktörler bulunmaktadır. Bu
faktörler bireysel ve örgütsel olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır.
3.1. Bireysel Faktörler
İş görenlerin duygusal emek davranışlarını sergilerken hangi
durumlardan etkilendikleri, duygularını sergilerken belirleyici bireysel
farklılık rollerinin neler olduğu üzerinde çalışmalarda bulunulmuştur. Söz
konusu bireysel farklılıklar bu araştırmada cinsiyet, yaş, medeni durum,
eğitim düzeyi ve ücret olarak incelenmiştir.
3.1.1. Cinsiyet
Örgüt içinde cinsiyet kavramının, kişilerin yaptığı işe bağlı olarak
tanımlandığı, erkek ve kadın için toplumsal cinsiyet rolüne göre kamusal
ve özel alana ilişkin rollerinin organizasyona yansıdığı görülmektedir.
Diğer bir ifade ile cinsiyet unsurunun organizasyonlardaki yapısı
toplumsal normlar tarafından şekillendirildiğini söylemek mümkündür
(Kızanlıklı, 2004: 28). Literatür incelendiğinde yapılan araştırmaların bir
kısmında kadın çalışanların erkeklere nazaran çalışma hayatında
duygularını daha etkin kullandıkları dikkat çekmektedir. Kadın
çalışanların iş aile yaşantılarındaki duygularının birbirleri ile etkilendiği
vurgulanmaktadır. Yine yapılan çalışmalarda sınır birim elemanlarının iş
yaşantılarında cinsiyete bakılmaksızın ileriki yıllarda daha agresif bir
yapıya büründükleri bunun ise duygusal emeğe doğrudan etki ettiği göze
çarpmaktadır (Yıldız, 2014: 3).
3.1.2. Yaş
Duygusal emeği etkileyen bireysel faktörler arasında öne çıkan en
önemli unsur belki de yaştır. Genel olarak yaşı daha büyük olan iş görenler
yaşı daha küçük olan iş görenlere kıyasla iş yaşamında karşılaşılan
durumlara, olaylara, problemlere karşı daha sağduyulu olarak
yaklaşmaktadır. Normal iş yaşamında yaşı büyük olan iş görenler
vatandaşların istek ve şikayetlerini önceden sezebilmekte ve bunlara karşı
daha farklı duygular sergileyebilmektedir. Yaş unsuru iş yaşamında hiç
kuşkusuz tecrübe, deneyim ile karşılık bulmaktadır. Deneyim sahibi iş
görenlerin kendilerinden tecrübesiz ve yaşça küçük iş görenlere göre; süreç
yönetimi konusunda, verimlilik konusunda daha başarılı olmaktadırlar.
Bütün bunlar göz önüne alındığında, yaşla birlikte duyguları yönetebilme
becerisinin geliştiği ifade edilebilmektedir (Akbıyık, 2013: 17).
3.1.3. Medeni durum
Çalışanların medeni durumları, duygusal emek davranışları üzerinde
etkisi olduğu düşünülen bir başka kişisel özellik değişkeni olarak ele
alınmıştır. Özellikle memurlar üzerinde büyük öneme sahip olduğu
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düşünülmektedir. Bireylerin sosyal hayatlarının iş hayatlarına bir
yansıması olarak çalışma yaşamı dışında gelişen durumlarda iş görenleri
çalıştıkları kurumda duygusal olarak etkileyebilmektedir (Çinkılıç, 20016:
35). Evli memurlar bekâr olanlara nazaran duyguları daha çok dışa
yansıtabilmektedir. Çalışanların evli ya da bekâr olma durumlarına göre
duygusal tükenme seviyeleri de farklılaşmaktadır. Evli iş görenlere ailevi
duygulara da sahip olduğu için bekâr iş görenlere nazaran duygularını daha
yoğun yaşamakta ve gün yüzüne çıkarmaktadırlar (Yıldız, 2014: 6).
3.1.4. Ücret
Şüphesiz ki evli, bekâr, kadın, erkek, genç, yaşlı tüm iş görenler sonuç
olarak belirli bir ücret karşılığında çalışmakta ve yaşamını almış olduğu bu
ücrete göre şekillendirmektedir. İş görenler çalıştıkları kurumdan aldığı
ücret karşılığında duygularını sergiler ve yönetir (Totterdell&Holman
2003: 55). Bu bağlamda duygusal emeği işverenler zaten yapılan işin bir
gereği olarak görmektedir ve iş görenlerden duygularını etkili bir şekilde
yönetmesini bekler (Yeni, 2015: 62). İş yaşamında duygusal emeği
etkileyen öncüllerden biri olan ücret iş görenleri motive edici, iş tatmin
duygusunu arttırıcı önemli bir faktör olabilmektedir.
3.2. Örgütsel Faktörler
İş görenlerin çalışırken motive edilmesinde bireysel faktörlerin olduğu
kadar örgüt faktörlerini etkisi de oldukça fazladır. Örgütsel çalışma
koşulları motive edici olduğunda iş görenler dışarıdan bir güdülenme
ihtiyacı duymaksızın içsel güdülenme ile hedeflere odaklanabilmektedir.
Duygusal emek kavramına önemli ölçüde etki eden söz konusu örgütsel
faktörler; davranış kuralları, otonomi ve sosyal destek olarak bu çalışmada
yer bulmuştur.
3.2.1. Davranış Kuralları
İnsanlarla yakından birebir hatta çoğunlukla yüz yüze iletişim kurmayı
gerektiren hizmet sektörü mesleklerinde duygusal davranış kuralları
oldukça fazla yer alabilmektedir (Oral & Köse, 2011: 466). İş görenler de
duygusal varlıklar olduğundan çalışırken muhakkak ki duygularını da
yansıtırlar. Örgütler ise iş görenlerin duygularını sergilemelerine yön
verebilmektedir. Her örgüt kendi amaçlarına ulaşma noktasında farklı
davranış kuralları ortaya koyabilmektedir ve kurallar açık seçik
belirlenmiştir. Davranış kurallarının yeterince net bir şekilde belirtilmediği
durumlarda ise iş görenler hangi durumlarda nasıl davranacağını kendileri
belirlemektedir (Yakar, 2015: 27). Vatandaşlarla gerçekleşen diyaloglar ve
davranışlar ya iş gören tercihine ya da belirlenen kurallar sınırları
içerisinde olmalıdır. Çalışanlar duygularını bu şekilde daha rahat ortaya
çıkarabilir.
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3.2.2. Otonomi
Çalışma hayatı bakımından tanımlanacak olursa en genel itibariyle
otonomi; İş görenlere çalıştıkları yerde insiyatif kullanma hakkı
tanınmasına bağlı olarak özerk bir şekilde hareket edebilme imkânını
bulabilmesi şeklinde ifade edilebilir (Hackman&Oldham, 1976: 265).
Duygusal emek açısından otonomi kavramı ele alınacak olursa iş
görenlerin kurumun belirlediği hedeflere ve kurallara bağlı olarak özgür
bir şekilde duygularını yansıtması olarak değerlendirilebilir. Fakat
davranış kurallarının önceden belirlendiği kurumlarda özerk hareket
edebilme olanağı pek mümkün olamamaktadır. İş görenler kendi içsel
duygularıyla uyuşmazlık gösteren durumlarda özerk davranışlar
sergileyerek belirlenen davranış kurallarının dışında duygular
sergileyebilir (Yıldız, 2014: 10).
3.2.3. Sosyal Destek
İş görenler kurumlar tarafından sadece birer ekonomik varlık olarak
görülmemeli bunun yanında duygusal ve sosyal yanlarının olduğu da
unutulmamalıdır. İş görenlere sadece ailesi akrabası değil yöneticiler iş
arkadaşları da sosyal destekte bulunmalıdır. İş görenlere ihtiyacının olduğu
durumlarda verilen sosyal destekler kurum menfaatine olumlu etkilerde
bulunabilmektedir. Çevresinden sosyal destek alan iş görenler duygularını
daha rahat yansıtabilme olanağına kavuşur ve karşılaştığı problemlerde
daha çabuk çözüme ulaşabilir (Oğuz, 2016: 27). İş görene ihtiyacı olduğu
durumlarda verilen sosyal destekler duygusal emek açısından olumlu
etkiler yaratmaktadır. Duygusal yönden iş görenler daha az zorlanmaktadır
bu durum ise motive edici verimlilik artırıcı bir etken olarak ifade
edilmektedir. Amerika da yapılan bir araştırmada bunu destekler
niteliktedir daha yüksek sosyal destek alan iş görenlerin kuruma daha bağlı
oldukları ve kurum menfaatine yönelik daha çok çaba sarf ettikleri
saptanmıştır (Işık, 2015: 19).
4. Duygusal Emeğin Boyutları
Duygusal emek kavramına yönelik üzerinde önemle durulması gereken
bir nokta, çalışanların vatandaşlara karşı sergilediği duyguların hangi
biçimde gerçekleştiğinin belirlenmesidir (Karakaş, 2017: 82 ). Duygusal
emek kavramının geliştirilmesi amacıyla ortaya konulan yaklaşımlar
sonucu duygusal emeğin boyutlarına ilişkin farklı gruplamalar yapıldığı
görülmektedir. Bu çalışma duygusal emeğin boyutları olarak; yüzeysel
davranış, derinlemesine davranış ve samimi davranış boyutları temel
alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın bu kısmında bu boyutlar hakkında bilgi
verilecektir.
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4.1. Yüzeysel Davranış
Yüzeysel davranış iş görenler tarafından örgütün sergilenmesini
istediği duyguları sözlü ya da sözsüz olarak gerçekte hissettiği duygulardan
farklı duygular sergilenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Demirel, 2015:
11). Diğer bir ifade ile yüzeysel duygusal emek davranışı sergilerken iş
görenleler kendilerinden beklenen davranışları gerçekte gösterebilmek için
rol yaparlar yani içlerinden gelmeyen davranışları yaptığı işin sonucunda
mecburiyetten sergilerler. İş görenler olumsuz duygularını ( kuruma göre)
bastırmaları gerektiğinde genellikle yüzeysel davranış yöntemini
kullanmakta diğer bir ifade ile kendilerini bu davranışı sergilemeye mecbur
hissetmektedir (Erken, 1016: 18). Yüzeysel duygusal emek davranışı
literatür de duygusal çelişki olarak da adlandırılmaktadır.
Yüzeysel rol yapma olarak da ifade edilen bu duygusal emek davranış
formunda, çalışanın kurumsal ve mesleki davranış gösterim kuralları
çerçevesinde duygularını sahteleştirerek, onları gerçekten hissettiği
duygulardan farklılaştırarak, karşısındaki vatandaşa yansıtması söz konusu
olmaktadır (Yıldız, 2014: 14). Bir iş görenin moralinin bozuk olmasına
rağmen hiçbir problemi yokmuş gibi davranışlar sergilemesi, bir devlet
memurunun sevmediği ya da hoşnut kalmadığı bir vatandaşa yine bekleriz,
iyi günler demesi şeklinde örnekler verilebilir.
4.2. Derinlemesine Davranış
Duygusal emek davranışlarının boyutlarından bir diğeri ise
derinlemesine davranıştır derinden rol yapma ya da duygusal çaba olarak
da adlandırılmaktadır. Derinlemesine davranış, bireyin kendisinden
beklenen davranışı hissederek sergilemeye çalışması ve duygularını işine
uyumlu yönetebilmesi olarak tanımlanabilir (Yeni, 2015: 71). Öyle ki
derinlemesine davranış ya da derinlemesine rol yapma iş görenlerin
duygularını düzenlemek için çaba sarf ettiği an ortaya çıkmaktadır
(Kanbur, 2014: 58). Derinlemesine davranışın yüzeysel davranıştan temel
farkı, bireyin sadece sergilenmesi gereken davranışı davranış kurallarına
göre sergilemesi değil aynı zamanda duygularını da bu davranış kurallarına
uygun hale getirmesidir (Gülova, Palamutçuoğlu&Palamutçuoğlu, 2013:
45). Bir kamu kurumunda görev yapan güvenlik personelinin görevi
olmadığı halde yaşlı bir vatandaşa merdivenlerden çıkarken yardım etmesi,
bir kamu hastanesinde derdini anlatmakta zorlanan bir hastaya doktorun
empati kurarak sabırlı davranması şeklinde derinlemesine davranışa
örnekler verilebilir. Derinlemesine davranış vatandaşlara sergilenen
davranışı hissederek, benimseyerek sergilemeyi gerektirir öyle ki
Derinlemesine davranışta iş görenler kendini pozitif düşünerek, iyi anıları
hatırlayarak motive edebilir (Baş, 2012: 7).
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4.3. Samimi Davranış
Kurumun çalışanından sergilemesini istediği duygu ile hali hazırda
çalışanın hissettiği duygunun aynı olması sonucunda çalışanın sergilediği
davranış olarak tanımlanan samimi davranış kurumların arzu etmiş olduğu
davranış boyutudur. Eğer iş görenlerin sergilemiş olduğu doğal duygular
kurumun sergilenmesini istediği duygulara yakın ise bu durumda da
duygusal emek gösterimi karşımıza düşük olarak çıkmaktadır (Demirel,
2015: 13).
Samimi davranış da duygusal emek gösteren iş görenler yüzeysel
davranış ve derinlemesine davranışa nazaran daha az duygusal emek
harcamaktadır (Kurt, 2013: 14).Aynı şekilde doğal duyguları sergilemek
yüzeysel ve derinlemesine davranış da olduğu gibi zorunluluk veya
gereklilik algısını içermemekte bu sebeple iş görenler bu duyguları daha
rahat dışa yansıtabilmektedir (Yıldız, 2014: 16). Samimi davranış olarak iş
görenlerin vatandaşlara karşı içlerinden gelerek güler yüz göstermesi,
vatandaşlara içlerinden gelerek yardımcı olması, vatandaşlara yol tarifinde
bulunması, kendilerini vatandaşların yerine koyup empati yapması örnek
olarak verilebilir.
5. Duygusal Emek Gösteriminin Sonuçları
Kurum yöneticileri çalışanları sadece ekonomik birer varlık, yüklenen
bir görevi yerine getirmesi gereken robotlar olarak görmemelidir
duygularının aynı zamanda sosyal yönlerinin de bulunduğunu göz ardı
etmemelidir (Toker, 2007: 93). Göz ardı edilmesinin sonuçları her zaman
kuruma olumsuz sonuçlar olarak yansıyabilir. İş yaşamında duygusal emek
sergilemenin iş görene ve çalışmış olduğu kuruma karşı olumlu ya da
olumsuz sonuçları vardır. Çalışmanın bu başlığı altında da duygusal
emeğin bazı olumlu ve bazı olumsuz sonuçları hakkında bilgi verilecektir.
5.1. Duygusal Emek Gösteriminin Olumlu sonuçları
Her kurum amaçlarını gerçekleştirebilmek için iş görenlerinden belirli
davranışlarda bulunmalarını beklerler bu davranışlar vatandaş
memnuniyetini arttırmaya ve iş görenin daha başarılı olmasına,
performanslarının artmasını sağlamaya yöneliktir.
İş yaşamında duygusal emek; vatandaşlara karşı olumlu duygusal bir
durum üretmeyi içerir (Wharton, 2009:157). Duygusal emek sonucu olarak
iş süreçlerinde davranış kuralları ve kurum beklentilerini de göz önünde
bulundurarak kendini ifade edebilmeyi kolaylaştır. Konuya iş görenler
açısından bakacak olursak, iş yerinde belirli bir takım duygusal davranış
kuralları dâhilinde davranmanın kişinin işini daha başarılı bir şekilde
yapabilmesine yardımcı olduğunu, böylece bireyin performansını
artırdığını söyleyebiliriz (Köksel, 2009: 41). İş görenler farkında olarak ya
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da farkında olmayarak vatandaşlara hissettirdikleri duygusal davranışlarla
kurum imajını olumlu-olumsuz etkilemektedir (Ağırman, 2012: 32).
Kurum politikalarını benimseyen iş görenler duygularını da buna
uyumlu sergilerse kurum vatandaşlara ve çevreye karşı daha başarılı
konumda olabilmektedir. Duygusal emek olarak iş görenden beklenilen
duygular sergilenmeye başlandığında hizmet performansı olumlu yönde
etkilenmektedir bu durum ise duygusal emek davranışı ile hizmet
kalitesinin kesiştiği noktayı ifade etmektedir (Demirel, 2015: 24). Sonuç
olarak literatür tarandığında duygusal emek göstermenin olumlu sonuçları;
yüksek performans, örgütsel vatandaşlık davranışı, ekonomik fayda,
müşteri
ilişkilerinde
başarı,
iş
tatmini
olarak
karşımıza
çıkmaktadır(Demirtaş, 2014: 83).
5.2. Duygusal Emek Gösteriminin Olumsuz Sonuçları
Yapılan ilk araştırmalar genellikle duygusal emeğin iş görenler
üzerindeki olumsuz etkileri üzerine odaklanmış, olumlu etkilerine ise pek
fazla değinilmemiştir. Vatandaşlarla bire bir ve yüz yüze iletişim içerisinde
bulunan sınır birim iş görenlerinin iş yaşamında duygularını yönetebilme
konusunda dikkatli davranmaları bir zorunluluktur. Çünkü duygularını
yönetemeyen vatandaşlara pozitif duygularını sergileyemeyen iş görenler
kurumun verimliliğini, imajını, güvenirliğini zedeleyecektir.
İş görenlerin duygularını gerçekleştirmesinde kendisinin etkili olduğu
kadar yönetimde bu duyguların gerçekleştirilmesinde etkilidir (Meler,
Mastracci& Wilson 2006: 899). Duygusal uyumsuzluk ve duygusal sapma
sonucu iş görenler duygusal emek açısından olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır. İş görenler hissettiği davranışları değil de sergilemek
zorunda olduğu davranışları sergilediklerin de olumsuz sonuçlar ortaya
çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak iş görenler yüzeysel duygusal
davranışlar sergilediklerinde gerçek duygularını bastırmak zorunda
kalmaktadır ve sağlık problemleri ile karşılaşmaktadır (Yakar, 2015: 43).
Duygusal emek davranışları sergilenirken karşılaşılan söz konusu olumsuz
sonuçlar; Tükenmişlik, İş-Aile çatışması, İşten ayrılma niyeti, rol
çatışması, yabancılaşma olarak literatür de yer bulmuştur(Batıgün& Şahin,
2006: 38).
Sonuç
Günümüzde çalışma yaşamının önemli etkeni haline gelen rekabet,
iktisadi yaşamın yeniden yapılanmasına yol açmıştır. Bu yoğun rekabete
uyum göstermek sebebiyle organizasyonların yeniden yapılanmaya ağırlık
verdikleri, bununla birlikte etkinliklerinde yüksek kalite standartlarını
hedefledikleri görülmektedir. Organizasyonların değişime ayak
uydurmakla birlikte, uygulayacakları stratejilerini başarıya ulaştırmada
belirgin rolün organizasyonun bünyesinde barındırdığı insan kaynağında
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olacağı aşikardır. Bu kapsamda müşterilerini memnun edebilmek
açısından uygulanan politikalara ek olarak işgörenlerin çalışma
yaşamlarına duygusal emeklerini de eklemeleri gerekmektedir.
Literatüre ve araştırmada yapılan tanımlamalara baktığımızda duygusal
emeği algılanan hizmet kalitesinin arttırılması gayesiyle çalışmaların
özüne uygun hislerin başkaları tarafından gözlenebilecek biçimde
aktarılması ve düzenlenmesi süreci şeklinde ifade edilebilir. Duygusal
emeğin önemi gerek işgörenlerle müşteriler arasındaki etkileşim düzeyinin
yükselmesi, gerekse hizmet kalitesinin işgören performansına
dayanabilme seviyesi yükseldikçe artış göstermektedir.
Küresel pazar şartlarında organizasyonların uzun dönemli ve
sürdürebilir bir büyüme kapsamında en etkili kaynaklarından birisi insan
faktörüdür. Bu faktör gerek psikolojik gerekse duygusal yönleriyle de
organizasyonel
ve
bireysel
olarak
performans
bakımından
değerlendirmeye alınmaktadır. Konuyla ilgili literatüre bakıldığında
duygusal emek ve sonuçlarına yönelik oldukça fazla araştırma yapıldığı ve
duygusal emeğin olumlu sonuçları kadar olumsuz sonuçlarının da
bulunduğu görülmektedir.
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SOSYAL DAHİL ETME PROGRAMLARININ GENÇLERİN
SOSYAL ENTEGRASYONLARINDAKİ ROLÜ: GENÇLER
ELELE PROJESİ ÖRNEĞİ
The Role of Social Inclusion Programmes in Social Integration of Young
People: The Case of “Gençler Elele” Project
Abdullah KARATAŞ & Elvan YALÇINKAYA
Nalan GÖRDELES BEŞER & Mustafa TALAS
1. Giriş
İlköğretim dönemi, çocukların tüm akademik yaşamlarının temelini
oluşturmaktadır. Bu dönem, çocukların akademik yaşamlarındaki ilk
basamak olduğundan ve diğer tüm eğitim basamaklarının üzerine
yapılandırıldığı bir temel niteliğinde olması nedeniyle ayrı bir önem
taşımaktadır ve yüksek öncelik verilmesi gerekmektedir (Major ve Tiro,
2012: 63). İlköğretim dönemi bir bireyin olduğu kadar bir ülkenin geleceği
açısından da çok önemlidir. Tüm sistemin başarısının ya da çöküşünün
anahtarıdır (Jaiyeoba, 2011: 4). Bu nedenle eğitimde bir ön koşuldur (Dey,
2008). Çocuklar toplumla uyumlu bireyler olabilmenin gerektirdiği temel
davranış ve alışkanlıkların pek çoğunu ilköğretim döneminde
kazanmaktadırlar.
YİBO
öğrencilerinin
böyle
bir
uyumu
yakalayabilmeleri ise öncelikle sosyal yaşamla entegrasyonlarını
gerektirmektedir. YİBO’larda öğrenim gören çocuklar, genellikle köy,
yayla gibi zorlu coğrafik koşulların hüküm sürdüğü kırsal kesimlerden
gelerek ekonomik ve sosyal zorluklar içinde ailelerinden uzak bir yaşam
sürmektedirler. Şehir merkezlerindeki emsalleri ise parklardan spor
merkezlerine, yüzme havuzlarından sinemalara, oyun alanlarından spor
salonları ve dinlenme tesislerine ya da büyük alış veriş merkezlerine kadar
pek çok imkandan yararlanabilmekte, aileleriyle yüz yüze her an iletişim
kurabilme şansını elde edebilmektedirler. Kısaca, her türlü sosyal
faaliyetlere ulaşabilme şansına sahip olarak yetişmektedirler. Milli
Eğitimin temel amaçlarından birisi de öğrencilerin her yönden dengeli,
sağlam bir kişilik ve karaktere sahip, insan haklarına saygılı, çevresine
karşı sorumluluk sahibi ve pozitif düşünen bireyler olarak yetiştirilmelerini
sağlamaktır. Bu bağlamda, YİBO öğrencilerinin diğer öğrencilere göre
sosyal yaşama ilişkin dezavantajlarının olduğu unutulmadan, öncelikle
özgüvenlerinin geliştirilmesi ve iletişim becerilerinin artırılması büyük
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önem taşımaktadır. Sosyal dahil etme programları da böyle bir amaca
hizmet etmektedir.
2. Kavram Olarak Sosyal Dahil Etme ve Sosyal Dahil Etme Programları
Gençlerin farklı nedenlerle sosyal yaşamdan kopuk olmaları, hem kendi
geleceklerini hem de toplum yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
gençler, sosyal bütünleşme ve bireysel gelişme bakımından yeterli düzeyde
olamamakta; toplumsal yaşama aktif birer vatandaş olarak katılamamakta
ve gelecek kuşakların yaşamlarına yansıyan olumsuz sonuçlar nedeni ile
bir risk grubunu oluşturmaktadırlar (Yıldırım, 2012: 22-23). Oysa gençler
bir toplumun umudu, güvencesi ve dinamik yapısıdır. Onlar özel ilgi,
destek ve takibe ihtiyacı olan ve bunu hak eden gruplar olup, bugün
dünyanın karşı karşıya olduğu ciddi sorunların pek çoğu gençlerin enerji,
tutku ve yetenekleri sayesinde çözüme kavuşabilecektir (Lundius, 2011:
6). Kısacası sağlıklı ve mutlu yarınlara ulaşabilmek, gençlerin her yönden
sağlıklı gelişimleriyle mümkün olabilecektir. Ancak yaşam koşulları
bakımından akranlarına göre daha fazla dezavantajlı durumda olan bazı
gençler için kendi iradelerinin dışında olan bu durumları, sosyal yaşamla
entegrasyonlarında önemli bir engel oluşturabilmektedir. Sosyal dahil
etme programlarının amacının da bu gençleri sosyal yaşamla
bütünleştirmek olduğu söylenebilir.
Sosyal dahil etme, kısaca toplumsal dışlanmışlığı önleme ve mücadele
tekniği olarak tanımlanabilir (Vranken, de Decker and van Nieuwenhuyze,
2003: 36). Sosyal dahil etme, dengeli ve demokratik bir toplum yapısı için
güven, hoşgörü, saygı, eşitlik ve katılımı temel almaktadır (Jeannotte,
2008). Sosyal dahil etme, bireyin dezavantajlarının azaltılarak veya
ortadan kaldırılarak toplumla bütünleşmesini ve sosyal hayata katılım
sürecini ifade etmektedir. Bireyi merkeze alan sosyal dahil etme, sosyal
dışlanmaya maruz bireyin yaşamının iyileşmesine vurgu yapmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sosyal Dahil
Etme Programları (SDEP), Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında
açılmaktadır. Sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri,
coğrafi etmenler ve eğitim ihtiyaçları sebebiyle dezavantajlı durumda olan
14-29 yaş aralığındaki gençler, programın hedef kitlesini oluşturmaktadır.
SDEP’nin amaçları şöyle sıralanabilir (SDEP Uygulama Kılavuzu, 2013:
5-7);


Sosyal, ekonomik ve fiziksel engeller, sağlık problemleri, coğrafi
etmenler ve eğitim ihtiyaçları nedeniyle dezavantajlı durumda olan
gençlerin, toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve
uyumlarının artırılması,



Sosyal yaşamın dışına itilmiş gençlerin sosyal uyumunun
desteklenmesi ve sosyal yapının organik bir parçası haline
getirilmesi,
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Sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların birleştirici bir vasıta
olarak kullanılması,



Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve gönüllülük bilincinin
artırılması.

SDEP’in hedefleri ise şöyle sıralanmaktadır (SDEP Uygulama
Kılavuzu, 2013: 5-6):









Toplumsal yaşamdan dışlanmış gençlerin toplumsal yaşamın her
alanına katılmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
Dezavantajlı gençlere proje kapsamındaki etkinlik ve eğitimlerle
daha iyi koşullar sunmak,
Gençlerin toplumsal aidiyet duygularının güçlendirilmesini
sağlamak,
Gençlerin
kendilerini
ifade
edebilecekleri
yapıların
oluşturulmasını destekleyerek, özgüvenlerinin artmasına katkı
sağlamak,
Üniversite öğrencilerinin topluma karşı sosyal sorumluluklarının
gereğini yerine getirmelerine yardımcı olmak, duyarlılık ve
farkındalıklarını artırmak,
Gönüllü Gençlik Platformunun oluşturarak ve öğrenci kulüplerini
teşvik ederek gönüllülüğü, üniversitelerde sürdürülebilir bir
zemine oturtmak,
Üniversitelerin,
dezavantajlı
gençlere
ulaşılması
ve
dezavantajların ortadan kaldırılması noktasında, içinde bulunduğu
şehirle birlikte çalışmasını teşvik etmek,
“Gençlik” ve “sosyal dahil etme” konularında hazırlanan bilimsel
araştırma sayısını artırmak (SDEP Uygulama Kılavuzu, 2013: 5-6).

SDEP amaç ve hedeflerine bakıldığında, bu programların dezavantajlı
grupların toplumla bütünleştirilmelerinde çok önemli rollerinin olduğu
ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu programlar vasıtasıyla gençlerin yetenek ve
becerileri artırılarak her yönden sağlıklı bireyler olmaları
desteklenmektedir (Aparicio, 2013). SDEP’lerin dezavantajlı gruplara
olduğu kadar olmayanlara da büyük yararları bulunmaktadır. Öncelikle
dezavantajlı gruplar için yararları şöyle sıralanabilir (Kids Together, Inc.,
2010) :








Yeni arkadaşlar,
Sosyal bağ, ilişki ve ağlarda artış,
Akademik, sosyal ve davranış becerileri için akran rol modelleri,
Sosyal çevrenin artışıyla beraber gelen akademik başarı,
Kişisel becerilerin gelişimi,
Gelecekte sosyal ortamlara dahil edilme,
Yeni etkileşimler için daha büyük fırsatlar,
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Daha yüksek beklentiler,
Okul personeliyle işbirliğinde artış,
Aile katılımında artış,
Ailelerin toplumla entegrasyonlarında artış.

Yukarıda dezavantajlı gruplar için SDEP’lerin yararlarından
bahsedilmiştir. Ancak SDEP’lerin sadece dezavantajlı gruplar için değil
dezavantajlı gruplarla birlikte tüm faaliyetlere katılan akran gruplar için de
oldukça yararlı olduğu söylenebilir. Bu yararlar ise şöyle sıralanabilir
(Kids Together, Inc., 2010) :








Anlamlı dostluklar,
Bireysel farklılıkların kabul ve takdirinde artış,
Çeşitliliği kavrayış ve kabullenmede artış,
Tüm insanlara saygı duyma,
Dezavantajlı grupları toplumda kabullenme,
Sosyal dahil etmeyi başkalarına uygulamalı olarak öğretme
fırsatını yakalama,
Akademik başarıda artış.

Dezavantajlı grup ile yapılacak tüm çalışmalarda, gençlerin kendilerini
rahat ifade edebilmelerinin sağlanması, bunun için de proje faaliyetlerinde
dezavantajlı grubun, akranı olan gençlerle kaynaştırılarak birlikte etkinlik
yapmalarına fırsat tanınması gerekmektedir. Böylece karşılıklı hoşgörü ve
farkındalık artacak yapılan SDEP’ler amacına ulaşabilecektir (SDEP
Uygulama Kılavuzu, 2013: 10). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklaşa yürütmüş olduğu “Gençler Elele”
isimli proje de böyle bir amaca hizmet etmektedir.
3. Sosyal Dahil Etme Programı Kapsamında Gençler Elele Projesi Örneği
Gençler Elele Projesi, Niğde ili Ulukışla ilçesi Mustafa Küçükavşar
Yatılı Bölge Ortaokulu’nda (YİBO) öğrenim gören 8. Sınıf öğrencilerine
yönelik olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi işbirliği ile yürütülmüştür.
3. 1. Projenin Amaçları
Bu projenin genel amacı; coğrafi etmenler ve eğitim ihtiyaçları
sebebiyle dezavantajlı durumda olan ve Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda
(YİBO) kalan 14 yaşındaki gençlerin, toplumsal yaşamın her alanına
katılımlarının sağlanması ve uyumlarının artırılmasıdır. Bu amacı
gerçekleştirebilmek için YİBO’da barınan gençlerle Eğitim Fakültesinde
öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının kaynaşması için, saha
çalışmaları, atölye çalışmaları, drama, açık havada öğretim, empati, gezigözlem, grup çalışmaları, istasyon tekniği, afiş çalışması, sanat etkinlikleri
gerçekleştirilmiştir. Bu yolla dezavantajlı grupta yer alan gençlerin her
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alanda ihtiyaç duydukları eğitim gereksinimlerine cevap verilmiş, aynı
zamanda öğretmen adayları eğitim ve öğretim faaliyetlerinin eğlenceli bir
şekilde yürütülebileceği konusunda bilgilendirilmiş ve deneyim sahibi
olabilmeleri sağlanmıştır. Öğretmen adaylarının yakın zamanda öğretmen
olacakları ve toplumumuzda yer alan dezavantajlı grup öğrencilerini daha
duyarlı hale getirebilmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapabilecekleri
dikkate alındığında proje bu yönüyle de önemli görülmektedir.
Proje ile, YİBO’larda kalan gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi
ve sosyal yapının organik bir parçası haline gelmesi amaçlanmaktadır.
Bunun yanında Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen
adaylarının gönüllü çalışmalara teşvik edilmesi ve proje yoluyla
gönüllülük bilinçlerinin artırılması, bu projenin genel amaçları arasında yer
almaktadır. Öğretmen adayları, sosyal sorumluluk bilinciyle bilgi ve
deneyimlerini dezavantajlı grup olarak değerlendirilen YİBO
öğrencileriyle paylaşarak, bilinçli bir gençlik oluşumuna katkı sağlama
duygusunu deneyimlemişlerdir. Öğretmen adaylarının proje çalışmaları ve
çeşitli eğitim etkinlikleri ile toplumsal duyarlılığın artmasına katkı
sağlayacakları düşünülmektedir.
3. 2. Projenin Gerekçesi
Milli Eğitimin temel amaçlarından olarak öğrencilerin her yönden
dengeli ve sağlıklı bir kişilik ve karaktere sahip, insan haklarına saygılı,
topluma karşı sorumluluk duyan, etrafına karşı iyilik yapan, pozitif
düşünen bireyler olarak yetiştirilmeleri esastır. Bu amaçla, Milli Eğitim
Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 43. maddesinde (Kişisel
ve Sosyal beceriler) öğrencilere kazandırılması gereken davranış ölçütleri
aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim
Kurumları Yönetmeliği, 2007):
Okul kültürüne uyum:
 Karar alma süreçlerine katkı sağlama ve kararlara uyma,
 Grupça alınan kararlara katkı,
 Okul çalışanlarına karşı sorumlu davranma,
 Okula/derse düzenli olarak devam etme,
 Okulu, çevreyi, eğitim araç-gereçlerini koruma,
 Belirlenen okul kurallarına uyma.
Öz bakım:
 Beden temizliğine dikkat etme,
 Kıyafetinin temizliğine dikkat etme,
 Sağlığının gerektirdiği beslenme kurallarına uyma,
 Özel eşyalarının tertip ve düzenine özen gösterme.
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Kendini tanıma:
 İlgi, yetenek, becerilerinin farkında olma,
 Zayıf yönlerini tanıma ve geliştirme,
 Serbest zamanını etkin bir şekilde kullanma,
 İstek ve ihtiyaçlarına göre amaçlarını belirleme.
İletişim ve sosyal etkileşim:
 İletişimde nezaket kurallarına uyma,
 Olumlu iletişim dilini kullanma,
 Çevresinde kabul görecek olumlu davranışlar gösterme,
 Çevresinde gördüğü iyi örneklerden yararlanma,
 Sosyal ilişkilerinde grup içinde rol alma,
 Sahip olduğu hakları bilme ve kullanma.
Ortak değerlere uyma:
 Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı gösterme,
 Gerektiğinde başkalarına yardım etme,
 Bireysel ve kültürel farklılıklara hoşgörülü olma,
 Toplumun ortak değerlerine saygı gösterme.
Çözüm odaklı olma:
 Sorunları fark edip tanımlama,
 Sorunun farklı çözümlerinin olabileceğine inanma,
 Sorun üzerinde odaklanma,
 Alternatif çözüm yolları geliştirme,
 Sorunun çözümü için sorumluluk üstlenme.
Sosyal faaliyetlere katılım:
 Okulda yapılan çeşitli sosyal faaliyetlere katılmak için çaba
gösterme,
 Aktif olarak katıldığı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetlerde başarılı olma,
 Aktif olarak katılamadığı okul faaliyetleri ile ilgilenme veya
izleme.
Takım çalışması ve sorumluluk:
 İş birliği içinde çalışma,
 Grup içerisindeki sorumluluklarını yerine getirme,
 Grup içinde gerekli durumlarda bireysel olarak çalışma.
Verimli çalışma:
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 Planlı ve düzenli çalışma,
 Zamanı etkili şekilde kullanma,
 Çalışmalarında gösterdiği gelişmenin farkında olma.
Çevreye duyarlılık:
 Çevreyle ilgili faaliyetlere duyarlı olma ya da katılma,
 Canlıları ve doğal yaşam alanlarını koruma,
 Yaşadığı çevresini temiz tutma,
 Doğal kaynakları tasarruflu kullanma.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yönetmeliği öğrencilere pek çok olumlu
davranışların kazandırılmasını öngörmektedir. Okulların sadece bilgi
veren kurumlar değil de davranışların değiştirildiği çok önemli kurumlar
olduğu yönetmelikle açıkça vurgulanmaktadır. Bu bağlamda YİBO
öğrencilerinin, diğer öğrencilere göre sosyal yaşama ilişkin
dezavantajlarının olduğu göz ardı edilmeyerek, öncelikle kendilerine
güvenleri geliştirilmeli, iletişim becerileri artırılarak kendilerini tanımaları
sağlanmalıdır. Psikolojik danışma ve rehberlik birimleri bu amaç
doğrultusunda etkinleştirilerek gerçek amaçlarına hizmet etmelidirler.
Öğrencilerin etüt ve derslerden arta kalan zamanlarda, 24 saatlerini
paylaştıkları arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirilebilecek tiyatro, müzik, spor,
sinema gibi etkinliklere katılmaları desteklenmelidir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2013 Yılı Gençlik Projeleri kapsamında
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adayları ile
Niğde Ulukışla YİBO 8. sınıfta öğrenimlerine devam 58 öğrenci arasında
“Gençler Elele” isimli proje ile YİBO öğrencilerinin sosyal yaşamlarının
zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. 8. sınıf öğrencileri, YİBO’daki öğrenciler
arasında üniversite öğrencilerine en yakın akran grubu olduğu için seçilmiştir.
Öğretmen adaylarının proje için seçilmeleri ise mesleklerine başladıklarında
topluma karşı sosyal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmelerine
yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Çünkü öğretmenler, nesillerin
geleceğini şekillendiren toplumun temel taşlarıdır. Proje kapsamındaki
uygulamalı çalışmalarla öğretmen adaylarının topluma karşı duyarlılık ve
farkındalıklarını artırmak, onlara bu bilinci verebilmek, ileride
mesleklerindeki başarılarını olumlu yönde etkileyebilecektir. Yapılan
etkinliklerle, sosyal yaşamdan şehir merkezindeki emsallerine göre nispeten
izole olarak yaşamlarını sürdüren YİBO öğrencilerinin sosyalleştirilmeleri
hedeflenmektedir.
3. 3. Projenin Yöntemi
Niğde ili Ulukışla ilçesi, il merkezinden uzak, sosyal imkanı az, dağlık ve
ulaşımı zor bir mevkide bulunmaktadır. Sosyal imkanı olmayan böyle bir
yerleşim yerinde, YİBO öğrencileri yaşamlarının 24 saatini okul içinde
geçirmektedirler. Ailelerinden ve sosyal hayattan uzak bir şekilde zamanlarını
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geçiren çocukların, her yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde
sosyalleşmeleri büyük önem taşımaktadır. Proje etkinlikleri kapsamında
YİBO öğrencilerinin birbirleriyle ve çevreleriyle iletişimlerinin güçlü
tutularak yapılan faaliyetlerde sorumluluk almaları ve böylece kendilerini
ifade edebilen, dışa dönük, özgüveni yüksek bireyler olmalarının sağlanması
da ulaşılmak istenen hedefler arasında yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda
uygulamaya koyulacak proje, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim
Fakültesi öğretmen adayları ve YİBO öğrencileri arasında kaynaştırma
faaliyetlerinin ardından gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adayları ile ortak olarak
yapılan etkinliklerin yanı sıra, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin
katkılarıyla YİBO öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen drama, doğa
eğitimi, fotoğrafçılık ve yabancı dil (İngilizce) eğitimi gibi kurslarla da proje
desteklenmiştir.
Projede görev alan öğretmen adayları ve YİBO öğrencileri, proje
yürütücüsü tarafından yapılacak etkinlikler hakkında ve bu etkinliklerde ne
gibi görevler alacakları ile ilgili olarak bilgilendirilmiştir. Örneğin;
kaynaştırma amaçlı yapılacak drama eğitiminde drama eğitimine katılacak
olan öğrencilere farklı roller verilmiştir. Ağaçlandırma çabaları için
öğretmen adayları ve YİBO öğrencilerinin ortak çabalarıyla ağaç fidanları
dikilmiş, hayvan barınağı ziyaret edilmiştir. Disiplinlerarası olarak
yürütülen ve öğretmen adaylarıyla
YİBO öğrencilerinin birlikte
katıldıkları doğa deneyimine dayalı çevre eğitimi faaliyetleri, YİBO
öğrencilerinin doğa sevgisini ve çevre bilinçlerini olumlu katkılar
sağlayabilecektir. Bor Ahmed Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ne yine birlikte yapılan ziyaret ile yaşlıların eksiklerinin
giderilmesi ve onlarla hoş vakit geçirilmesi, YİBO öğrencilerinin topluma
karşı sorumluluk almalarını ve özgüvenleriyle başkalarına yardım etmeyi
öğrenmelerini olumlu yönde etkileyebilecektir
Proje kapsamında yürütülen tüm etkinlikler proje yürütme
komisyonunca belirlenmiştir. Bu doğrultuda, komisyonun yaptığı
faaliyetler şöyle sıralanabilir:
 Gerekli makamları ziyaret ederek projenin içeriği hakkında bilgiler
vermek ve proje için izin almak,
 Projenin tanıtımı için tüm Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
akademik personeline ve diğer projeye destek verecek sivil toplum
kuruluşlarına, yerel yönetimlere ve kamu kuruluşlarına bilgilendirici
seminerler düzenlemek,
 Projenin koordinasyonunu planlamak,
 Proje kapsamında yapılacak olan tüm etkinlikleri planlamak ,
 Proje ile ilgili tüm resmi ve diğer yazışmaları yürütmek,
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 YİBO okul idaresi ve öğretmenlerinden öğrencilerle ilgili detaylı
bilgiler almak ve yapılacak etkinliklerle ilgili bilgilendirme
toplantısı yapmak,
 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen
adaylarını projeye gönüllü olarak katılmaları ve YİBO
öğrencilerinin sosyal uyumlarının sağlanmasına yardımcı olmaları
konusunda motive etmek ve öğretmen adaylarını bu konuda
bilgilendirmek,
 YİBO öğrencilerine yönelik olarak proje başlangıcı ve sonucunda
yapılacak olan ön test ve son test uygulamaları ile öğrencilerin
projeden sosyal kazanımlarını ölçmek ve projenin ne yönde başarılı
olduğunu ortaya koymak,
 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen
adayları ile YİBO öğrencilerini önceden hazırlanan etkinlik kartları
vasıtasıyla, birlikte katılacakları tüm etkinlik ve bu etkinliklerde
alacakları görevlerle ilgili olarak bilgilendirmek,
 YİBO öğrencilerinin proje kapsamında belirlenen tüm etkinliklere
katılımlarını sağlamak,
 YİBO öğrencilerinin proje kapsamında katılacakları etkinliklerde
tüm ihtiyaçlarını karşılamak,
 YİBO öğrencilerinin aileleriyle de irtibata geçilerek, yapılacak
etkinlikler hakkında bilgiler vermek ve ailelerin de müsabaka,
gösteri ve sergi gibi YİBO öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek
faaliyetlere katılımlarını sağlamak,
 Yapılacak tüm etkinliklerde YİBO öğrencilerine rehberlik etmek,
 Proje kapsamında yapılacak olan sergi, seminer, yarışma, gezi gibi
etkinlikleri planlamak ve koordine etmek,
 Projede kapsamında yapılacak olan tüm etkinliklerle ilgili tanıtıcı
broşür, kitapçık ve afiş hazırlamak ve bunların dağıtımını sağlamak,
 Yerel basın kanalıyla projenin tanıtımını yapmak,
 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Resmi Web Sitesi’nden
projenin ayrıntılı olarak tanıtımını yapmak ve siteden proje
etkinliklerinin uygulama tarihini duyurmak,
 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademik personeli
tarafından YİBO öğrencilerine yönelik olarak yapılacak olan tüm
eğitim hizmetlerini planlamak ve koordine etmek,
 Projeye katkı sağlayacak olan sivil toplum kuruluşları, yerel
yönetimler ve kamu kuruluşları ile bağlantı kurmak ve bu işbirliği
içinde koordinasyonu sağlamak,
 Tüm proje ekibiyle beraber projenin daha verimli bir şekilde
uygulanmasını sağlamak için projede yapılan etkinliklerle ilgili rutin
geribildirim toplantıları yapmak ve bu toplantıları koordine etmek,
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 Projenin her aşamasında, projenin uygulanması ile ilgili olarak
değerlendirme raporları hazırlamak,
 Projenin uygulanmasına rehberlik etmek ve denetlemek,
 Proje için çalışan tüm ekibe moral vermek, desteklemek.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri ve sosyal faaliyetlerin
hepsinde öğrenci merkezli, aktif öğretim yöntem ve tekniklerine yer verilmiş,
daha çok katılımcılığa dayalı aktiviteler şeklinde yürütülmüştür. Bu yolla
gençlerin doğal yoldan, eğlenerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine dayalı
öğretim strateji, yöntem ve tekniklerine yer verilmiştir. Öğretmen adayları ise
eğitim fakültesinde görmüş oldukları aktif öğretim strateji, yöntem ve
tekniklerini uygulama imkanı yakalamışlardır.
3. 4. Projedeki Faaliyetler
Proje fikri ve konusu, proje grubunda yer alan kişilerin bir araya gelerek
gerçekleştirdikleri toplantılar sonucunda ortaya konmuştur. Daha sonra projenin
daha etkili sürdürülebilmesi için yapılabilecek çalışmalar belirlenmiştir. Proje
formunun doldurulması için proje ekibinde yer alan kişiler sık sık bir araya
gelerek beyin fırtınası ile proje çerçevesinde yapılacaklar netlik kazanmıştır.
Proje formunun doldurulmasından önce yapılmış daha önceki çalışmalara ait
formlar dikkatlice incelenmiştir. Proje konusuyla ilgili bilimsel ve akademik
çalışmalar gözden geçirilmiş, literatür taraması yapılmıştır. Özellikle projenin
hangi kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılabileceği
konusu netlik kazanmıştır. İşbirliği yapılabilecek kurum ve kuruluşlarla irtibata
geçilmiştir. İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlarla projenin Hazırlık,
Uygulama ve Sonuçların Yaygınlaştırılması aşamasında yapılacak ve dokuz ay
süren faaliyetlerin Tablo1’deki gibi olmasına karar verilmiştir:
Tablo 1. Proje Kapsamında Yapılan Faaliyetlerin Aylara Göre Dağılımı
No

Faaliyet

Aralık

Ocak

Şubat

1

Hazırlık
Aşaması
Uygulama
Aşaması
Tanışma
Faaliyetleri
Proje
Tanıtımı
Drama
Etkinlikleri
İngilizce
Kursu
Resim Kursu
Çevre Eğitimi
Spor Eğitimi
Dağcılık
Eğitimi
Fotoğraf
Kursu

X

X

X

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
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Ağustos

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24

25

SinemaTiyatroKonser
Gezi
Görsel
Sunumlar
Yarışmalar
Konferans
Kermes
Fidan Dikimi
Huzurevi
Ziyareti
Seminer
Hayvan
Barınağı
Ziyareti
Hayvanat
Bahçesi
Ziyareti
Sonuçların
Yaygınlaştırıl
ması ve
Kamuoyuna
Duyurma
Yerel
Medyaya
Mülakat
Proje
Sonuçlarının
İnternet
Sayfasında
Duyurulması

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

4. Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2013 Yılı Gençlik Projeleri kapsamında
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adayları
ile Niğde Ulukışla YİBO 8. sınıfta öğrenimlerine devam öğrencilerin
sosyal yaşamları zenginleştirilmiştir. Coğrafik etmenler ve eğitim
ihtiyaçları sebebiyle dezavantajlı durumda olan ve Niğde İli Ulukışla İlçesi
Mustafa Küçükavşar Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda (YİBO) kalan 14
yaşındaki gençlerin, toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının
sağlanması ve uyumlarının artırılması amaçlayan bu projede çok çeşitli
faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Hazırlık Aşaması: Projenin hazırlık aşaması, projenin kabul
edildiğinin öğrenilmesinden başlayan ve proje uygulamasına kadar
geçecek olan süreyi kapsamaktadır. Bu aşamada tüm proje
uygulama dönemi için gerekli olan çalışmaların hazırlığına
başlanılmıştır. Hazırlık aşamasında aşağıdaki faaliyetler
gerçekleştirilmiştir:
 Projenin kabul edilmesine bağlı olarak işbirliği yapılacak kurum
ve kuruluşlarla iletişime geçilerek ve projenin kabul edildiği onlara
bildirilmiş ve projenin hazırlık çalışmalarına hep birlikte
başlanmıştır.
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 Proje ekibi öncelikle projenin çalışma planını tekrardan gözden
geçirmiş ve çalışmalar için gerekli olan malzemelerin tedarikini
sağlamıştır.
 YİBO gençlerine koçluk yapabilecek eğitim fakültesinde öğrenim
gören öğretmen adayları belirlenmiş ve onlarla toplantılar yapılarak
proje hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.
 Facebook’ta proje adıyla bir grup oluşturulmuş ve katılımcı
gençlerin gruba üye olmaları organize edilmiştir.
Uygulama Aşaması: Projenin uygulama aşaması genellikle
öğretmen adayları koçluğunda, YİBO öğrencilerine yönelik olarak
yapılması düşünülen ve bazen de işbirliği yapılacak kuruluşlarca da
düzenlenmesi kararlaştırılan etkinliklerden oluşmaktadır.
Tanışma, Kaynaşma ve Etkileşim Faaliyetleri: Projeye katılacak
olan gençlerin birbirlerini yakından tanımlarını sağlamaya yönelik
etkinliklerden oluşmaktadır. Katılımcıların birbirlerinin isimlerini
öğrenmeleri ve ortak noktalarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla tüm
katılımcıların katılacağı isim öğrenme ve tanışma faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Özellikle projenin uygulama aşamasının ilk
haftasında tanışma, kaynaşma ve iletişimi sağlama ve güçlendirme
çalışmalarına yer verilmiş ve ağırlıklı olarak faaliyet günlerinde
gençlerle hareketlendirici oyunlar oynanmıştır. Bu oyunlar gençlerin
güne enerji ile başlamalarına yardımcı olurken diğer yandan da
birbirleriyle kaynaşmaları için de önemli bir fırsat olmuştur. Gençler
arasındaki iletişimi sağlamaya yönelik olarak özellikle ilk haftada
drama çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Drama çalışmalarının en önemli
yararları arasında iletişimi güçlendirme bulunmaktadır. Bu nedenle
projede yaratıcı drama çalışmaları ile gençler önce kendilerini, daha
sonra bir diğer arkadaşını ve böylelikle grubu daha yakından tanımaya
başlamış ve grup etkileşimi bu yolla sağlanmıştır. Yapılacak bu
etkinlikler sayesinde öğretmen adayları çalışma grubunda yer alan
YİBO gençlerini daha yakından tanıma şansına sahip olmuşlar ve
öğrencilerin birbirinden farklı özellikler gösterdiklerini fark etmişlerdir.
Proje sayesinde farklılıklara saygılı bir beraberlik kurma sağlanmaya
çalışılmıştır.
Proje Tanıtımı: Projenin ilk çalışma gününde düzenlenen proje
tanıtım toplantısında, katılımcılar proje programı hakkında detaylı
olarak bilgilendirilmiş ve projede onlara eşlik edecek ve koçluk
yapacak gönüllü öğretmen adaylarıyla tanışmışlardır.
Gerçekleştirilen Eğitim Faaliyetleri:
 Drama Etkinlikleri
 İngilizce
 Resim
 Müzik
 Çevre Eğitimi
[472]

 Spor
 Fotoğrafçılık
 Gönüllülük eğitimi
 Öfke kontrolü
 İletişim ve ben dili
 Öğretim materyali
Gerçekleştirilen Sosyal Faaliyetler:
 Kapadokya ve Gaziantep Gezisi
 Görsel Sunumlar
 Konferans
 Kermes
 Fidan Dikimi
 Huzurevi Ziyareti
 Seminer
 Hayvan Barınağını Ziyaret
 Hayvanat Bahçesine Ziyaret
 Niğde Müzesine Ziyaret
 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Çeşitli Birimlerine
Ziyaret
5. Sonuç ve Öneriler
Söz konusu proje kapsamında YİBO’da barınan gençlerle Eğitim
Fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının kaynaşması
için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Bu yolla dezavantajlı grupta yer
alan gençlerin pek çok alanda ihtiyaç duydukları eğitim gereksinimlerine
cevap verilmiş, aynı zamanda öğretmen adayları eğitim ve öğretim
faaliyetlerinin eğlenceli bir şekilde yürütülebileceği konusunda
bilgilendirilmiş ve deneyim sahibi olabilmeleri sağlanmıştır.
Öğretmen adaylarının yakın zamanda öğretmen olacakları ve
toplumumuzda yer alan dezavantajlı grup öğrencilerini daha duyarlı hale
getirebilmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapabilecekleri dikkate
alındığında proje bu yönüyle önemli görülmektedir. Proje ile, YİBO’larda
kalan gençlerin sosyal uyumunun desteklenmesi ve sosyal yapının organik
bir parçası haline gelmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında Eğitim
Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları gönüllü
çalışmalara teşvik edilmiş ve proje yoluyla gönüllülük bilinçlerinin
artırılması sağlamış ve bu projenin genel amaçları hayata geçirilmiştir.
YİBO’da öğrenim gören çocuklar genel itibariyle, genellikle köy, yayla
gibi zorlu coğrafik koşulların hüküm sürdüğü kırsal kesimlerden gelerek
ekonomik ve sosyal zorluklar içinde ailelerinden uzak bir yaşam
sürmektedirler. Şehir merkezlerindeki emsallerine kıyasla daha az sosyal
ve kültürel etkinliklere katılma imkânı bulunan ve bu yönüyle dezavantajlı
[473]

olan YİBO öğrencilerine yönelik olarak çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
Etkinlikte öğrenci merkezli, aktif öğretim yöntem ve tekniklerine yer
verilmiş, daha çok katılımcılığa dayalı aktiviteler şeklinde yürütülmüştür.
Bu yolla gençlerin doğal yoldan, eğlenerek, yaparak ve yaşayarak
öğrenmelerine dayalı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerine yer
verilmiştir. Kurs faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanları bu
konuda bilinçlendirilmiş, öğretmen adayları ise eğitim fakültesinde
görmüş oldukları aktif öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulama
imkânı yakalamışlardır.
Projenin hedef kitlesini oluşturan YİBO öğrencilerinin, bu gençlik
projesi yoluyla kişisel ve sosyal gelişimleri desteklenmiş, aynı zamanda
yaratıcılıkları da geliştirilmiş ve böylece yaratıcıkla ilgili becerilerini
yaşamlarının hemen her alanında kullanabilecek duruma getirilmeye
çalışılmıştır. Ayrıca YİBO gençlerinin, Eğitim Fakültesinde öğrenim
gören öğretmen adaylarıyla birlikte çalışmaları sayesinde aralarında yeni
bağlar oluşması desteklenerek eşitlikçi ve ortak bir toplumda
yaşadıklarının farkına varmaları sağlanmıştır. Bunun yanında gençler
arasında etkileşim sağlanmış ve gençlere iletişim ve sağlıklı ilişkiler kurma
becerisi kazandırılmıştır. Özellikle sosyo-kültürel açıdan önemli ve gerekli
olduğu düşünülen sınıf dışı öğrenme aktiviteleri ve sosyal etkinliklerle
gençler yeni değerlerle tanışmışlar ve farklı alanların güzelliklerini
keşfederek bireysel gelişimlerine katkı sağlanmıştır. Projede gençler gezigözlem ve ziyaretler aracılığı ile yerel değerler hakkında bilgi sahibi
olmuşlardır. YİBO öğrencileri açısından baktığımızda; gençler yurt ve
okul sınırlılığının dışına çıkarak farklı yerleri görme, gezme ve inceleme
şansı elde etmişlerdir.
Öğretmen adayları ve diğer katılımcılar temelde dezavantajlı bu gruba
yardım ederek sosyal sorumluluk ve topluma hizmet bilinçlerini de
geliştirmişlerdir. Aynı zaman da Eğitim Fakültelerinde okutulmakta olan
ve son yıllarda önemi giderek artan Topluma Hizmet Dersi de bir
uygulama alanı bulmuş, öğretmen adayları topluma hizmet bilincini proje
sayesinde uygulamalı bir biçimde edinmişlerdir. Projenin önemli
sayabileceğimiz bir diğer sonucu ise toplumda bir dayanışma, yardımlaşma
ve hoşgörü duygusunun oluşumuna yaptığı katkıdır. Katılımcı gençler
proje ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde toplumların huzur ve
refahı için önemli görülen bu insani değerleri kazanmışlardır. Özellikle
gençlerin sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü ve farklılıklara
saygı gibi bir takım insani değerleri kazanmaları amacıyla grup
çalışmalarına dayalı etkinliklere ağırlık verilmiştir.
Bu proje kapsamında hayata geçirilen pek çok faaliyet ile YİBO
öğrencilerinin sosyalleşmelerine katkı sağlanmış, toplumla bütünleşmeleri
desteklenmiştir. Benzeri projelerle olduğu kadar YİBO’ların kendi iç
yapılarında da bir takım iyileştirmelere gidilerek YİBO öğrencilerinin
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sosyalleşmelerine destek olunması gerekmektedir. YİBO’lardaki
psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinin daha fazla etkinleştirilerek
gerçek amacına hizmet edecek şekilde yapılandırılması; öğrencilerin etüt
ve derslerden arta kalan zamanlarda, 24 saatlerini paylaştıkları
arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirilebilecek tiyatro, müzik, spor, sinema gibi
etkinliklere katılmalarının desteklenmesi ve sivil toplum kuruluşları ile
bağlantıya geçilerek, öğrencilerin farklı aktivitelere yönlendirilip sosyal
hayatla bağlantılarının artırılması bu konuda yapılabilecekler arasında
sıralanabilir.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İŞLEVLERİ AÇISINDAN
ULUSAL ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİ'NİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of National Teacher Strategy Document in terms of Human
Resources Management and Functions
Ahmet YILDIRIM
1. Giriş
Küresel rekabetin arttığı günümüz dünyasında, değişimi yönetmeye
çalışan tüm örgütler açısından insan kaynaklarının etkili kullanımı önemli
bir öncelik haline gelmiştir.
Tarihsel olarak 1817 yılında Springer tarafından ilk kez kullanılan insan
kaynakları kavramının içerik olarak bir bütünlüğe kavuşması, Taylor ve
Fayol tarafından yönetim alanında ortaya atılan fikirlerle birlikte
gerçekleştiği ifade edilmektedir.
İnsan kaynakları kavramı; örgütlerin belirlenmiş hedeflerine
ulaşabilmek amacıyla ihtiyaç duydukları kaynaklardan birisi olan insanı
ifade ederken, örgütte, tepe yöneticisinden, niteliksiz en alttaki personele
kadar tüm çalışanları kapsar (Kaynak v.d., 1998, 15) ve örgütün
belirlenmiş amaçlara ulaşmasında stratejik bir rol üstlenir. İnsan kaynağı,
örgütlerin rekabet ortamında üstünlük sağlayabilmek için kullanabileceği
temel potansiyel kaynaktır (Açıkalın, 2016: 3). Dolayısıyla bu potansiyelin
bilinçli bir şekilde yönetilmesi, günümüzde örgütler açısından hayati
derecede önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi,
örgütsel performansın geliştirilmesi amacıyla, insan kaynaklarını örgütün
hedefleriyle ilişkilendiren, seçme ve atama, işbaşı ve hizmetiçi eğitim,
motivasyon ve personel güçlendirme gibi birbiriyle uyumlu ve birbirini
tamamlayan uygulamaların hayata geçirilmesi süreci olarak ifade edilebilir
(Bayat, 2008).
Personel yönetimi kavramından daha farklı niteliklere vurgu yapan
insan kaynakları yönetimi kavramı (İKY), çalışanın tüm boyutlarını
sorgulayarak, bireyi yalnızca örgüt bağlamında değil, tüm boyutları ile
dikkate alan bir süreç olarak tasarlamaktadır (Canman, 2000, 64).
Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde hazırladığı "Ocak 2016-Aralık
2019 Dönemi Ulusal Eylem Planında", Ulusal Öğretmen Strateji
Belgesi'nin hazırlanarak yayınlanacağı taahhüt altına alınmıştır. MEB
tarafından hazırlanan 2017-2023 dönemini kapsayan Ulusal Öğretmen
Strateji Belgesi (UÖSB), 9 Haziran 2017 tarih, 30091 Sayılı Resmi
Gazetede yayınlanmıştır.


(Dr.Öğr.Üyesi); Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF İnsan Kaynakları Yönetimi
Bölümü, ahmet.yildirim@sdu.edu.tr

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesinin UÖSB sunuş kısmında, gerekçesi
MEB tarafından şöyle açıklanmıştır. "...Bakanlığımız bir çok alanda
önemli reformlara ve atılımlara imza atmaktadır. Ancak uluslararası
tecrübeler, dünyada eğitimle ilgili reform çabalarının uygulamaya
geçirilmesinde kritik faktörün öğretmen olduğunu göstermektedir. Bütün
ülkelerde eğitimle ilgili değişim çabalarının uygulamaya geçirilmesinde
anahtar rolün öğretmende olduğu, öğretmenlerin içselleştirmediği ve
benimsemediği hiç bir reform girişiminin başarılı olmadığı, sınıf ortamına
yansımadığı görülmektedir..."
MEB, Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi ile eğitim reformunun stratejik
unsurunun öğretmen olduğunu vurgulamakta, AB'ye üyelik çerçevesinde,
bir insan kaynağı unsuru olarak öğretmenleri, belirlenen hedefler
bağlamında geliştirmeyi ve dönüştürmeyi beyan etmektedir.
Bu çalışma ile MEB Ulusal Öğretmen Strateji Belgesinin insan
kaynakları yönetimi işlevleri açısından değerlendirilmesine çalışılacaktır.
Bu araştırmanın amacı, MEB Ulusal Öğretmen Strateji Belgesini insan
kaynakları yönetimi işlevleri açısından değerlendirerek, UÖSB'de
öğretmen yetiştirme, geliştirme ve istihdam süreçlerine ilişkin olarak
belirlenmiş temel bileşenlerin içeriklerinde, insan kaynakları yönetimi
işlevlerinin ne düzeyde dikkate alındığını saptamaktır. Bu amaç
kapsamında aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Ulusal Öğretmen Strateji belgesi, İnsan kaynakları yönetimi anlayışı ile
ne düzeyde bağdaşmaktadır?
Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi insan kaynakları yönetimi işlevleri
dikkate alınarak mı hazırlanmıştır.?
MEB Öğretmen Strateji Belgesi ile öğretmenlerin örgüt içi
performansını arttırmayı ve çalışanların niteliğini geliştirmeyi amaçlamış
mıdır?
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılarak
yapılandırılmıştır. Yıldırım ve Şimşek’e göre (2005) nitel araştırma;
gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin
kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma
türüdür. Araştırmada bilgi toplama yöntemi olarak yazılı doküman ve
belgelerin analizi kullanılmıştır.Yazılı doküman ve belgelerin analizi, nitel
araştırmada gerek kendi başına, gerekse görüşme ve gözlemle elde edilen
bilgilere destek amacıyla kullanılan bir bilgi toplama yöntemidir.
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Veri toplama ve analizi, doküman incelemesi aşamalarına uygun
biçimde gerçekleştirilmiştir. Doküman analizi son dönemlerde hem basılı,
hem de web tabanlı bilgi ve belgelerin sistematik bir şekilde ele alınması
olarak tanımlanmaktadır (Bowen, 2009, s. 27).
Döküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel
araştırmada döküman incelemesi tek başına bir veri toplama yöntemi
olabileceği gibi, diğer veri toplama yöntemleri ile birlikte de kullanılabilir.
Hangi dökümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olarak
kullanılabileceğine araştırma problemine göre karar verilir. (Bogdan ve
Biklen, 1992; Forster, 1995; Akt: Yıldırım ve Şimşek, 2008).
3. Bulgular ve Yorumlar
Türkiye'nin AB'ye yönelik Ocak 2016-Aralık 2019 Dönemi Ulusal
Eylem Planında, MEB tarafından "öğretmenlik mesleğinin algı ve
statüsünü yükseltmek ve öğretmenlerin niteliğini artırmak amacıyla,
öğretmenlik genel ve alan yeterlilikleri ile ilişkilendirilerek, Öğretmen
Strateji Belgesi hazırlanacağı ve 2016'nın ilk döneminde yayınlanacağı
beyan edilmiş, ancak 9 Haziran 2017 tarih 30091 Sayılı Resmi Gazetede
Ulusal Eylem Planı içerisinde, Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi adıyla (
2017-2023) yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Ancak Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi, eğitim sendikaları ve sivil
toplum örgütleri tarafından "öğretmen istihdamını, günümüzün piyasa
değerleri olan “performans”, “rekabet”, “verimlilik”, “kariyer” vb gibi
kavramlar üzerinden şekillendireceği, gerçeklikten uzak, uygulanabilirliği
bulunmayan, çalışma barışını ve kamu hizmetinin işbirliği içinde
yürütülmesi ilkesini bozacak, kurumsal kargaşaya sebebiyet verecek,
eylemleri barındırması gibi" farklı boyutlardaki suçlamalarla yoğun olarak
eleştirilmiştir.
4. Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi
Ulusal Öğretmen Strateji Belgesinde (UÖSB), öğretmen yetiştirme,
geliştirme ve istihdam süreçlerine ilişkin olarak “öğretmenliğe yönelik
hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik mesleğine adayların seçimi ve
istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, kariyer geliştirme ve ödüllendirme,
öğretmenlik mesleğinin statüsü ve sürekli mesleki gelişim” olmak üzere
altı temel bileşen belirlenmiş, bu bileşenlerle ilgili amaçlar ile bu amaçları
gerçekleştirmeye yönelik hedef ve eylemlere yer verilmiştir.
Ulusal Öğretmen Strateji Belgesinin sunuş kısmında vurgulandığı üzere
( UÖSB, 2017:1) MEB'in UÖSB'yle, Öğretmeni bir insan kaynağı unsuru
olarak değerlendirdiği, öğretmene stratejik bir misyon yüklediği
anlaşılmaktadır.
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MEB UÖSB'de 2017-2023 yılları arasında öğretmen yetiştirme ve
geliştirme sürecinde, yapılacak eylemleri açıklar nitelikte, 3 ana amaç
altında, 8 hedef ve bu hedefleri gerçekleştirebilmek için 35 eyleme yer
verilmiştir.
Belgede tartışılan amaçlar ve bu amaçlarla ilişkili hedefler aşağıda
sıralanmıştır.
1. Amaç: Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin
öğretmen olarak istihdamını sağlamak
Bu amaçla ilişkili hedefler;
Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri
iyileştirmek
Üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun
olanları seçmek
2. Amaç: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılmak
Bu amaçla ilişkili hedefler;
Öğretmenlerin gelişim ihtiyacını tespit için periyodik olarak
yapılacak bir performans değerlendirme sistemini hayata geçirmek
Adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki
gelişim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak
3. Amaç: Öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve
mesleğin statüsünü güçlendirmek
Bu amaçla ilişkili hedefler;
Öğretmenlik mesleğinin statüsünü güçlendirmek
Öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirmek
Kurumlar ve bölgeler arası farklılıklara göre iyileştirici tedbirler
almak
Kariyer ve ödüllendirme sistemini geliştirmek
Belirlenmiş ana amaçlardan ilki, yüksek nitelikli yetişmiş ve mesleğe
uygun bireylerin öğretmen olarak istihdam edilmesidir. İkincisi,
öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli kılınmasıdır.
Üçüncüsü ise, öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı iyileştirmek ve
mesleğin statüsünü geliştirmektir. “Öğretmen yetiştirme, geliştirme ve
istihdam süreçlerine ilişkin olarak hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik
mesleğine adayların seçimi ve istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, kariyer
geliştirme ve ödüllendirme, öğretmenlik mesleğinin statüsü ve sürekli
mesleki gelişim olmak üzere altı temel bileşen belirlenmiş, bu bileşenlerle
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ilgili amaçlar ile bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedef ve eylemlere
yer verilmiştir” (UÖSB, 2017:2).
4.1. Bir Kamu Örgütü Olarak MEB Ulusal Öğretmen Strateji
Belgesinin İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
Günümüzde örgütler, insan kaynağının kendileri için en önemli
sermayeleri olduğunun farkındadırlar. Örgütler açısından, nitelikli insan
kaynaklarının temini, istihdam edilmeleri ve örgütlere bağlılıklarının
fonksiyonel olarak sağlanması, insan kaynakları yönetimi anlayışını ve
uygulamalarını günümüzde hiç olmadığından daha gerekli kılmaktadır.
Örgütlerde değer oluşturabilen ve katkı sağlayabilen çalışanlara gerek
duyulması İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının önemi
arttırmaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi, günümüzde geleneksel personel
yönetiminin yerine kullanılmaya başlanan modern bir terimdir. Dolayısıyla
bu yeni terim, dar kapsamlı personel yönetimi kavramından önemli ölçüde
farklılıklar barındırmaktadır (Karabulut,1999:16). Personel yönetimi
anlayışı, işe alma, sınav yapma, sınıflandırma, atama, sicil düzenleme,
yükseltme, eğitim ve sosyal haklarla ilgili programlar ve bunların
performans, tatmin ve işgücü devri üzerindeki etkileri gibi konularla ilgili
bilgi, beceri, yöntem ve uygulamaları kapsayan teknikler üzerinde
yoğunlaşırken, insan kaynakları yönetimi kavramı, insan kaynağına ilişkin
politikalar, planlar, işçi-işveren ilişkileri, çevresel ve örgütsel gelişmeler
karşısında personelin durumu gibi daha geniş kapsamlı stratejileri içerir.
Günümüzde İnsan kaynakları yönetimi bir taraftan personelin
bulunmasını, seçilerek işe yerleştirilmesini sağlarken, diğer taraftan da
istihdamı sağlanan personelin niteliklerinin geliştirilmesi gibi faaliyetleri
de kapsamaktadır ( Lanngbert 2002:932),( Bolton, 2002:6).
Örgütler açısından bir gider kalemi içerisinde değerlendirilen
"insanlar/çalışanlar"
son dönemlerde çalışma ilişkilerinde değişen
paradigmalara bağlı olarak, rekabetin küresel segmente taşınması
nedeniyle, bütün sektörler açısından stratejik bir pozisyon işgal eder
konuma dönüşmüştür. Bu meyanda, örgütler açısından stratejik bir unsur
haline gelen insan kaynaklarının örgüte sağladığı katkı günden güne
artmaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi günümüzdeki uygulama pratikleri açısından
bir sistem yaklaşımını temsil ettiği ifade edilebilir. Bu bağlamda İKY
açısından sistem yaklaşımı, çalışanlarla ilgili faaliyetlerin birbirleri ve
örgütsel amaçlar ile olan karşılıklı etkileşimini ortaya koymaktadır
(Tecim,2004:75-100). Dolayısıyla sistem yaklaşımına göre insan
kaynakları planlamasının, örgütün stratejik planı vd.planları ile eşgüdümlü
olarak yapılması beklenmektedir. Bu bağlamda insan
kaynakları
yönetimine dair faaliyetlerin nihai olarak örgütün amaçlarına doğrudan
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etkisinin varlığı tespit edilebilir ( Chruden, Sherman, 1984: 2-4).
Örgütlerin stratejileriyle uyumlu olmayan, amaç ve hedefleri ile
örtüşmeyen insan kaynakları uygulamalarının ise örgüte bir katkı
sağlaması beklenemez.
Miller’a göre insan kaynakları yönetiminin stratejik niteliği, örgütün
yönetim süreçleri ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik olarak
örgüt üst yönetimi tarafından tasarlanan “örgütsel stratejilerin”
uygulanmasına ilişkin karar ve davranışlar ile ilişkilidir ( Bayat, 2008).
İnsan kaynakları yönetimi anlayışındaki değişimin kamu örgütlerinde
de önemli değişimlere kaynaklık ettiğini söylemek mümkündür.
Literatürde kamu örgütlerinde hizmet kalitesinin arttırılması için personel
ve diğer kaynaklardaki sayısal ya da oransal artışın doğrudan bir etkisinin
olmadığı, buna mukabil yönetimin öncelikle kamu hizmetini sunmakla
görevli olan personelin kapasitesinin geliştirilmesi ve toplumun ihtiyaç ve
beklentilerine önem verilmesi durumunda daha verimli ve etkili
olabileceği görüşü savunulmaktadır. Dolayısıyla kamu örgütlerinde
verimliliğin arttırılması öncelikle insan kaynaklarından yararlanabilme
ölçüsüne bağlıdır (Ekinci, 2008). Bu paradigma değişiminin, personel
yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına dönüşmesi ile
yakından ilgisi bulunmaktadır. Kamu örgütlerindeki bu dönüşümün
temelinde, yeni kamu yönetimi anlayışının yerleşmesine bağlı olarak
hiyerarşik, bürokratik yapının terk edilmeye çalışılmasının da etkisi de söz
konusudur.
Yeni kamu yönetimi paradigmasının hizmetlerde etkinliğe, verimliliğe,
performans hedeflerine vurgu yapması, insan kaynakları anlayışının kamu
örgütlerinde stratejik bir rol üstlenmesine de imkan vermektedir.
Kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin en büyük kamu örgütüdür
ve istihdam ettiği Öğretmen sayısı 2016 yılı Aralık ayı itibarıyla
900.511’dir. Son 10 yılda atanan öğretmen sayısı ise 447.638’dir. ( UÖSB
2017).
MEB, hizmet ürettiği eğitim sektörünün kendine mahsus özellikleri ve
karakteristik yapısı kadar, yönetmek ve niteliklerini geliştirmek zorunda
olduğu insan kaynakları portföyü açısından da, en fazla tartışılan kamu
örgütüdür.
4.2. İnsan Kaynaklarının Nitelikleri ve İşlevleri
İnsan kaynakları yönetimi sistemi, eğitim, performans değerlendirme,
kariyer planlama ile ücret ve ödül yönetimi gibi işlevleri
bütünleştirmektedir. İnsan kaynakları yönetimi, örgütte görev yapan
insanların bilgi, yetenek ve becerilerinden oluşan kapasitelerini rasyonel
şekilde kullanarak, örgüte katkılarını maksimize etmenin yanında, örgütsel
aidiyetin çalışan tarafından benimsenmesini de sağlayarak, çalışanların
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mümkün olduğunca işten tatmin olmalarını hedeflemektedir(Özgen vd,
2002, s.8-9). Kısacası İKY, bir yandan çalışanların performansını ve
verimliliğini arttırken, diğer yandan çalışanın yaşam kalitesini yükselterek
iş ortamında mutlu olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Gelecekte varolacak olan örgütler, insan kaynağını hedefleri
doğrultusunda motive eden, eğitip geliştiren, ödüllendiren ve insan
kaynağından azami derecede yararlanmasını bilen ve insan kaynakları
yönetimine gerekli önemi veren örgütler olacaktır.
İnsan kaynakları yönetiminin amaçları genel olarak şöyle özetlenebilir
1. İnsan kaynağı aracılığı ile yönetimin örgütsel hedeflerinin
gerçekleşmesini sağlamak.
2. İnsan kaynağının kapasitesini arttırmak ve onların potansiyellerini
değerlendirmek.
3. Çalışanların ve örgütün performansını arttırmak.
4. İnsan kaynakları politikaları ile örgüt politikalarını bütünleştirmek
5. Takım çalışması, toplam kalite ve yenilik gibi kavramların ortaya
çıkacağı koşulları sağlamak.
6. Uyumlu örgüt ve yetkinlik için esnek çalışma konusundaki isteğin
teşvik edilmesi ve özendirmek ( Çalık ve Şehitoğlu, 2006), ( Eroğlu, 1999)
Örgütlerde insan kaynaklarının ve örgütün etkinliğine yönelik
yapılan etkinliklerin tamamı İKY işlevlerini oluşturmaktadır. İKY
işlevlerinin dikkate alınmadığı örgütlerde, niteliksiz personel istihdamı,
çalışan devir hızının artması, çalışanların verimsiz ve düşük performansla
çalışması, örgütte yararsız tartışmalarla zaman kaybedilmesi, çalışanların
sürekli adil olmayan uygulamalardan şikâyet etmesi ve çalışma ilişkilerin
bozulması gibi problemler yaşanabilmektedir (Argon, 2015).
İnsan kaynakları yönetimi işlevleri ile ilgili olarak literatürde farklı
değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirmeleri de dikkate alarak insan
kaynakları yönetimi işlevlerinin
genel olarak 5 boyutta
değerlendirebileceğini söylemek mümkündür. Bunlar;
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5.1.UÖSB'nin İnsan
Değerlendirilmesi:

Kaynağı

Sağlama

İşlevi

Açısından

İnsan kaynakları yönetimi açısından, örgüte insan kaynağının temini,
tanımlanmış olan işe uygun nitelikte insan kaynağının tespiti ve seçme
işleminin yapılmasına ilişkin ilkelerin ve teknik çalışmaların tümünü
kapsamaktadır. Literatürde "insan kaynaklarının kadrolanması" olarak da
geçen ve çalışan bulma ve seçme anlamında kullanılan insan kaynağının
sağlanması süreci, insan kaynakları yönetiminin en önemli işlevlerinden
birini oluşturmaktadır. Aynı zamanda insan kaynakları yönetiminin diğer
işlevlerinin yerine getirilmesindeki sonuçları doğrudan etkileyen bir role
sahiptir (Fındıkçı, 2000, s. 216). Dolayısıyla yapılacak olan hataların
telafisi de oldukça güçtür.
MEB UÖSB'de "yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun
bireylerin öğretmen olarak istihdamını sağlamak" amacı altındaki
"üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olanları
seçme", "öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri
iyileştirme" hedefleri içerisinde insan kaynağı sağlamaya yönelik strateji
ve eylemlere yer vermiştir.
Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmen
olarak istihdamını sağlama amacının gerçekleştirilmesi için öngörülen
eylemler aşağıda verilmiştir.
-Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlara sahip olan kurumların
akademik ve örgütsel olarak yeniden yapılandırılması,
-Öğretmen yetiştirmeye yönelik programların uygulama ağırlıklı olarak
yeniden yapılandırılması
- Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlardan diğer programlara
geçiş imkânlarının sağlanması
- Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlara sahip olan kurumların, bu
eğitimlerde alternatif öğretim programları uygulamalarına imkân
sağlanması
- Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlar için standartların
geliştirilmesi
- Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının ilk ve orta dereceli
okullarda gözlem, araştırma ve uygulama yapabilecekleri bir sistemin
oluşturulması,
MEB, İnsan kaynağı sağlama işlevi kapsamında değerlendirilebilecek
olan bu "amaç" ile; başarılı ve mesleğe uygun olanların öğretmen
olmalarını temin edecek tedbirler almanın yanı sıra, bu kimselerin hizmet
öncesinde gerekli tecrübeyi edinmelerini sağlayacak kaliteli bir eğitimden
geçirilmelerinin sağlanması gerektiğini vurgulamaktadır ve bu kapsamda
[484]

gelecek dönem hangi adımları atacağını ifade etmektedir. Ayrıca UÖSB
ile MEB'in temel insan kaynağı olan öğretmenliğe seçilecek adayların
sahip olunması gereken temel yeterliklerin değerlendirilebildiği ve
yalnızca yazılı sınav değil, alternatif değerlendirme yöntemlerinin de
kullanıldığı bir seçme sisteminin oluşturulması öngörülmektedir. Bu
öngörünün uygulamaya sokulmasıyla, insan kaynakları açısından
nitelikleri geliştirilmiş öğretmen adaylarının örgüte kazandırılmasında
mümkün hale gelecektir.
5.2. UÖSB'de İnsan Kaynakları Planlama
İnsan Kaynakları Planlaması (İKP), bir örgütteki insan kaynaklarının,
iç ve dış gelişmelere uygun olarak ve etkili bir biçimde oluşturulması,
geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden geçirilmesine,
yapılandırılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmalar olarak
değerlendirilebilir (Barutçugil, 2004, s.486).
Genel olarak insan
kaynakları planlaması, doğru yerde ve doğru zamanda gerekli olan doğru
insanları sağlayan planlama sürecidir. Örgütler insan kaynakları
planlamasıyla, bir yandan örgütün insan kaynağı portföyünün durumunu
analiz ederken, diğer yandan örgütün gelecekte ihtiyaç duyacağı insan
kaynağının tasvirini yaparak, nasıl temin edilmesi ile ilgili alternatifler
üzerinde durur. İK planlaması, örgütler için insan kaynağını maliyet unsuru
olmaktan çıkararak stratejik bir pozisyona dönüştüren bir rol üstlenir
(Bingöl, 1998, s. 55-60).
İnsan Kaynakları Planlaması, örgütün insan kaynağı açısından
geleceğinin tahmin edilmesi süreci olduğu kadar, iş analizlerinin
yapılmasını da kapsar. Planlama etkinliği diğer insan kaynakları
etkinliklerinin etkili bir şekilde yerine getirilmesinin temelini oluşturur.
Örgütlerin gittikçe karmaşıklaşan faaliyet alanlarında, varoluşlarını
sürdürebilmek amacıyla daha nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyacağı
aşikardır. Bu amaçla personel seçim aşamasından, var olan insan
kaynağının geliştirilmesine kadar olan tüm boyutlar İKP kapsamında
yürütülmektedir. Bu bağlamda İKP'nin örgütler açısından stratejik
düzeyde bir fonksiyon ifa ettiği söylenebilir.
İKP dört aşamada uygulanmaktadır.
• İK'nın analiz edilmesi,
• İK ihtiyaçlarının ve arzının tahmini,
• İK arz ve talebinin dengelenmesi,
• Örgütün amaçlarına uygun olarak İK eylem planlarının hazırlanarak
uygulamaya konulması
MEB, UÖSB'de insan kaynağı planlaması bağlamında daha çok
çalışma bölgeleri ve yer değiştirmeler, sözleşmeli öğretmenlik
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uygulamaları ile ilgili eyleme planlarına yer vermiştir. MEB'e göre
öğretmen hareketliliği, ülkemizde bölgeler arası genellikle büyük şehirler
ve merkez ilçeler yönünde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bazı bölgelerde
öğretmenlerin hizmet yılı ortalamalarının düşük olması nedeniyle eğitim
kurumları arasında eğitim öğretim kalitesinin farklılaşmasına neden
olmaktadır. MEB bu sorunun tespitine bağlı olarak, öğretmen ihtiyacının
yoğun olarak hissedildiği yerlerde çalışmak üzere sözleşmeli öğretmen
istihdamına gitmiştir.
MEB, 652 Sayılı KHK’nin ek dördüncü maddesinde yer alan
hükümlere göre, işlerlik kazandırılan sözleşmeli öğretmenliğe ilişkin
modeli, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak geliştirmeyi de İKP
ile ilgili eylem planlarına almıştır .
MEB UÖSB'de, öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin, zorunlu
rotasyonu da içeren kapsamlı ve özendirici bir modelin ortaya konulması
gerektiğini ifade etmiştir. Bu kapsamda kurumlar ve bölgeler arası
farklılıklara göre iyileştirici tedbirler alınacağını ve eğitim öğretim
kurumlarının mevcut şartları açısından yeniden değerlendirilerek
sınıflandırılması yapılacağını ifade etmiştir. Özellikle kimi merkez
okullara göre imkânlar açısından nispeten yetersiz çevrelerde bulunan
eğitim kurumlarına yönelik ek iyileştirici tedbirlerin alınması gerektiğini,
bu tür eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere yönelik istihdam
koşulları, ek ücret, hizmet puanı, lisansüstü eğitime erişim, yer
değiştirmeler
ile yurt dışı eğitim ve görevlerde öncelik, konut
desteği/lojman vb. desteklerin uygulanması gerektiğini ifade edilmiştir (
UÖSB:2017, 23).
MEB'in UÖSB'de İK planlaması kapsamında varolan kronik sorunları
çözmeye yönelik strateji ve eylemlere yer vermediği görülmektedir. MEB
çalışma şartları ve çalışma alanlarına bağlı olarak öğretmeni zorunluluğa
yönlendiren bir modeli tercih ederken, teşvik edici uygulamalara yer
vermediği gözlenmiştir.
5. 3. UÖSB'de İnsan Kaynağı Geliştirme
İnsan Kaynağı Geliştirme (İKG), insan kaynağının kapasite/yetenek ve
başarısını geliştirmeye/arttırmaya yönelik eğitim ve uygulama aşamasıdır.
Geleneksel personel yönetimi anlayışında İKG için en önemli araçlardan
biri hizmet öncesi ya da hizmet içi eğitim tercih edilmektedir.
İnsan kaynağı geliştirme kavramı, çalışanlara, bilişsel kapasitelerini ve
yeteneklerinin farkına varmayı sağlayan ve bu yeteneklerini kullanma
becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, onları bütüncül bir yaklaşımla ele
alan, insan kaynağının hayatı boyunca, ilgi duyduğu her alanda kesintisiz
geliştiren etkinlikler bütünü olarak açıklanabilir (Açıkalın, 2000, 70).
Dolayısıyla insan kaynağı geliştirme faaliyetleri çalışanların ilgi ve
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ihtiyaçları doğrultusunda performans ve verimliliklerini geliştirerek
örgütün kapasitesini arttırmayı amaçlayan, etkinlikler bütünü olarak
nitelenebilir. İK insan kaynağı geliştirme işlevinde değerlendirilen önemli
bir boyut kariyer planlamasıdır. Kariyer planlaması çalışanın kapasitesi ile
örgüt içindeki hiyerarşik olarak yükselmesinin planlanmasıdır.
Bir İKY işlevi olan İKG, örgütlerde İK planları içerisinde yer
verilmelidir. İK planları ile örgütsel ihtiyaçlar analiz edilerek insan
kaynağının hangi alanlarda ve hangi düzeyde, hangi eylemlerle
geliştirileceği tahmin edilebilir. Açıkalın'a göre İKG, İKY'nin en yoğun
işlevlerinden biridir ve örgütteki tüm bireyleri kapsaması, bireyin tüm
yaşamında kesintisiz sürdürmesi, çalışanların sadece iş konuları ile değil,
her boyutta geliştirilmesini amaçlamaktadır (Açıkalın, 1994: 64).
İKG, örgütün uzun vadede rekabet edebilme yeteneğini iyileştirebilmek
için, kişilerin ve grupların performansını arttırıcı strateji ve planları
geliştirmeyi ve uygulamayı, performans planı ve gözden geçirme
süreçlerini kurmayı, bireylerin kapasitelerini arttırmak için eğitime, uzun
vadeli kişisel gelişmeye ve takım gelişmesine önayak olmayı içerir
(Açıkalın, 1994: 65).
MEB, UÖSB'de insan kaynakları geliştirme işlevi kapsamında kariyer
ve ödüllendirme sisteminin oluşturulacağını ve 2108 yılına kadar
uygulanacağını ifade etmiştir. Bu kapsamda öğretmenlik kariyer
basamaklarının yeniden yürürlüğe sokulacağını, öğretmenlerin, mesleği ve
alanına ilişkin gönüllü faaliyetleri ile okul dışı çalışmaları, yapılacak
sınavlar, Öğretmen Akademileri gibi akademik niteliği olan kurumlardan
alınmış eğitimler gibi çeşitli ölçütlerin dikkate alındığı, yükselmelerin
belirli bir süreliğine gerçekleştiği bir kariyer sistemi oluşturulacağını ifade
etmiştir.
Kariyer ve ödüllendirme modelinde öğretmenlerin kariyer
basamaklarındaki unvanları belirli bir süreliğine alması ve bu ünvanı
karşılamak için ünvanı yeniden kazanması için bu kriterleri yeniden
karşılaması gerekmektedir ( UÖSB:2017, 24)
UÖSB'de İKG işlevi kapsamında eğitim çalışanlarının bilimsel
etkinliklere katılmaları konusunda teşvik edileceği ifade edilmiştir.
Öğretmenlerin ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar üretmelerinin
sağlanacağı ve etkinliklere katılımlarını teşvik edileceği, bu kapsamda
ilgili kurumlarla iş birliği geliştirmek ve benzeri nitelikte fırsatlar
oluşturulacağı strateji belgesinde yer verilmiştir
5.4. UÖSB'nin Performans Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi.
OECD tarafından 1997 yılında yayımlanan “Kamu Yönetiminde
Değişimler ve Sorunlar” başlıklı raporda, kamu örgütlerinin son yıllarda
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performans ölçüm araçlarını daha çok kullanmaya başladıkları ifade
edilmiştir (El Gannap, 2005: 5).
Genel anlamda performans yönetimi, örgütün
görev ve
sorumluluklarının etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmesi,
performans planlaması, yürütülmesi, ölçülmesi ve geliştirilmesi olarak
açıklanabilir. Performans yönetimi, örgütlerde tüm çalışanların
performansının sürekli gelişimini hedefleyen ortak amaçlarla birleştirmeyi
ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli planlama-ölçme-yönlendirme kontrol
işlevlerini, yönetimin diğer işlevleri ile koordineli olarak yürütmeyi
öngören bir yönetim biçimidir (Akal, 1996: 50).
Bir insan kaynakları yönetimi işlevi olan performans değerlendirme,
insan kaynakları yönetimi faaliyetlerindeki çalışmalara (eğitim ihtiyacının
belirlenmesi, kariyer planlama, maaş-ücret yönetimi gibi) temel oluşturan
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Performans değerlendirmesi
“çalışanın iş yerindeki başarılarının, tutum, davranış ve kişiliklerinin bir
takım objektif ölçülere göre belirlenmesi süreci olarak da tanımlanabilir
(Yüksel, 2007, s.180). Performans değerlendirme ile örgütte insan
kaynağının etkin kullanımını sağlamak da mümkün hale gelecektir.
Performans değerlendirme süreci genel hatları ile; performans
kriterlerinin, değerlendirme standartlarının ve değerlendirme sıklığının
belirlenmesi ile değerlendiricilerin eğitimi, yönetici ve çalışanlara bilgi
verilmesi ve değerlendirenleri belirleme aşamalarından oluşmaktadır
(Süzen, 2007, s. 14).
MEB, “Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimini sürdürülebilir
kılmak ve gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek için periyodik olarak
yapılacak bir performans değerlendirme sistemini hayata geçirmeyi” ve
“adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim
faaliyetlerinin niteliğini arttırmayı” hedeflemektedir. Bu kapsamda, tüm
öğretmenlerin, her dört yılda bir öğretmen yeterlikleri çerçevesinde
yapılacak olan sınava tabi tutulacağını, elde edilen sınav sonuçlarına göre
öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının belirleneceğini ve buna yönelik
tedbirlerin alınması, kariyer gelişimi, terfi, hizmet puanının hesaplanması
vb. alanlarda bir kriter olarak kullanılması sağlanacağını belirtmiştir.
MEB, öğretmenlerin yeterliliklere dayalı öz değerlendirme yaparak,
öğrenme ve gelişim sorumluluklarını üstlenmelerine ve meslektaşlarıyla
paylaşım ve iş birliği yapmalarına imkan sağlayan bir model olan "Okul
Temelli Mesleki Gelişim Modeli'nin" de (OTMG) geliştirileceğini
belirtmiştir.
MEB, Öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının objektif biçimde ortaya
konulması ve sürekli mesleki gelişim konusunda teşvik edilmelerinin
sağlanabilmesi için öz değerlendirmenin yanı sıra okul müdürü, meslektaş,
öğrenci ve veli gibi öğretmene en doğru ve objektif geri bildirim
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sağlayabilecek kimselerin de değerlendirmeye katıldığı, çoklu veri
kaynağına dayanan ve öğretmen yeterliklerinin temel alındığı bir
performans değerlendirme sisteminin
oluşturulmasının önemli bir
gereklilik olduğunu düşünmektedir (UÖSB, 16). Performans
değerlendirme sistemi ile elde edilecek sonuçların, MEB tarafından
öğretmenlerin ödül/terfilerinde objektif ve somut bir kriter olarak dikkate
alınacağı anlaşılmaktadır. Ancak her 4 yılda öğretmenlerin bir sınava
alınacağı kamuoyunda ciddi manada eleştirilmiştir.
5.5. UÖSB'nin Değerlendirme ve Ödüllendirme
İnsan kaynakları yönetim sürecinde "değerlendirme" çalışanın
başarısının gözlenmesi, değerlemesi, sonuçların kaydedilmesi ve
geribildirim boyutlarından oluşur. Değerlendirme neticesi elde edilen
veriler örgüt ve çalışan açısından oldukça kıymetlidir (Daft,1991:353).
Değerlendirme, örgütsel motivasyonu arttırılması, örgütsel hedeflerin
revize edilmesi, örgütsel iletişimin arttırılmasına katkı sağlayan bir süreç
olarak da ifade edilebilir (Milkovich, 1992:2). Değerlendirme sonucu elde
edilen anlamlı ve objektif veriler, örgütlerin insan kaynakları
planlamasında ve insan kaynaklarının geliştirilmesi süreçlerinde etkin
olarak kullanılır.
Ödüllendirme; “İnsan kaynağının istihdamıyla birlikte kişilerin,
gayretini ve motivasyonunu artırarak, örgütün hedeflerine ulaşmak için
politikaları ve sistemleri geliştirme ve uygulamaya koyma süreci olarak
tanımlanabilir (Canman, 2000: 231). Ödüllendirme, çalışanları olumlu
yönde etkileyen ve hedeflere ulaşmada ve örgüte rekabet avantajı
kazandırmada en etkili olan motivasyon yollarından biridir.
Ödüllendirme sisteminin belirlenmesi ve uygulanması, örgütsel iklimi
önemli derecede etkilemektedir. Ödüllendirme, örgütte içsel ya da dışsal
tüm ödüllendirmeleri içermektedir. İçsel ödüller kişiye özgüdür ve bir
görev ya da faaliyete katılım sonucu oluşmaktadır. Bir işi iyi yapmaktan
doğan tatmin ve başarı duygusu içsel ödüller arasında değerlendirilebilir.
Öte yandan dışsal ödüller, doğrudan örgüt tarafından kontrol edilen ve
dağıtılan somut ödüllerdir. Bir işgörene ödeme yapılması ya da prim
verilmesi dışsal ödüller arasında sayılmaktadır (Byars,1992, 202).
MEB tarafından Öğretmen Strateji Belgesinin” öğretmenlerin eğitim
aşamalarından emekliliklerine kadar devam eden uzun bir süreci
kapsayacak şekilde tasarlandığı ifade edilmiştir( UÖSB:2017, 25).
Dolayısıyla ilgili belgede, ödüllendirme ile ilgili amaçların ve
eylemlerinde yer alması beklenir.
Fakat UÖSB'de yer verilen değerlendirme ve ödüllendirme işlevi ile
ilgili bir sınırlı sayıda eyleme yer verilmiştir. Bunlardan birisi, yeniden
sınıflandırma neticesinde belirlenmiş dezavantajlı kurumlarda görev yapan
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Öğretmenlere, görev yapılan eğitim kurumunun öncelik ve özelliklerine
göre istihdam koşulları, hizmet puanı, yer değiştirmeler ile yurt dışı eğitim
ve görevlerde öncelik, konut desteği/lojman vb. gibi ödül nitelikli
imkânlar verileceği" (UÖSB, 23) öngörülmüştür.
Ayrıca, bahse konu olan UÖSB'de insan kaynaklarının ödüllendirilmesi
ve değerlendirilmesi boyutunda, yukarıda bahsedilen özendirici bir
stratejinin haricinde içsel / dışsal ödül bağlamında herhangi bir
düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir. Ödüllendirme bahsinin
strateji belgesinde yer verilmemesi ödüllendirme işlevinin belirsiz bir
şekilde bırakılması İKY anlayışı açısından eleştirilecek olan bir durumdur.
6.SONUÇ
Günümüzde insan kaynakları, örgütlerin dinamik varlığını
oluşturmaktadır ve örgütlerin varoluşsal bağlamda sürdürülebilirliklerinde
stratejik bir misyon üstlenmektedirler.
Dolayısıyla örgütlerin genel olarak İKY işlevleri kapsamında uygun
nitelikte çalışanı seçmesi ve istihdamı, her bir çalışanın bireysel
performansının değerlendirmesi ve bunun karşılığında ödüllendirmesi gibi
bir takım uygulamaları yapmaları beklenmektedir. Bu meyanda işe alım,
performans değerlendirme ve ödüllendirme insan kaynağının hem
bireysel hem de örgütsel performansı geliştirmesi için örgütlerin
dinamikleri açısından önem arz eden İKY işlevleridir.
MEB 2017 yılında Ulusal Öğretmen Strateji Belgesini yayınlamıştır.
Strateji belgeleri örgütlerin gelecekte olmak istedikleri pozisyonlara vurgu
yapan hedef nitelikli belgelerdir. UÖSB Ülkemizin en büyük kamu örgütü
olan MEB'in insan kaynakları yönetimi açısından İK anlayışı ve insan
kaynakları işlevleri ile ne derecede örtüştüğü hakkında önemli verileri
barındırdığı düşünülmektedir.
Kamu örgütlerine, insan kaynakları
açısından yapılan temel
eleştirilerden birisi, kamu örgütlerinin insan kaynakları anlayışının
personel yönetiminden stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışına
dönüşememiş olmasıdır. MEB'in UÖSB ile tam anlamıyla personel
yönetimi anlayışından kurtulamadığı, henüz stratejik insan kaynakları
yönetimi anlayışına hazır olmadığı görülmektedir. UÖSB'de İK işlevleri
kapsamında bazı amaç ve eylemlere yer verilmiş, ancak tam anlamıyla İK
işlevlerini
kapsayacak
düzeyde
amaç-eylem
ve
strateji
belirlenememiş/belirlenmemiştir.
İnsan kaynağı sağlama işlevi açısından ilgili belgede MEB, nitelikli ve
mesleğe en uygun olan öğretmen adayını istihdam etmeyi hedeflerken,
öğretmen adaylarının eğitim sürecindeki mecrayı da planlamaya çalışması,
İK işlevleri açısından olumlu adımlar olarak nitelenebilir. Ancak 2019'a
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kadar öğretmen yetiştiren kurumların çok başlılık içerisinde yeniden
yapılandırılmasın nasıl sağlanacağı belirsizliğini korumaktadır.
Bir İK işlevi olan performans değerlendirme, insan kaynakları yönetimi
faaliyetlerindeki çalışmalara (eğitim ihtiyacının belirlenmesi, kariyer
planlama, maaş-ücret yönetimi gibi), temel teşkil eden bir veri seti olarak
değerlendirilebilir.
MEB UÖSB'de 2018 yılı itibariyle performans değerlendirme
modeline geçmeyi, öğretmenlerin yeterliliklerini belirleyerek her dört
yılda öğretmenler yeterlilik sınavlarına almayı öngörmektedir. İK işlevleri
arasında oldukça stratejik bir öneme haiz olan performans değerlendirme
işlevinin MEB tarafından uygulanacağı anlaşılmaktadır. Öğretmen
yeterlilikleri kapsamında hazırlanacak olan bir sınava tabi tutulacak olan
Öğretmenlerin, elde ettikleri sınav sonuçlarına göre öğretmen
ihtiyaçlarının belirleneceğini kayıt altına alınmasına rağmen, cılız bir
şekilde sınav sonuçlarına göre öğretmenlerin kariyer gelişimi, terfi, hizmet
puanının hesaplanması vb. alanlarda bir kriter olarak kullanılması
sağlanacağını belirtmiştir. Ödül işlevinin net olarak tanımlanmadığı bir
performans değerlendirmenin, istenilen hedeflere yönelik olarak insan
kaynaklarının motive olmasını sağlamayacaktır.
MEB'in UÖSB'de insan kaynağı geliştirme işlevi açısından çok net
eylem ve stratejilere yer vermediği görülmektedir. Bu kapsamda uzun
yıllardır kurulması gündemde olan Öğretmen Akademisinin 2017 yılı
sonuna kadar kurulacağı, öğretmenlerin bilimsel etkinliklere katılmaları
konusunda teşvik edileceği, uluslararası çalışmalara katılacak öğretmen
sayısının arttırılacağı ifade edilmiştir. Ancak insan kaynağı geliştirme
içerisinde atfedilen eylemlerin
ödül ve kariyer sistemi ile
ilişkilendirilmemesi nedeniyle, istenilen sonuçlara ulaşamayacağı
öngörülebilir.
MEB, UÖSB'de insan kaynağı planlaması işlevi içerisinde daha çok
çalışma bölgeleri ve yer değiştirmeler, sözleşmeli öğretmenlik
uygulamaları ile ilgili eylem planlarına yer vermiştir. Ancak, İK planlama
işlevi, örgütler için daha sağlıklı veriler sağlamayı mümkün kılmaktadır.
Atanamayan öğretmen sorunu ile sık sık yüzleşen MEB, geleceğe yönelik
olarak ne kadar öğretmen istihdamı gerçekleştireceği, nüfus
projeksiyonlarını, bölgeler açısından mobiliteyi nasıl dengeleyeceğini
UÖSB'de belirlemelidir. MEB tarafından planlama ile ilgili bahse yer
verilmemesi yukarıda ifade ettiğimiz UÖSB'nin İK işlevleri ile
örtüşmediği varsayımımızı desteklemektedir.
Sonuç olarak, uzun yıllardır üzerinde çalışılan Öğretmen Strateji
Belgesi'nin yayınlanmasının olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek
gerekir. Ancak belgenin tam anlamıyla İKY anlayışı çerçevesinde
yapılandırılmaması, tüm tarafların görüşlerinin alınmaması, aceleyle
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hazırlanmış hissi vermesi, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal boyutları ile
ilgili stratejilere yer verilmemesi eleştirilecek olan boyutlardır.
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YEŞİL TEDARİK ZİNCİRİ UYGULAMALARININ İŞLETME
PERFORMANSINA ETKİSİ: GIDA-AMBALAJLAMA SEKTÖRÜ
TR83 BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Effect of Green Supply Chain Practices on Business Performance: A
Case Study of Food-Packaging Sector in Region Tr83
Derya ÖZTÜRK & Ebru ONURLUBAŞ
1. Giriş
Küreselleşme, yaşamsal kaynakların hızla tükenmeye başlaması,
müşteri ve çevre bilincinin gelişmesiyle birlikte yeşil tedarik zinciri
uygulamaları işletmelerde gün geçtikçe önem kazanmıştır. Kaynakların
hızla tükenmeye başlamasıyla ekolojik dengenin bozulması ve çevresel
sorunların yarattığı tehlikeler, firmaları üretim stratejileri oluştururken
çevreye daha duyarlı yöntemler uygulamaya yöneltmiştir. Bu bağlamda
yeşil tedarik zinciri (YTZ) yönetimi, çevreye verilen zararı en aza
indirgeyerek bir yandan işletmelerin ekolojik etkinliğini arttırırken diğer
yandan da kıt kaynakları en etkin şekilde kullanarak firmaların kar ve pazar
payını arttırmayı hedefleyen bir örgüt felsefesi olarak ortaya çıkmıştır.
YTZ, ürün geri dönüşümü ya da kullanımı zararlı maddelerin azaltımı,
kaynak tasarrufu, yeşil dizayn gibi ürünün tüm yaşamı boyunca, çevresel
etkisini minimize etmeyi amaçlayan hareketleri içeren geleneksel tedarik
zincirinin genişletilmiş şeklidir (Güzel & Demirdöğen, 2015: 46).
Günümüzün rekabetçi piyasa koşullarında ambalaj sektörünün önemi
gün geçtikçe artmaktadır. Gıda ambalajları, insan sağlığını doğrudan
ilgilendirmesi nedeniyle ambalaj sektörü içerisinde en önemli
ambalajlardır. Gıda maddelerinin, üretildikleri yerde ve kısa süre içerisinde
tüketimi genelde mümkün olmadığından uygun bir şekilde muhafaza
edilmeleri gerekir. İşte bu noktada ambalajlama, gıdanın tüketiciye
güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlayan, gıda üretim aşamalarının bir
parçası olarak önemli bir rol oynamaktadır. Gıda ambalajlama
uygulamaları sayesinde, farklı gıda ürünleri için uygun ambalaj materyali
ve teknolojisinin seçimi mümkün olmakta, gıdanın raf ömrü
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arttırılabilmekte ve bu süre içerisinde gıda kalitesi ve tazeliği
korunabilmektedir. Gıdaların ambalajlanmasında kullanılan malzemeler
asıl olarak kağıt, metal, cam ve plastikten oluşmaktadır (www.tarim.gov.tr,
2018).
Bu çalışmanın amacı, TR83 Bölgesinde gıda ambalajlama sektöründe
faaliyet gösteren üretim işletmelerinin YTZ uygulamalarının işletme
performansı üzerindeki etkisini belirlemektir. Beş bölümden oluşan
çalışmanın giriş bölümünde, çalışmanın amacı ve önemi üzerinde
durulmuş, ikinci bölümde YTZ yönetiminin uygulamaları kısaca
açıklanmış, üçüncü bölümde ise konu ile ilgili literatür taraması
yapılmıştır. Çalışmanın dördüncü bölümünde, araştırma metodolojisine
ilişkin bilgilere, elde edilen verilerin analizi ve bulgulara yer verilmiştir.
Son bölümde ise araştırmadan elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
2. Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamaları
YTZ, işletmelerin ekolojik verimliliklerini yükselterek, çevresel riskleri
ve etkilerini azaltarak, kar ve pazar payı hedeflerine ulaşmak için yeni bir
model olarak tanımlanmaktadır (Zhu vd., 2005). YTZ uygulamaları, yeşil
satın alma ile ilgili tedarikçiden üreticiye, üreticiden müşteriye, müşteriden
üreticiye ve tedarikçiye doğru (ters lojistik) akan, literatürde kapalı döngü
olarak da adlandırılan entegre tedarik zincirleri arasındaki değişimlerin
tamamını kapsamaktadır (Akandere & Zerenler, 2017: 81). Yeşil satın
alma, yeşil üretim, yeşil dağıtım, yeşil pazarlama, yeşil paketleme ve
tersine lojistik faaliyetleri YTZ’nin önemli uygulamalarıdır. Tedarik
zincirinde yeşil uygulamaların başlamasıyla birlikte tüm süreçler çevresel
duyarlılık faktörü ön planda tutularak yapılandırılmaktadır (Büyüközkan
& Vardaloğlu, 2008). Bu uygulamaların her biri aşağıda ayrı ayrı ele
alınarak incelenmiştir.
YTZ yönetiminin en önemli uygulamalarının başında yeşil satın alma
faaliyetleri gelmektedir. Yeşil satın alma; işleme tabi tutulacak olan
hammaddelerin seçiminde çevreye duyarlı, geri dönüştürülmüş, işlevi sona
erdikten sonra toprakta kolayca çözülebilen veya tekrar işlenebilen
özellikler gibi çevresel niteliklerin, satın alma işleminde göz önünde
bulundurulması ve tedarikçi seçimini etkilemesidir (www.kto.org.tr,
2018). Üretimde kullanılacak hammadde satın alımından başka, teknoloji
alımlarında da çevreye duyarlı teknolojiler tercih edilmelidir. Bu
teknolojiler sayesinde üretim sırasında daha az enerji kullanılması ve
üretim sırasında daha az atık oluşması mümkün olacaktır (Sarkis, 2003:
399).
Yeşil üretim; ürünün tasarım aşamasından itibaren çevresel etkileri
düşük, verimliliği yüksek girdilerin kullanılması ve kullanım sonrası atık
ve kirlilik ortaya çıkarmaması gibi olanakların değerlendirilmesi sürecidir
(İnce, 2013). Yeşil üretim sadece üretim süreçlerine değil, ürün ve
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hizmetlere de uygulanmaktadır. Üretim süreçlerine dayalı yeşil üretimle
hammadde, su ve enerji gibi kaynakların etkin kullanımı, kirlilik yaratıcı
hammaddelerin kullanılmaması ve bütün atıkların miktar ve kirlilik
oranlarının üretim süreci esnasında azaltılması amaçlanmaktadır. Ürüne
dayalı yeşil üretimle ürünün hammaddeden son kullanımına kadar ki
yaşam süresi boyunca çevreye olan olumsuz etkilerini azaltma
hedeflenirken, hizmete dayalı yeşil üretimle ürün yaşam seyri boyunca
sağlanan hizmetlerin olumsuz çevresel etkisini azaltmak amaçlanmaktadır
(Yücel & Ekmekçiler, 2008).
Yeşil dağıtım; dağıtım değer zincirindeki tüm materyallerin baştan sona
kadar olan hareketlerinin çevreye en az zarar verecek şekilde
gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla dağıtım faaliyetlerin çevre
üzerindeki olumsuz etkilerini ölçme ve en aza indirmeye çalışma
faaliyetleridir. Bu dağıtımın politikası gereği lojistik faaliyetlerinde,
taşıma aracının yarattığı akaryakıt maliyetlerinin çeşitli algoritmalar
yardımıyla minimize edilebilmesi için alternatif taşımacılık şekillleri
araştırılır. Bu çerçevede yeşil dağıtım uygulamalarıyla amaçlanan temel
hedefler; dağıtımda yakıt tasarrufu ve yüklemede maliyet düşürme
çalışmaları yapmak, kullanılmış ürünlerin dağıtım kanalları üzerinden
işletmeye geri dönmesini sağlayan tersine lojistik faaliyetleri
gerçekleştirmek, karayolu dağıtımlarında kullanılan yakıtın çevreyi
kirletmeyecek şekilde egzozdan atılmasını sağlayan çevre dostu
motor/araç teknolojilerini tercih etmek ve uzun mesafeli dağıtım
süreçlerinde çok modlu taşımacılığın tercih edilmesidir (Gülmez, 2016:
26-27).
Yeşil pazarlama malların dağıtımı sırasında oluşan atık miktarını
minimize etmeyi amaçlamaktadır ve yeşil paketleme ve yeşil lojistikten
meydana gelmektedir. Ekolojik ya da sürdürülebilir pazarlama olarak da
adlandırılan yeşil pazarlama, 1990’ların başında önem kazanmıştır.
Amerikan Pazarlama Derneği yeşil pazarlamayı, “Kirlilik üzerine yapılan
pazarlama çalışmalarını, enerji tüketimiyle ilgili konuları ve
yenilenemeyen kaynakların tüketiminin olumlu ve olumsuz yanlarını
inceleyen bilim dalıdır” şeklinde tanımlamıştır (Uydacı, 2002: 82). En
genel tanımıyla yeşil pazarlama, doğa dostu ürünlerin üretilerek
fiyatlandırılması ve dağıtılmasının yanı sıra kullanım sonrasını da
kapsayan pazarlama faaliyeti olarak tanımlanmaktadır (Zengin, 2017: 1819). Yeşil pazarlamanın amacı, sunulan ürünün yeşil özellikleri hakkında
tüketicileri daha fazla bilgilendirerek pazarlama faaliyetlerinde çevresel
farkındalık oluşturmak ve tüketicilerin satınalma kararlarını etkilemektir.
Yeşil paketleme, yeşil ambalajlama olarak da ifade edilmekte olup;
ürünü dış etkenlerden koruma amaçlı kullanılan, doğada kıt olmayan
kaynaklardan oluşan, geri dönüşümlü ve üretimi sırasında enerji
tüketiminin en az düzeyde tutulacağı süreçleri içermektedir (Yılmaz, 2003:
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80). Yeşil paketlemenin amacı, çevreye etkisi minimum olan veya hiçbir
etkisi olmayan sürdürülebilir paketleme malzemelerinin kullanılarak
ürünün herhangi bir zarara uğramadan taşıma işlemlerinin
gerçekleştirilmesidir. Paketleme malzemeleri ve özellikleri YTZ
yönetiminin performası üzerinde etkilidir. Bu nedenle çevreye duyarlı
paketleme faaliyetlerinin yerine getirebilmesinde, kullanılacak olan
paketlerin boyutuna, şekline ve çevre dostu malzemeleri içermesine dikkat
edilmelidir.
Tersine lojistik ise, üreticiden tüketiciye giden malların herhangi bir
nedenle geri dönmesi ya da kullanılan ürünün üretici tarafından yeniden
alınarak geri dönüşümünün planlanması, uygulanması ve kontrol
edilmesidir. Herhangi bir sorun nedeniyle müşteri tarafından kabul
görmeyen ve geri iade edilen ürünün yenilenmesiyle, malzeme ve teknoloji
kullanımının minimize edilmesiyle, kullanım ömrü dolan ürünün geri
dönüşümüyle, üreticiye yeni hammadde temini sağlaması bakımından
tersine lojistik, YTZ’inin önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir
(Zengin, 2017: 19). Tersine lojistik faaliyetleri; geri dönüşüm, yeniden
üretim, yeniden kullanım ve bertaraf etme fonksiyonları olarak
sınıflandırılmakta ve her fonksiyon aşağıda kısaca tanımlanmaktadır
(Büyüközkan & Vardaloğlu, 2008: 8).
Geri dönüşüm, kullanılan ürünlerin, bileşenlerin ve malzemelerin
üretim alanından toplanarak, gerektiği takdirde demonte edilerek,
ayrılmasını takiben orjinal malzeme ve kimliğini yitirmeden, geri
dönüşmüş ürünler, bileşenler ve malzemeler haline getirilmesi işlemidir
(Beamon, 1999). Yeniden üretim ise, alandan toplanan kullanılmış
ürünlerin veya bileşenlerin durumlarının kontrol edilerek eskimiş, kırık
veya işlevini yerine getiremeyen parçaların yenileriyle değiştirilmesi
işlemleridir. Yeniden üretim sürecinden sonra ürünün kimliği ve
işlevselliği korunurken, bazı durumlarda yepyeni bir ürünün özelliklerine
ulaşmak ve hatta orijinal ürünün kalitesini aşan ürünler de meydana
gelebilmektedir. Yeniden kullanımda ürün, malzeme ve bileşenlerin üretim
alanından toplanarak kullanılmış olarak dağıtılması ve satılması sürecidir.
Bu süreçte ürünün asıl değerinde bir azalma meydana gelmekte ve ek bir
işleme gerek duyulmamaktadır (Büyüközkan & Vardaloğlu, 2008: 9).
Bertaraf etme faaliyetleri ise, ürünün zararlı maddeler içerip içermediğini
göz önünde bulundurarak, ürünün kendisi ya da üretimi sırasında oluşan
tehlikeli atıkların uygun teknoloji ile çevreye zarar vermeden yok edilmesi
amacıyla yürütülür (Sarkis, 1998).
3. Literatür Taraması
Literatürde YTZ uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmalar;
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Shang vd., (2010) YTZ yönetimini altı boyutta incelemişlerdir. Bu
boyutlar; yeşil üretim ve paketleme, yeşil ortaklık, yeşil pazarlama, yeşil
tedarikçi, yeşil envanter ve yeşil ekolojik tasarım olarak ifade edilebilir.
Uygun & Dede (2016) çalışmalarında, şirketlerin YTZ performanslarını
yeşil tasarım, yeşil satın alma, yeşil dönüşüm, yeşil lojistik ve ters lojistik
açısından değerlendirmek için entegre bulanık çok kriterli karar verme
yöntemlerine dayanan bir model önermişlerdir.
Gülmez (2016) ise çalışmasında; Tokat ili Gıda Sanayiinde üretim
faaliyetlerini sürdüren orta ve büyük ölçekli işletmelerde yeşil ekonomi
uygulamalarının yapıldığını saptamıştır. İncelenen işletmeler; atık
yönetimini %84,4, yeşil satın alma faaliyetini %93,8, yeşil üretimi %96,9,
yeşil depolama faaliyetini %93,8, yeşil paketleme faaliyetini %96,9, yeşil
dağıtımı %90,6, yeşil bina uygulamasını %75, sevkiyat ve rota planı
uygulamasını ise %93,8 oranında gerçekleştirmektedir.
Azevedo vd., (2011) Portekiz’deki otomotiv üreticilerinin yeşil
uygulamaları ve tedarik zinciri performansı arasındaki ilişkiyi araştırmak
amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada yeşil uygulamalarının kalite,
müşteri memnuniyeti ve verimlilik üzerine olumlu etkilerinin olduğu
sonucu elde edilmiştir. Otomotiv sektöründe yeşil prensiplerin
uygulanmasıyla müşteri memnuniyeti ve kalite artmaktadır. Ayrıca atıklar
azalarak çevresel performans da gelişmektedir.
Zhu vd., (2007) tarafından Çin otomotiv sektöründe YTZ yönetimi
faktörlerinin ve uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkileri
analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla otomotiv sektöründeki 89 işletme
yöneticisine anket uygulanmıştır. Çalışmada YTZ yönetimi faktörleri iki
boyutta (dış faktörler ve iç faktörler) ve YTZ yönetimi uygulamaları ise
beş boyutta (iç yönetim, yeşil satın alma, çevre gereksinimleri kapsamında
müşterilerle işbirliği, yatırım iyileştirilmesi ve eko-tasarım)
değerlendirilmiştir. Otomotiv sektöründeki işletme yöneticileri tarafından
yönetmelikler ve piyasa baskısı işletmeleri etkileyen en önemli iki faktör
olarak düşünülmektedir. Ayrıca çalışma sonuçlarına göre; YTZ
uygulamaları çevresel ve operasyonel performansı artırırken, ekonomik
performansa herhangi bir etkisi olmamıştır.
Güzel (2011), tedarik zincirinde bütünleşme, YTZ uygulamaları ve
işletme performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmanın, uygulama
kısmında Marmara bölgesinde faaliyet gösteren ve Ambalaj Sanayicileri
Derneğine kayıtlı 102 işletmenin fabrika müdürlerine yüz yüze görüşme
yöntemi ile anket uygulanmıştır. Tedarik zinciri bütünleşmesinin, YTZ
uygulamalarına etkisi ve YTZ uygulamalarının işletme performansına
etkisi teorik olarak açıklanmıştır. Bu doğrultuda geliştirilen hipotezler ve
araştırma modeli, yapısal eşitlik modeli aracılığı ile test edilmiştir. Sonuç
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olarak; tedarik zinciri bütünleşmesinin, YTZ uygulamalarını, YTZ
uygulamalarının da işletme performansını etkilediği tespit edilmiştir.
Shadi Dizaji (2017) yapmış olduğu çalışmasında, İstanbul Gıda
sanayinde yer alan işletmelerin yeşil pazarlama stratejileri (yeşil pazarlama
karması, yeşil marka, yeşil inovasyon ve YTZ) ve performansları
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmanın sonuçları, yeşil pazarlama
stratejileri arasında bulunan yeşil pazarlama karması, yeşil inovasyon ve
YTZ’nin İstanbul’daki gıda sanayinde yer alan işletmelerin performansı
üzerinde etkili olduklarını göstermiştir. Yeşil pazarlama karması ile
İstanbul’daki gıda sanayi performansı arasındaki ilişkinin oranı %60,5’tir.
Buna göre işletmeler yeşil pazarlama karması değişkenlerinin (yeşil ürün,
dağıtım, fiyat ve tanıtım) performans üzerinde önemli katkısı olduğunu
düşünmektedirler.
Wanga vd. (2013) & Ubeda vd. (2011) gıda sektöründe yaptıkları
araştırmalarda, yeşil satın alma, yeşil depolama, yeşil paketleme, yeşil
pazarlama, yeşil eğitim ile verimliliğin, müşteri memnuniyetinin, kalite
algısının ve kurumsal imajın arttığını ifade etmişlerdir (Yangınlar & Sarı,
2014).
Chan vd., (2012) çalışmalarında çevresel uyum, YTZ yönetimi
uygulamaları ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi
amaçlamışlardır. Çalışmada, YTZ yönetimi uygulamaları üç boyut (yeşil
satın alma, müşterilerle işbirliği, yatırımın iyileştirilmesi), çevresel uyum
iki boyut (iç ve dış çevresel uyum) ve performans tek boyut olarak
değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, iç ve dış çevresel uyumun YTZ
yönetimi uygulamalarından yeşil satın almayı ve müşterilerle işbirliğini
pozitif ve olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Yine çalışmada YTZ
yönetiminin üç uygulamasının da işletme performansını önemli ölçüde
etkilediği saptanmıştır.
Vachon (2003), ambalaj sanayisinde yapmış olduğu çalışmada çevresel
performans ile YTZ uygulamaları arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit
etmiştir.
4. Araştırma Yöntemi ve Bulguları
4.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
YTZ uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisinin ortaya
konulmasının amaçlandığı bu araştırmada, YTZ uygulamaları boyutları ile
işletme performansı arasındaki ilişki ve etki incelenmiştir. Ayrıca bu ilişki
ve etkinin anlamlılığı ve düzeyi araştırılmıştır. Araştırmanın modeli Şekil
1’de sunulmuştur.
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İşletme Performansı

YTZ Uygulamaları
Yeşil Satın Alma
Yeşil Üretim
Yeşil Pazarlama
Yeşil Dağıtım
Yeşil Paketleme
Yeşil Tedarikçi
Ters Lojistik

YTZ uygulamaları sonucu işletmenin kurumsal
imajı artar
YTZ uygulamaları sonucu işletme yatırımlarının
geri dönüşümü gerçekleşir
YTZ uygulamaları sonucu ürün kalitesi artar
YTZ uygulamaları sonucu işletmenin satışlarında
artış gözlenir
YTZ uygulamaları sonucu işletmenin verimliliği
artar
YTZ uygulamaları sonucu işletmede satışlar
üzerinden kâr oranı artar.
YTZ uygulamaları sonucu işletmenin müşteri
memnuniyeti artar
YTZ uygulamaları sonucu işletmenin satılan
mallarının teslimat süresi kısalır
YTZ uygulamaları sonucu işletmenin maliyetleri
düşer

Şekil 1. Araştırma Modeli

Araştırma modelinin hipotezleri aşağıda belirtilmiştir.
H1: YTZ uygulamaları (tüm alt boyutlar dahil) işletme performansını
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H1a: YTZ uygulamalarından yeşil satın alma boyutu işletme
performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H1b: YTZ uygulamalarından yeşil üretim boyutu işletme performansını
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H1c: YTZ uygulamalarından yeşil pazarlama boyutu işletme
performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H1d: YTZ uygulamalarından yeşil dağıtım boyutu işletme performansını
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H1e: YTZ uygulamalarından yeşil paketleme boyutu işletme
performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H1f: YTZ uygulamalarından yeşil tedarikçi boyutu işletme
performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H1g: YTZ uygulamalarından ters lojistik boyutu işletme performansını
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
4.2. Araştırma Örneklemi
Araştırmanın ana kütlesini TR83 Bölgesinde (Amasya, Çorum,
Samsun, Tokat) gıda ambalajlama sektöründe faaliyet gösteren üretim
işletmeleri oluşturmaktadır. Ambalaj Sanayicileri Derneği ile Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından
elde edilen verilere göre; TR83 Bölgesinde gıda ambalajlama sektöründe
faaliyette bulunan 110 üretim işletmesi tespit edilmiştir. Ancak bu
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işletmelerden 10 tanesine çeşitli nedenlerden dolayı ulaşılamamış ve anket
çalışması 100 işletme üzerinden yürütülmüştür. Söz konusu araştırma
evreninin çok büyük olmamasından dolayı araştırmada tam sayım yöntemi
kullanılmıştır.
4.3. Araştırma Formu ve Kullanılan Ölçekler
Araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır.
Anketin ilk bölümünde demografik özelliklere ilişkin bilgilere, ikinci
bölümde ise gıda işletmelerinin YTZ uygulamalarını belirlemeye yönelik
ifadeleri içeren ölçeğe yer verilmiştir. Gıda ambalajlama sektöründeki
imalat işletmelerinin YTZ uygulamaları ölçeği ifadelerini belirlemek için
araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılarak işletmelerin YTZ
uygulamalarını ölçmeye yönelik 21 maddelik ifade içeren bir ölçek
hazırlanmıştır. Bu ölçekte; yeşil satın alma, yeşil üretim, yeşil pazarlama,
yeşil dağıtım/yeşil paketleme, yeşil tedarikçi, ters lojistik süreçlerini içeren
ifadelere yer verilmiştir (Hervani vd., 2005; Zhu, vd., 2008; Büyüközkan
& Vardaloğlu, 2008; Shang vd., 2010: Atrek & Özdağoğlu 2016). Anketin
üçüncü bölümünde, işletmelerdeki performans göstergeleri ölçülmeye
çalışılmıştır. İşletme performansına ilişkin ifadelerin hazırlanmasında ise
Shadi Dizaji (2017) ve Gelmez (2017) tarafından geliştirilen ölçeklerden
yararlanılarak 9 ifadelik bir ölçek oluşturulmuştur. Anket formunda yer
alan ifadeler 5’li likert tipi ölçeğine uygun şekilde olumsuzdan olumluya
doğru derecelendirilmiştir (Kesinlikle katılmıyorum (1), …….Kesinlikle
katılıyorum (5)). Anket uygulanıp toplandıktan sonra geçerli olan anket
formundaki veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Analizler, SPSS 22
istatistik paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve elde edilen
bulgular yorumlanmıştır.
4.4. Demografik Soruların Analizi
Ankete katılan cevaplayıcıların %28’i kadın ve %72’si erkektir.
Katılımcıların %10’u 18-25 yaş, %30’u 26-37 yaş, %45’i 38-49 yaş
ve %15’i ise 50 ve üzeri yaş grubunda yer almaktadır. Ayrıca
katılımcıların %7’si ilköğretim, %48’i lise mezunu, %35’i üniversite
mezunu, %10’u lisansüstü eğitim seviyesine sahip oldukları tespit
edilmiştir. Araştırma alanındaki işletmelerin %37’sinin çalışan sayısı 1-9
kişi iken, %55’inin 10-49 kişi, %8’inin ise 50-250 kişidir. İşletmelerin
hukukî statüleri incelendiğinde, %43’ünün gerçek kişi ve %57’sinin ise
tüzel kişi işletmeleri olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin %5’i sektörde 1-5
yıldır faaliyet gösterirken, %45’i 6-10 yıl, %20’si 11-15 yıl, %30’u 16 yıl
ve daha uzun süredir faaliyet göstermektedir. İşletmelerin %70’i sadece iç
piyasaya üretim yaparken, %25’i sadece dış piyasaya üretim
yapmakta, %5’i ise hem iç hem de dış piyasaya üretim yapmaktadır.
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4.5. Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi
Bu bölümde, araştırmada kullanılmış olan ölçeklerin geçerlilik ve
güvenilirlikleri faktör analizi ve Cronbach’s alfa testleri kullanılarak
kontrol edilmiştir. Bir ölçek, ölçmek istediği şeyi gerçekten ölçtüğü
takdirde geçerli, doğru ölçtüğü takdirde de güvenilir demektir. Faktör
analizi ile ölçeklerdeki ifadelerin o faktörler altında toplanıp toplanmadığı
böylece ölçülmek istenilen şeyin ölçülüp ölçülemediği test edilmektedir.
Faktör analizinin geçerliliğinin sağlanması ise, her bir ifadenin kendi
faktörü altında toplanması ile değerlendirilmektedir.
YTZ uygulamaları ve işletme performansı ölçekleri Temel bileşenler
yöntemi (Principal Component) ve Varimax rotasyonu ile ayrı ayrı faktör
analizine tabi tutulmuştur. YTZ uygulamaları ölçeğine başlangıçta 21 ifade
dikkate alınarak faktör analizi uygulanmıştır. Analiz neticesinde temel
faktör bileşenlerine uygun ayrılmayan 7 ifade ölçekten çıkarılarak faktör
analizi tekrarlanmıştır. YTZ uygulamaları ölçeği faktör analizi sonuçlarına
göre en uygun çözümün 4 temel faktör ve bu faktörlerin altında toplanan
14 ifade olduğuna karar verilmiştir. Aynı işlemler işletme performansı
ölçeği için de uygulanmıştır. Faktör analizi neticesinde temel faktör
bileşenlerine uygun ayrılmayan 5 ifade ölçekten çıkarılarak faktör analizi
tekrarlanmış ve en uygun çözümün tek bir faktör altında toplanmış 4
ifadenin olduğu görülmüştür (Tablo 1, Tablo 2).
Tablo 1. YTZ Uygulamaları Ölçeği Faktör Analizi ve Güvenilirlikler
YTZU Alt
Boyutları

YTZU1:
Yeşil Satın
Alma

YTZU2:
Yeşil
Dağıtım/
Paketleme

Ölçek ifadeleri
Geri dönüştürülebilir
malzeme ve hammaddeler
satın alınmaktadır
Teknoloji alımlarında
çevreye duyarlı ürünler
tercih edilmektedir
Üretimde kullanılacak
hammadde ve bileşenlerin
satın alımında çevreye
duyarlı ürünler tercih
edilmektedir
Çevreye duyarlılık
tedarikçi seçim sürecimizi
etkilemektedir
Dağıtım ve taşıma
işlemlerinde çevre
duyarlılığı ön plandadır.
Paketleme işlemlerimizi
daha az materyal
kullanacak şekilde dizayn
etmeye önem gösteririz
Dağıtım kanallarının
seçiminde yeşil pazarlama
politikasını benimsemeye
önem gösteririz
Paketleme işleminin

Factor
loading

Eigen
values

Variance
Explained
%

Cronbach’s
Alpha

3,404

24,312

,805

3,263

23,306

,747

,947

,933

,902

,900

,935

,913

,907
,850
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çevreye duyarlı olması
bizim için önemlidir
Ürün tasarımlarımızı geri
dönüştürülebilir, yeniden
kullanılabilir malzemeler
içerecek şekilde yapmaya
önem gösteririz
YRZU3:
Ürün tasarımlarımızı daha
Yeşil
az malzeme, su ve enerji
Üretim
tüketecek şekilde yapmaya
önem gösteririz
Üretim proseslerinde
çevreye duyarlı olmaya
önem gösteririz
Firmamızda ömrünü
tamamlamış ürün ve
malzemeler toplanıp geri
dönüştürülmektedir
Müşteriler tarafından geri
döndürülen, üretim hatası
YRZU4:
olan ürünler toplanıp geri
Ters
dönüştürülmektedir
Lojistik
Müşteriler tarafından geri
döndürülen, üretim hatası
olan ürünler enerji
kazanımı sağlayacak
şekilde yok edilmektedir
Toplam Açıklanan Varyans
KMO Örneklem Yeterliliği
Bartlett's Küresellik Testi Chi-Square değeri
Sd
p değeri

,961

2,752

19,660

,769

2,618

18,700

,676

,955

,939

,965

,924

,897

85,978
,703
1313,292
91
,000

YTZ uygulamaları ölçeğinin örneklem uygunluğu için bulunan KMO
değeri 0,703’dür. Analizde bulunan bu değer kullanılan verilerin faktör
analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Barlett’s küresellik testi ana
kütledeki değişkenlerin birbiriyle ilişkili olup olmadığı hipotezini test
etmektedir (Bektas & Erkal, 2015: 524). Barlett’s test sonucunda, yaklaşık
ki-kare değeri 1313,292, anlamlılık ise 0,000 olarak bulunmuştur. İşletme
performansı ölçeğinin örneklem uygunluğu için bulunan KMO değeri ise
0,859’dur. Analizde bulunan bu değer de ölçekte kullanılan verilerin faktör
analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Barlett’s test sonucunda,
yaklaşık ki-kare değeri 379,253, anlamlılık ise 0,000 olarak bulunmuştur.
KMO ve Bartlett’s testi sonuçlarına göre; her iki ölçekte de örneklem
büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğu, değişkenler arasında da
faktör analizi yapılabilecek bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
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Tablo 2. İşletme Performansı Ölçeği Faktör Analizi ve Güvenilirlikler
Factor
loading

Ölçek ifadeleri

Eigen
values

YTZ uygulamaları sonucu
,951
işletmenin kurumsal imajı artar
YTZ uygulamaları sonucu
,937
işletmenin verimliliği artar
YTZ uygulamaları sonucu ürün
,926
kalitesi artar
YTZ uygulamaları sonucu
,889
müşteri memnuniyeti artar
Toplam Açıklanan Varyans
KMO Örneklem Yeterliliği
Bartlett's Küresellik Testi Chi-Square değeri
Sd
p değeri

3,428

Variance
Explained %

Cronbach’s
Alpha

85,698

,859

85,698
,859
379,253
6
,000

YTZ uygulamaları ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda toplam
varyansın %85,98’ini açıklayan dört boyutlu bir yapı elde edildiği ve bu
yapılara ilişkin maddelerin faktör yüklerinin yeşil satın alma alt boyutunda
0,900 ile 0,947 arasında, yeşil dağıtım/paketleme alt boyutunda 0,850 ile
0,935 arasında, yeşil üretim alt boyutunda 0,939 ile 0,961 arasında ve ters
lojistik alt boyutunda ise 0,897 ile 0,965 arasında değiştiği görülmektedir.
Her bir faktörün açıkladığı varyans oranlarına bakıldığında; birinci
faktörün açıkladığı varyans oranı %24,32, ikinci faktörün %23,31, üçüncü
faktörün %19,66, dördüncü faktörün ise %18,70 olduğu görülmektedir.
YTZ uygulamaları bakımından bu faktörlerin Cronbach’s alpha değerleri
ise şu şekildedir; birinci faktör için 0,805; ikinci faktör için 0,747; üçüncü
faktör için 0,769, dördüncü faktör için 0,676’dır (Tablo 1). Performans
ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda toplam varyansın
%85,69’unu açıklayan tek boyutlu bir yapı elde edildiği ve faktör
yüklerinin ise 0,889 ile 0,951 arasında değiştiği görülmektedir (Tablo 2).
Bu çerçevede, faktör analizi sonrasında revize edilen araştırma modeli
Şekil 2’de sunulmuştur.
İşletme Performansı
YTZ Uygulamaları
Yeşil Satın Alma
Yeşil Dağıtım/Paketleme
Yeşil Üretim
Ters Lojistik

YTZ uygulamaları sonucu işletmenin kurumsal
imajı artar
YTZ uygulamaları sonucu işletmenin
verimliliği artar
YTZ uygulamaları sonucu ürün kalitesi artar
YTZ uygulamaları sonucu müşteri
memnuniyeti artar

Şekil 2. Revize Edilen Araştırma Modeli

Faktör analizi sonrasında elde edilen araştırma modelinin hipotezleri
aşağıda belirtilmiştir.
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H1: YTZ uygulamaları (tüm alt boyutlar dahil) işletme performansını
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H1a: YTZ uygulamalarından yeşil satın alma boyutu işletme
performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H1b: YTZ uygulamalarından yeşil dağıtım/paketleme boyutu işletme
performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H1c: YTZ uygulamalarından yeşil üretim boyutu işletme performansını
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
H1d: YTZ uygulamalarından ters lojistik boyutu işletme performansını
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
4.6. Korelasyon Analizi
Korelasyon analizi, iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişki olup
olmadığını, eğer bir ilişki söz konusu ise bu ilişkinin yönünü ve şiddetini
inceleyen istatistiki bir analizdir. Korelasyon katsayısı “r” ile gösterilir ve
-1 ile +1 arasında değer alır. Katsayının negatif olması, değişkenlerden biri
artarken diğerinin azaldığını; pozitif olması ise, değişkenlerden biri
artarken diğerinin de arttığını göstermektedir. İki değişken arasındaki ilişki
katsayıları ve bu ilişkinin derecesi Tablo 3’de verilmiştir (Nakip, 2003).
Tablo 3. Korelasyon Katsayıları İlişki Dereceleri
Korelasyon Katsayısı
0,00 - 0,25
0,26 - 0,49
0,50 - 0,69
0,70 - 0,89
0,90 - 1,00

Korelasyon Katsayısının Gücü
Çok zayıf düzeyde
Zayıf düzeyde
Orta düzeyde
Yüksek düzeyde
Çok yüksek düzeyde

Araştırma hipotezlerini test etmeden önce, ilk olarak YTZ ile işletme
performansı arasındaki ilişki Pearson korelasyonu katsayısı kullanılarak
hesaplanmıştır. YTZ uygulamalarının tüm alt boyutlarıyla birlikte ele
alındığı Tablo 4’den görüleceği üzere, YTZ uygulamaları ile işletme
performansı arasında anlamlı, pozitif ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir (r=0,722; p<0,01). Eğer gıda ambalajlama sektöründe
faaliyet gösteren işletmeler YTZ uygulamalarını artırırlarsa işletmenin
performansı da %72,2 oranında artacaktır.
Tablo 4. Ölçekler Arası İlişkiler
YTZ Uygulamaları
İşletme Performansı

YTZ Uygulamaları
r= 1
p< ,01
r= ,722
p< ,01

İşletme Performansı
r= ,722
p< ,01
r= 1
p< ,01

Tablo 5’de görüldüğü gibi YTZ uygulamalarının alt boyutları ile
işletme performansı arasında farklı düzeylerde ilişkilerin olduğu tespit
edilmiştir. İşletme performansı ile en yüksek ilişki yeşil satın alma alt
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boyutu arasında (r=0,509; p< 0,01) bulunurken, en düşük ilişki ters lojistik
boyutu (r=0,241; p< 0,05) arasında bulunmuştur.
Korelasyon analiziyle YTZ uygulamaları ile işletme performansı
arasındaki anlamlı ilişkiler saptandıktan sonra, YTZ uygulamalarının
işletme performansı üzerindeki etkisini ve gücünü tespit edebilmek için
regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi yapılmadan önce, verinin
analize uygun olup olmadığını tespit etmek için bazı varsayımların
karşılanması gerekmektedir. Bunun için öncelikle, verinin çok değişkenli
normal dağılıma sahip olup olmadığına bakılmıştır. Verilerin analizinden
önce elde edilen test sonuçlarının normal dağılım gösterip göstermediğini
belirlemek için normallik testi uygulanmıştır. Normallik testinde veri
gruplarının basıklık (kurtosis) ve çarpıklık (skewness) değerleri
incelenmiştir. Yazında, çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis)
değerlerinin -1,5 ile +1,5 aralığında (Tabachnick & Fidel, 2013) veya -2,0
ile +2,0 aralığında olmasının (George & Mallery, 2010) verilerin normal
dağılıma sahip olması için yeterli olduğu ifade edilmektedir (Çetin vd.,
2016: 303). Bu sonuçlara göre, Tablo 5’deki çarpıklık ve basıklık değerleri
incelendiğinde, araştırmada toplanan verilerin normal dağılım gösterdiği
görülmektedir. Daha sonra, araştırma modelindeki değişkenler arasında
çoklu doğrusal bağlantı sorunu olup olmadığını saptamak amacıyla
doğrudaşlığa (collinearity) bakılmıştır. Tablo 6’dan anlaşılacağı üzere
varyans etki faktörü (VIF) değerinin 5’ten düşük, tolerans değerinin de
0,20’den büyük olması çoklu doğrusal bağlantı probleminin olmadığını
göstermiştir. Ardından değişkenler arasında otokorelasyonun belirlenmesi
için Durbin Watson (D-W) istatistiği sonuçlarına bakılmış ve D-W
istatistiği 2 civarında bulunduğundan otokorelasyon olmadığı anlaşılmıştır
(Akgül & Çevik, 2005: 316-317; Çetin vd., 2016: 303).
Tablo 5. Betimleyici İstatistikler ve Korelasyon Değerleri
Değişken
Ort.
S.S
Çar.
1.Yeşil Satın
4,44
,46
,238
Alma
2.Yeşil Dağıtım/
4,36
,55
-,596
Paketleme
3. Yeşil Üretim
4,36
,53
-,059
4. Ters Lojistik
4,43
,51
-,192
5.YTZ
4,40
,25
-,356
Uygulamaları
6.İşletme
4,42
,46
,317
Performansı
**p< ,01; *p< ,05 (çift yönlü) (N=100)

Bas.

1

2

3

4

5

6

-1,846

1

,016

,048

-,001

,550**

,509**

1

-,043

-,084

,570**

,311**

1

,002
1

,448**
,376**

,361**
,241*

1

,722**

,023
-,926
-,801
,404
-1,805

1

4.7. Regresyon Analizi
Regresyon analizi için bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni ne
oranda açıklayabildiği incelenmiştir. YTZ uygulamalarının alt boyutlar
halinde işletme performası üzerindeki etkisinin ortaya konulması amacıyla
yapılan çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 6’da özetlenmektedir. Elde
edilen sonuçlara göre, bağımlı değişken işletme performansı ile bağımsız
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değişkenler arasındaki çoklu korelasyon katsayısı (R) 0,740’dır. Söz
konusu değer, bağımlı değişken ile bütün bağımsız değişkenler arasındaki
ilişkiyi göstermekte ve elde edilen sonuç bakımından da bu ilişkinin
yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Determinasyon katsayısı (R2), bağımlı değişkendeki değişimin ne
kadarının bağımsız değişken tarafından açıklandığını ifade etmektedir ve
modelin evrene ne kadar uyduğu ile ilgili iyimser bir tahmindir (Kanıt &
Baykan, 2004: 362). Yapılan analiz sonunda R2 değeri 0,547 olarak
bulunmuştur. Buna göre, işletme performansındaki değişimin %54,7’sini
yeşil satın alma, yeşil dağıtım/paketleme, yeşil üretim ve ters lojistik
değişkenleri açıklayabilmektedir. Bu değer aynı zamanda bağımlı ve
bağımsız değişkenler arasında orta düzeyde bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Bağımsız değişken sayısının birden çok olduğu
modellerde R2 değerinin yeterli olmadığı ve düzeltilmiş R2 değerine göre
yorum yapılmasının daha doğru olacağı ifade edilmektedir (Akgül &
Çevik, 2005: 333; Çetin vd., 2016: 305). Modelin açıklayıcılık gücüne
(düzeltilmiş R2 değerine) göre bakıldığında gıda ambalajlama sektöründeki
YTZ uygulamaları işletme performansındaki değişimin %52,8’ini
açıklamaktadır.
Bağımsız değişkenlerin her birinin bağımlı değişken üzerindeki etkisi
Tablo 6’da gösterilmektedir. Katsayılara ait p değerleri 0,05’ten küçük
olduğu için istatistiksel olarak anlamlı ve işletme performansı ile aralarında
pozitif yönlü bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Ayrıca F istatiğine ait p
değerinin de 0,05’ten küçük olması model parametresinin istatiksel olarak
anlamlı olduğunu göstermektedir. Modelin katsayılarının pozitif işaretli
olması, YTZ uygulamaları değişkenlerinin işletme performansını artırıcı
yönde etki yaptıklarını göstermektedir. B sütununda bulunan kısmi
regresyon katsayıları kullanılarak, işletme performansı ile ilgili tahmin
edilen denklem,
Y= -1,362+0,482X1+0,284X2+0,302X3+0,243X4 olarak elde edilmiştir.
Çoklu regresyon denkleminde; işletme performansı (Y) bağımlı değişken
olarak, Yeşil satın alma (X1), Yeşil dağıtım/paketleme (X2), Yeşil üretim
(X3) ve Ters lojistik (X4) ise bağımsız değişkenler olarak yer almaktadır.
Eldeki bu denklem, yeşil satın alma, yeşil dağıtım/paketleme, yeşil
üretim ve ters lojistik bağımsız değişkenleri ile işletme performansı
değişkeni arasındaki ilişkinin doğru orantılı olduğunu ve bu
değişkenlerdeki artışın işletme performansında da artışa yol açacağını
işaret etmektedir. Tablo 6’nın β sütununda yer alan kısmi korelasyon
katsayıları dikkate alındığında, diğer bağımsız değişkenlerin etkisi
sabitken, yeşil satın alma değişkeni ile işletme performansı arasındaki
korelasyonun 0,487 olduğu görülmektedir. Gıda ambalajlama sektöründe
faaliyet gösteren işletmelerin performansı için en önemli parametre yeşil
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satın alma bağımsız değişkenidir. Standardize edilmiş regresyon
katsayısına (β) göre, işletme performansını en çok etkileyen ikinci
değişken ise 0,352 β katsayısı ile yeşil üretimdir. Bir diğer bağımsız
değişken olan yeşil dağıtım/paketlemenin işletme performansını 0,341 β
katsayısı ile en çok etkileyen üçüncü değişken olduğu görülmektedir. Ters
lojistik faaliyetinin ise işletme performansı üzerindeki etkisi 0,270 β
katsayısı ile YTZ uygulamaları arasında en sonda yer almaktadır.
Tablo 6. YTZ Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisine İlişkin Çoklu
Regresyon Analizi Sonuçları
Bağımsız
Değişkenler

Sabit (Constant)
Yeşil Satın Alma
(X1)
Yeşil Dağıtım/
Paketleme (X2)
Yeşil Üretim (X3)

S. Edilmemiş
Katsayılar

Standardize
Katsayılar

B
-1,362

S.Hata
,555

Β

,482

,68

,487*

,284

,58

,341*

t

P

-2,456

,016

7,050

,000

4,918

,302
,59
5,091
,352*
Ters Lojistik (X4)
,243
,62
3,899
,270*
R2
,547
Düzeltilmiş R2
,528
F
28,677
D-W İst. Değeri
1,919
Bağımlı Değişken: İşletme Performansı **p< ,05; *p< ,001

,000
,000
,000

Collinearity
Tolerans

VIF

,997

1,003

,991

1,009

,996

1,004

,993

1,007

,000

Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgulara göre;
H1: YTZ uygulamaları (tüm alt boyutlar dahil) işletme performansını
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
Modeldeki tüm katsayılar istatiksel olarak anlamlı ve pozitif işaretli
bulunduğu için H1 hipotezi kabul edilir.
H1a: YTZ uygulamalarından yeşil satın alma boyutu işletme
performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
Yapılan çoklu regresyon analizi denkleminde yeşil satın alma boyutuna
ait katsayı değeri 0,487 ve p değeri de 0,05’ten küçük olarak bulunduğu
için H1a hipotezi kabul edilir. Gıda ambalajlama sektöründe faaliyet
gösteren işletmelerin yeşil satın alma faaliyetlerinin bir birimlik artışı
işletme performansını 0,487 oranında artırmaktadır.
H1b: YTZ uygulamalarından yeşil dağıtım/paketleme boyutu işletme
performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
Yapılan çoklu regresyon analizi denkleminde yeşil dağıtım/paketleme
boyutuna ait katsayı değeri 0,341 ve p değeri de 0,05’ten küçük olarak
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bulunduğu için H1b hipotezi kabul edilir. Gıda ambalajlama sektöründe
faaliyet gösteren işletmelerin yeşil dağıtım/paketleme faaliyetlerinin bir
birimlik artışı işletme performansını 0,341 oranında artırmaktadır.
H1c: YTZ uygulamalarından yeşil üretim boyutu işletme performansını
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
Yapılan çoklu regresyon analizi denkleminde yeşil üretim boyutuna ait
katsayı değeri 0,352 ve p değeri ise 0,05’ten küçük olduğu için H1c hipotezi
kabul edilir. Gıda ambalajlama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin
yeşil üretim faaliyetlerinin bir birimlik artışı işletme performansını 0,352
oranında artırmaktadır.
H1d: YTZ uygulamalarından ters lojistik boyutu işletme performansını
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.
Yapılan çoklu regresyon analizi denkleminde ters lojistik boyutuna ait
katsayı değeri 0,270 ve p değeri de 0,05’ten küçük olarak bulunduğu için
H1d hipotezi kabul edilir. Gıda ambalajlama sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerin ters lojistik faaliyetlerinin bir birimlik artışı işletme
performansını 0,270 oranında artırmaktadır.
5. Sonuç
Bu çalışmada TR83 Bölgesinde gıda ambalajlama sektöründe faaliyet
gösteren üretim işletmelerinin YTZ uygulamalarının işletme performansı
üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada YTZ uygulamalarının alt
boyutları; yeşil satın alma, yeşil dağıtım/paketleme, yeşil üretim ve ters
lojistik olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilere
göre; gıda ambalajlama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde YTZ
uygulamalarının işletme performansı üzerinde olumlu etkilerinin
olduğu görülmüştür. Bu yüzden işletmelerin YTZ uygulamalarına önem
vermeleri ve bunları hayata geçirmeleri performanslarını arttırmalarında
yardımcı olacaktır. Gerçekleştirilen araştırma sonucuna göre, eğer
işletmeler YTZ uygulamalarını artırırlarsa işletme performansı da %72,2
oranında artacaktır.
Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre, işletme performansını en
fazla etkileyen faktör yeşil satın alma faaliyetidir. Buna göre işletmeler,
geri dönüştürülebilir malzeme ve hammadde satın alınmanın, teknoloji
alımlarında çevreye duyarlı ürünler tercih etmenin, üretimde çevreye
duyarlı hammadde ve bileşenleri satın almanın ve çevreye duyarlı tedarikçi
seçim sürecinin performans üzerinde önemli katkısı olduğunu
düşünmektedirler.
Yeşil üretim, işletme performansını en çok etkileyen ikinci faktör
olarak belirlenmiştir. Gıda ambalajlama sektöründe faaliyet gösteren
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işletmeler yeşil üretimi, ambalajın tasarım aşamasından başlayarak,
ambalajın üretiminde kullanılan hammadde ve malzemelerin tedariki de
dahil olmak üzere, ürünün bertarafına kadar geçen tüm süreçler içinde
ortaya çıkan olumsuz etkileri önlemeye yönelik çevreye duyarlı bir
yaklaşım olarak görmektedirler. Dolayısıyla da, gıda ambalaj tasarımlarını
daha az malzeme, su ve enerji tüketecek şekilde tasarlamanın, geri
dönüşümlü ve yeniden kullanılabilir malzemeleri tercih etmenin, işletme
performansı üzerinde olumlu katkılar yaratacağını öngörmektedirler.
Ambalajlamanın gıda sanayiinde, besin maddelerini dış etkilerden
korumasının yanısıra taşıma, depolama ve dağıtım gibi pazarlama
işlevlerini de kolaylaştırması nedeniyle çok önemli bir yeri bulunmaktadır.
Çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre, YTZ uygulamalarından yeşil
dağıtım/paketleme faaliyetleri işletme performansını etkileyen üçüncü
önemli faktör olarak bulunmuştur. TR83 Bölgesinde gıda ambalajlama
sektöründe faaliyet gösteren üretim işletmeleri, paketleme işlemlerinde
daha az materyal kullanmayı tercih etmenin, dağıtım kanallarının
seçiminde ise yeşil pazarlama anlayışını benimseyen çevresel politikaları
izlemenin işletme performanslarını daha da arttıracağını ifade
etmektedirler.
Tersine lojistik faaliyetleri ise, gıda ambalajlama sektöründe işletme
performansını en az etkileyen faktör olarak tespit edilmiştir. Buna göre
işletmeler, tersine lojistik ile hammadde kullanımını azaltmanın, geri
kazanımla hammaddeye değer katmanın veya enerji kazancı sağlamanın
işletme performansına da olumlu yansıyacağını belirtmişlerdir.
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ÇEVRECİ SATINALMA UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: GIDA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
A Research on the Determination of Environmental Purchasing
Practices: A Sample of Food Sector
Ö. Emrah ACAR & A. Selçuk KÖYLÜOĞLU
H. Serhat ÇERÇİ
Giriş
Günümüzde artan rekabet koşulları ve teknolojinin yoğun bir şekilde
kullanılmasının etkisiyle işletmeler arasında işbirliği ve ortaklıklar önem
kazanmıştır. Bu işbirliğindeki amaç ise rekabet üstünlüğü elde
edebilmektir. Özellikle tedarikçilerle geliştirilen işbirliği maliyetleri
azaltma, ürün kalitesini artırma, üretim ve dağıtım süreçlerinin esnek hale
gelmesi ve müşteri memnuniyetinin artması gibi faydalar sağlamaktadır
(Tekin, 2013: 95). Bu noktada işletmelerin, hammaddelerin tedarik
edilmesinden üretimin gerçekleştirilmesi ve son kullanıcılara dağıtılması
aşamalarını kapsayan tedarik zinciri süreçlerini etkili ve verimli bir şekilde
yönetmeleri kritik bir rol oynamaktadır.
Tedarikçilerden son kullanıcılara kadar ürün ve hizmetleri taşımak için
fiziksel akış, finansal akış ve bilgi akışı sağlayan bir yaşam döngüsü olarak
ifade edilebilecek olan tedarik zinciri yönetiminde (Ayers, 2000: 2) amaç,
bu süreci en kısa zamanda ve en düşük maliyetle gerçekleştirmektir
(Akgemci ve Güleş, 2009: 199). Bu noktada tedarik zinciri yönetimi
içerisindeki satınalma faaliyetleri, işletmelerin süreçlerindeki maliyetleri
azaltması konusunda önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır
(Giunipero ve Brand, 1996: 29).
Satınalma faaliyetleri, tedarik zincirinin verimliliği açısından son
derece önemlidir. Ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarını da
kapsayan bu faaliyetlerin başarılı bir şekilde uygulanması, üretim
maliyetlerinin azalmasını, ürün kalitesinin artmasını ve yeni ürünlerin
pazara daha hızlı bir şekilde sunulmasını sağlayarak işletmelerin pazarda
daha etkin bir şekilde rekabet etmesine katkıda bulunabilecektir (Joyce,
2006: 202).
İşletmeler açısından satınalma faaliyetleri bu derece kritik bir konu iken
son yıllarda yaşanan çevresel sorunlar da bu fonksiyona ayrı bir
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sorumluluk yüklemiştir. Çevresel konularla ilgili kaygıların artması ve
bununla beraber toplumsal ve siyasal baskıların ortaya çıkmasıyla
işletmeler, çevre kirliliğini engellemek ve atıkları azaltmak amacıyla
çevreci ürünler üretmeye başlamışlardır (Ay ve Ecevit, 2005: 238).
Çevreye zarar vermeyen ürünlerin üretilmesi ise çevreci bir satınalma
politikasıyla birlikte gerekli hammaddelerin temin edilmesini
gerektirmektedir.
Çevreci satınalma, atıkları azaltan ve ürünlerin geri dönüşümünü
sağlayan çevreye duyarlı bir satınalma uygulaması olarak tanımlanabilir
(Min ve Galle, 2001: 1222-1223). İşletmelerin çevreci satınalma
politikaları oluşturmaları, çevre konusundaki kaygıları azaltabilecek bir
faktörken bu konuyla ilgili bir diğer önemli nokta da işletmelerin
tedarikçilerinin de çevre politikalarını benimsemesi gerekliliğidir
(Büyüközkan ve Vardaloğlu, 2008: 7). Böylece işletme ve tedarikçiler
bütünleşerek çevre ile ilgili uygulamalarını etkili bir şekilde
gerçekleştirmiş olacaklardır.
Bu çalışmada öncelikle tedarik zinciri yönetiminde satınalma
faaliyetlerine değinilecek daha sonra ise çevreci satınalma konusu
açıklanacaktır. Uygulama kısmında ise işletmelerde çevreci satınalma
uygulamalarının ne düzeyde olduğu belirlenmeye çalışılacak ve elde edilen
sonuçlar doğrultusunda değerlendirmelerde bulunulacaktır.
2. Tedarik Zinciri Yönetimi ve Satınalma
Küreselleşme ile beraber artan rekabet ortamında işletmeler, başarılı
olabilmek için sadece kendi organizasyonlarının değil aynı zamanda
hammadde aşamasından ürünlerin son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen
sürecin tamamının etkili bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini
anlamışlardır (Yıldırım, 2009: 179). Bu süreç ise tedarik zinciri ve bununla
birlikte tedarik zincirinin yönetimi kavramlarını karşımıza çıkarmaktadır.
Tedarik zinciri; tedarikçileri, lojistik hizmet sağlayıcıları, üreticileri,
dağıtıcıları ve perakendecileri içine alan ve bunlar arasında malzeme, ürün
ve bilgi akışı olan üyeler kümesidir (Kopczak, 1997: 227). Dolayısıyla bir
tedarik zinciri, stratejik konumlamayı güçlendirmek ve işletme
verimliliğini artırmak için işbirliği yapan firmalardan oluşmaktadır
(Bowersox v.d., 2002: 4). Bu kavram ticarette maksimum performans
aramaktadır. Tüm seviyelerde arz ve talebi senkronize etmek için
düzenlenen bir tedarik zincirinde yukarıdan aşağıya doğru olan tüm
faaliyetler yeniliği artırmak ve ürün geliştirme sürelerini kısaltmak için
bilgi ve teknoloji paylaşımında bulunmaktadırlar (Russell, 2011: 59).
Tedarik zinciri yönetimi ise, tedarikçiler, üreticiler, depolar ve depoları
etkin bir şekilde entegre etmek için kullanılan ve malların doğru miktarda
üretilip dağıtıldığı, hizmet seviyesi gereksinimlerini karşılarken sistemin
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tamamında maliyetleri en aza indirmek için doğru bölgelerde ve doğru
zamanda kullanılan bir dizi yaklaşımı ifade etmektedir (Gunasekaran ve
Ngai, 2004: 270). Tedarik zinciri yönetiminde amaç, zincirdeki üyelerin
sahip oldukları bilgiyi diğer işletmelerle paylaşarak daha iyi bir arz ve talep
dengesi sağlayabilmek ve aynı zamanda üyelerin gereksiz stokları
azaltmalarını mümkünse tamamen ortadan kaldırmalarını ve üretim ile
müşterilere dönüş hızını artırmayı sağlamaktır (Akgemci ve Güleş, 2009:
199).
Tedarik zinciri yönetimi kapsamında müşteri taleplerini en iyi şekilde
karşılayabilmek için siparişleri eksiksiz ve tam zamanında karşılama, ürün
iadelerinin düşük olması gibi parametreler mevcuttur. Etkin bir tedarik
zinciri yönetiminde bu parametrelerin sağlanması ile işletmeler rekabet
avantajı elde etme ve maliyetlerini düşürebilme olanağı sağlamaktadır
(Görçün, 2010: 5).
Daha önceden belirtildiği gibi tedarik zinciri yönetiminde amaç
faaliyetleri eksiksiz, tam zamanında ve en düşük maliyetle
gerçekleştirmektir. Bu noktada tedarik zincirinin en önemli süreçlerinden
biri olan ve başlangıç noktasını oluşturan satınalma yönetimi, bu amaca
ulaşmada işletmeler açısından kritik bir konu olarak görülmektedir.
Satınalma yönetimi tanım olarak bir ürünü üretmek veya bir hizmet
sunmak için gerekli olan materyalleri, parçaları ve hizmetleri elde etme
süreci olarak ifade edilmektedir (Joyce, 2006: 202).
1970’li yıllarda işletmeler açısından önemi artan satınalma yönetimi
konusu, tedarik zinciri yönetiminin 1990’lı yıllarda önem kazanmasıyla
beraber değerini artırmaya devam etmiş ve tedarikçi ilişkileri konusu da bu
dönemde tartışmaya açılmıştır (Erdal, 2011: 15-16). İçerisinde
bulunduğumuz dönemde ise, tedarikçilerle ilişkiler konusu önem kazanmış
ve stratejik ortaklık haline gelmiştir. Bu dönemde satınalma fonksiyonuna
eskiden yaptığı görevlere ilave olarak tedarikçi geliştirme, uzun dönemli
tedarikçi ilişkileri, stratejik maliyet yönetimi, internet tabanlı ticaret, ERP
bütünleşmesi, tedarikçilerle işletmeye yeni değerler kazandırma gibi
görevler yüklenmiştir (Handfield v.d., 2009’dan aktaran Özdursun, 2010:
17).
Satınalma, tedarik zincirinin bir parçasıdır ve bir fonksiyon olarak
yürütülen süreçtir. Satınalma, ihtiyaç duyulan malzemelerin doğru
zamanda, doğru miktarda, doğru kalitede ve en uygun fiyatla tedarik
edilmesinden ve aynı zamanda tedarikçilerin yönetiminden sorumludur
(Erdal, 2011: 3).
Bir organizasyonun faaliyetlerinde kullanılan malzeme, hizmet ve
teçhizatın sağlanması ile ilgili temel faaliyetleri içeren satınalma
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fonksiyonunun başlıca görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Dobler ve
Burt, 1996: 35):
 Satınalma ihtiyacının belirlenmesi için ilgili birimlerle
koordinasyon içerisinde olmak,
 Tedarikçilerle görüşmek,
 Potansiyel tedarikçileri belirlemek,
 Önemli ürünler için piyasa araştırması yapmak,
 Potansiyel tedarikçilerle görüşme yapmak,
 Teklifleri analiz etmek,
 Tedarikçileri seçmek,
 Satınalma siparişlerinin verilmesi,
 Sözleşmelerin yönetilmesi ve ilgili sorunların çözülmesi,
 Satınalma kayıtlarının düzenlenmesi.
İşletmelerin ihtiyaç duydukları mal ve hizmetlerin satın alınmasında bir
satınalma sisteminin kurulması gerekmektedir. Bu sistemin oluşturulması
iki boyutlu bir süreçtir. Birinci aşamada, üretim stratejisine uygun bir satın
alma stratejisi belirlenir. Bu noktada satınalma süreçlerinde uyulması
gereken temel prensipler ve hangi tür malın satın alınacağı gibi kararlar
alınmaktadır. İkinci aşamada ise, bu stratejiye bağlı olarak süreçleri
yürütecek organizasyon oluşturulur. Bu organizasyon, satınalma biriminin
ve bu birimi denetleyecek bir yapının oluşturulmasını kapsamaktadır.
Satınalma sisteminin önemli bir parçası da satınalma altyapısıdır.
Satınalma süreçlerini destekleyen her türlü fiziksel yapı (geçici depolar,
test ekipmanları, özel tartılar, muayene aletleri vb.) satınalma altyapısını
oluşturmaktadır (Keskin, 2015: 328).
İşletmede oluşturulan satınalma sisteminin ardından satınalma süreçleri
belirlenmelidir. Literatürde birçok kaynakta bahsedilen satınalma süreçleri
aşağıdaki gibidir (Zenz ve Thompson, 1994: 10-13):









İhtiyacın belirlenmesi,
İhtiyacın tanımlanması,
Tedarik kaynağının seçilmesi,
Fiyatın belirlenmesi,
Siparişin verilmesi,
Siparişin takip edilmesi,
Satınalma kayıtlarının düzenlenmesi,
Tedariçilerle ilişkilerin profesyonel bir şekilde yürütülmesi.

Satınalma yönetimi, organizasyonun idari ve stratejik hedeflerine
katkıda bulunmak için tedarikçilerin ürünlerinin ve kaynaklarının
edinilmesi ile ilgilidir. Uygulamada, satınalma yöneticileri, bir taraftan
işletmeleri içerisindeki taleplere yaratıcı cevaplar verebilmek, diğer
taraftan da tedarikçilerle karşılıklı olarak karlı bir ilişki sürdürmek
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durumundadırlar (Fung, 1999: 362). Klasik satınalma faaliyetlerinin
aksine modern satınalmada tedarikçi seçimi alınacak malzemenin kendisi
kadar önemli bir konuma gelmiştir. Bu noktada tedarikçilerin seçiminde ve
değerlendirilmesinde bazı kriterler mevcuttur. Bu kriterler Tablo 1’deki
gibidir.
Tablo 1: Tedarikçi Seçim ve Değerlendirme Kriterleri
 Teknik özellikler
 Ürün kalitesi
 Üretimdeki
aksamalar
 Tedarik kapasitesi
 Tedarik süresi
 Tedarik süresindeki
sapmalar

 Fiyatın uygunluğu
 Ödeme şartlarının
uygunluğu
 İletişim kolaylığı
 Son kullanıcı
şikayetleri
 Tedarikçinin
esnekliği

 Tasarım yeteneği
 Satış sonrası
hizmetler
 Tedarikçinin
finansal yapısı
 Nakliye imkanı
 Geçmiş deneyimler
 Tedarikçinin itibarı

Kaynak: Nebol v.d. (2014)

Yukarıda belirtilen kriterler, hem yeni tedarikçilerin seçimi aşamasında
hem de mevcut tedarikçilerin göstermiş oldukları performansı ölçmek ve
değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır (Nebol v.d., 2014: 94). Bu
kriterleri dikkate alarak tedarikçi ilişkilerini yöneten işletmeler, satınalma
faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebileceklerdir.
3. Çevreci Satınalma
Çevre bilincinin artmasıyla birlikte çevre dostu ürünler ve üretim
yöntemlerinin geliştirilmesi konusu önem kazanmıştır. Bu noktada
satınalma konusunda da çevresel faktörlerin dikkate alınması işletmelerin
amaçlarına ulaşmaları konusunda önemli bir faktör olarak görülmektedir
(Varnas, 2008: 1).
Çevreci satınalma ile ilgili literatürde yer alan çalışmalarda bu kavram
“yeşil satınalma”, “çevre dostu satınalma” ve sürdürülebilirlik kavramının
bir boyutu olarak “sürdürülebilir satınalma” şeklinde yer almaktadır. Bütün
bu kavramlar aynı konuyu işaret etmekte ve çeşitli şekillerde
tanımlanmaktadır.
Çevreci satınlama, hammadde ve malzemelerin çevresel etkileri en aza
indirecek şekilde tedarik edilerek tedarik zincirinin geliştirilmesini içeren
bir kavramdır (Beer ve Lemmer, 2011: 229).
Çevreci satınalma, stratejik bir araç olarak çevre politikalarını çevresel
açıdan sürdürülebilir proje süreçlerine, ürünlerine ve hizmetlerine çeviren
bir çevre politikası aracıdır (Sanchez v.d., 2014: 154).
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Çevreci satınalma, atıkları azaltan ve ürünlerin geri dönüşümünü
sağlayan çevreye duyarlı bir satınalma uygulaması olarak tanımlanabilir
(Min ve Galle, 2001: 1222-1223).
Çevreci satınalma, bir işletmenin uzun vadeli malzeme, bileşen veya
sistem gereksinimleri için çevresel planlarıdır (Sarkis, 2006: 4).
Zsidisin ve Siferd (2001) ise çevreci satınalmayı, işletmelerin
tedarikçilerinin seçimi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesini kapsayan
çevreyle ilgili satınalma politikaları oluşturulması ve önlemler alınması ile
ilgili faaliyetler olarak tanımlamaktadır (Peker, 2010: 85).
Bu tanımlamalardan anlaşılacağı üzere çevreci satınalmanın amacı,
oluşturulan çevre politikaları çerçevesinde çevreye daha az zarar veren
veya mümkünse hiç zarar vermeyen hammadde ve malzemelerin tedarik
edilmesi ile ürünün çevreye olan etkilerinin azaltılması ve çevre
performansının geliştirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır (Peker, 2010:
86).
İşletmeler, çevreci satınalma faaliyetleri ile tedarikin azaltılmasına ve
daha çevreci alternatiflerin seçilmesine odaklanarak tüketimin olumsuz
çevresel etkilerinin azaltılmasında ve dolayısıyla paydaşların isteklerine
cevap verme konusunda önemli bir konumda bulunmaktadırlar (Warner ve
Ryall, 2001: 36). Bu noktada işletmelerin genel olarak çevreci satınalma
uygulamaları ile elde edeceği faydalar aşağıdaki gibi açıklanabilir (Warner
ve Ryall, 2001: 37; Zailani v.d., 2012: 333; Cosimato ve Troisi, 2015: 258):












Çevreye verilen zararın azaltılması,
Sağlık sistemine yapılan yatırımların azaltılması,
Etkinlik tasarrufu sağlanması,
Maliyetlerin azaltılması,
Arz güvenliğinin sağlanması,
Tedarikçi katılımının artırılması,
Mevzuata uygunluk sağlanması,
Pazar fırsatları yakalanması,
Paydaşlarla iyi ilişkiler kurulması,
Kurumsal olarak çevreci bir imaj sağlanması,
Sürdürülebilir tedarik zinciri performansına katkı sağlanması.

İşletmeler yukarıda sırlanan faydalara ulaşabilmek için satınalma
birimlerinin politikalarını çevreci bir bakış açısıyla oluşturmak ve aynı
zamanda tedarikçilerinin çevre politikalarına uygunluğunu da sağlamak
zorundadırlar. Bu yönüyle çevreci satınalma, tedarikçilerin çevresel
performansını değerlendiren bir organizasyonu içermekte ve bu da
tedarikçilerin kendi içerisinde çevresel kaliteyi sağlayacak önlemleri
almalarını gerektirmektedir (Shi v.d., 2012: 57). Bu noktada işletmelerin
çevreci satınalma faaliyetleri kapsamında tedarikçilerinin yerine
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getirmesini istedikleri yükümlülükler aşağıdaki gibi açıklanabilir (Zailani
v.d., 2012: 332):
1. Ürün içeriği ile ilgili gereksinimler: Alıcılar, satına aldıkları
ürünlerin çevreci özelliklere sahip olmasını istemektedirler.
2. Ürün içeriği kısıtlamaları: Alıcılar, satına aldıkları ürünlerin çevre
açısından zararlı özellikleri içermemesini istemektedirler.
3. Ürün içeriğinin açıklanması: Satın alınan ürün içeriğinin çevresel
özelliklerinin açıklanması istenmektedir.
4. Tedarikçi anketleri: Alıcılar tedarikçilerden çevresel faaliyetleri
ve yönetim sistemleri hakkında bilgi vermelerini istemektedirler.
5. Tedarikçi çevre yönetim sistemleri: Alıcılar, tedarikçilerden çevre
yönetim sistemlerini geliştirip korumalarını istemektedirler.
6. Tedarikçi sertifikası: Alıcılar, tedarikçilerinin ISO 14001 ve
EMAS gibi uluslararası standartlarda bir çevre yönetim sistemine
sahip olmalarını istemektedirler.
7. Tedarikçi denetimi: Alıcılar tedarikçilerinin çevresel gerekliliklere
uyum düzeylerine belirlemek için onları denetlemektedirler.
Çevreci satınalma stratejileri, tedarikçilerin çevresel yönetim
uygulamalarını geliştirmelerine ve daha iyi çevresel performans için
benzer uygulamaları kendi tedarikçilerine aktarmalarına olanak
sağlamaktadır. Ancak bu uygulamaların hem zaman hem de maddi olarak
maliyetli bir konu olmasından dolayı tedarikçilerin de işletmeler gibi çevre
yönetimi konusunu bir davranış paradigması olarak benimsemeleri
gerekmektedir (Sarkis, 2006: 28). İşletmenin ve tedarikçilerin kalıcı
ilişkiler kurmaları ve aynı düzeyde çevre hassasiyetine sahip olmaları,
çevreci
politikalarını
müşteri
ihtiyaçları
doğrultusunda
gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak en önemli faktörler arasında yer
almaktadır (Gonzalez-Benito v.d., 2016: 314).
4. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, işletmelerde çevreci satınalma uygulamalarının
ne düzeyde olduğunun belirlenmesidir. Daha önce bu konu ile ilgili benzer
çalışmalar yapılmış olsa da bu araştırmanın hem ilgili literatüre katkı
sağlayacağı hem de daha önceki örneklere göre çevreci satınalma
faaliyetlerinin ne kadar gelişim gösterdiğini görebilmek açısından faydalı
olacağı düşünülmektedir.
5. Yöntem
İşletmelerde çevreci satınalma uygulamalarının ne düzeyde olduğunu
belirleme amacıyla yapılan bu araştırma, Konya ilinde faaliyet gösteren
gıda firmaları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada mülakat
yöntemi kullanılmış ve mülakat soruları literatürde yer alan çalışmalar
(Atrek ve Özdağoğlu, 2014; Thomson ve Jackson, 2007; Meehan ve Bryde,
[523]

2011; Chan vd., 2012; Zsidisin ve Hendrick, 1998; Bag, 2014; Carter vd.,
2000; Brammer ve Walker, 2011; Walton v.d., 1998; Zhu, vd., 2008;
Chiarini, 2012) incelenerek oluşturulmuştur.
6. Bulgular
Çevreci satınalma başlığı altında değinildiği gibi çevreci satınalma
uygulamaları sadece işletmelerin değil aynı zamanda tedarikçilerinin de bu
politikaları benimsemesi gereken bir konudur. Bu çalışmada da sorular
hem işletmelerin hem de tedarikçilerinin politikalarını anlayabilmek için
oluşturulmuş ve Konya ilinde faaliyet gösteren 12 gıda firmasına
yöneltilmiştir. Bu sorular ve alınan cevaplar aşağıdaki gibidir:
1. Kurumsal bir çevreci satınalma politikanız var mı? (Thomson ve
Jackson, 2007; Meehan ve Bryde, 2011)
İlgili firmalardaki satınalma birimi yöneticileriyle gerçekleştirilen
görüşmelerde firmaların tamamının kurumsal bir çevreci
satınalma politikalarının mevcut olduğu sonucuna varılmıştır.
2. Çevreci satınalma politikası hangi malzeme
kapsamaktadır? (Thomson ve Jackson, 2007)

gruplarını

Mülakatı gerçekleştirdiğimiz firmalar gıda sektöründe faaliyet
gösterdiklerinden dolayı bu soruya verdikleri cevaplar da aynı
olmuştur. Firmalar, insan sağlığına ve doğaya zarar verme ihtimali
bulunan gıda hammaddelerini ve ambalajları tedarik ederken
çevreye duyarlı hareket ettiklerini belirtmişlerdir.
3. Tedarikçilerinize çevreci bir satınalma politikası uyguladığınızı
bildirdiniz mi? (Meehan ve Bryde, 2011)
Mülakata katılan firmaların birkaçı tedarikçilerine çevreci bir
satınalma politikaları olduğunu özellikle bildirmektedirler. Diğer
firmalar ise ürün şartnamelerinde zaten çevreye duyarlılık ile ilgili
şartların yer aldığını ve dolayısıyla tedarikçilerin bunlara
uymasının bir zorunluluk olduğunu belirtmektedirler.
4. Çevreye duyarlılık tedarikçi seçim sürecinizi etkiliyor mu? (Chan
vd., 2012)
Firmaların tamamı yine şartnamelerinde çevreye duyarlılık ile
ilgili şartların yer aldığını bunlara uymayan tedarikçilerden
hammadde ve malzeme alımı yapılmadığını belirtmişlerdir.
5. Ürün tasarım aşamasında çevreye verilen zararları en aza
indirgeyecek şekilde tedarikçilerinizle birlikte çalışıyor musunuz?
(Chan vd., 2012; Zsidisin ve Hendrick, 1998; Bag, 2014)
Firmaların büyük çoğunluğu ürün tasarım aşamasında çevreye
verilecek zararı en aza indirmek için tedarikçileriyle ortak
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çalışmadığını belirtmiştir. Bu firmalar tasarım faaliyetlerini kendi
ar-ge birimlerinde veya ajanslarla beraber yürütmektedirler. Diğer
firmalar ise ürün tasarım aşamasında tedarikçilerin katılımının çok
az seviyede olduğunu ifade etmişlerdir.
6. Ürünü geri dönüşüme veya tekrar kullanıma uygun bir şekilde
tasarlayabilmek için tedarikçilerinizle birlikte çalışıyor musunuz?
(Carter vd., 2000; Brammer ve Walker, 2011)
Firmaların çoğunluğu ürün geri dönüşümü ve tekrar kullanımı
konusunda tedarikçilerinden bilgi edindiklerini ve diğer firmaların
ise bu konuya gereken önemi vermedikleri anlaşılmaktadır.
7. Tedarikçilerinizden temin ettiğiniz ürünler için çevre dostu
ambalaj kullanımını talep ediyor musunuz? (Walton v.d., 1998)
Mülakat yapılan firmaların tamamı ambalaj konusunda çevreye
zarar
vermeyecek
malzeme
talebinde
bulunduklarını
belirtmektedirler.
8. Çevreye verilen zararları en aza indirgeyecek şekilde
tedarikçilerinizle ortak hedef belirliyor musunuz? (Chan vd., 2012;
Zhu, vd., 2008; Zsidisin ve Hendrick, 1998; Bag, 2014; Chiarini,
2012)
Firmaların büyük bir kısmı çevreye verilen zararları en aza
indirgeyebilmek için tedarikçilerle ortak çalışma yapmadıklarını
belirtmişlerdir. Firmalar çevre ile ilgili politika ve uygulamaları
kendi bünyelerinde oluşturmaktadırlar.
9. Tedarikçilerinizin çevreye verebileceği olumsuz etkileri kontrol
eden bir mekanizma mevcut mudur? (Zhu, vd., 2008; Zsidisin ve
Hendrick, 1998; Bag, 2014)
Firmaların tamamı verdikleri siparişler açısından kontrol
mekanizmalarının mevcut olduğunu belirtmektedirler. Firmalar,
siparişini verdikleri hammadde ve malzemelerin firmaya girişi
esnasında kontrol edildiğini ve şartnameye uygun olmayan
ürünlerin kesinlikle kabul edilmediğini belirtmektedirler. Bununla
beraber tedarikçilerin kendi faaliyetlerinde herhangi bir kontrol
mekanizmalarının bulunmadığı da alınan cevaplardan
anlaşılmaktadır.
10. Firmanızın ve tedarikçilerinizin ISO 14000 sertifikası var mı?
(Zhu vd., 2008; Zsidisin ve Hendrick, 1998; Zhu vd., 2007; Bag,
2014; Walton v.d., 1998; Meehan ve Bryde, 2011)
Firmaların tamamı hem kendilerinin hem de tedarikçilerinin ISO
14000 sertifikasının bulunduğunu ve ürün şartnamelerinde de bu
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sertifikanın bulunmasının zorunlu olduğunu içeren bir maddenin
bulunduğunu ifade etmektedirler.
11. Tedarikçinizin tedarikçisini çevreye duyarlılık açısından inceliyor
musunuz? (Zhu, vd., 2008; Zhu vd., 2007; Walton v.d., 1998)
Firmaların tamamı tedarikçilerinin tedarikçisinin çevreye
duyarlılık açısından ilgilenmediğini belirtmişlerdir. Çevre
konsuuda firmalar sadece kendi tedarikçileriyle ilişki
kurmaktadırlar.
12. Tedarikçileriniz faaliyetlerini ile ilgili çevresel kayıtları paylaşıyor
mu? (Walton v.d., 1998)
Firmaların tamamı ne kendilerinin ne de tedarikçilerinin
sürdürülebilirlik raporu veya benzeri bir rapor yayınlamadıklarını
belirtmektedirler. Bazı firmalar sadece çevre ile ilgili gerekli
belgelerin tedarikçilerden belirli dönemlerde talep edildiği ifade
etmektedirler.
13. Çevreci satınalmada karşılaşılan engeller nelerdir? (Thomson ve
Jackson, 2007)
Firmaların büyük bir kısmının çevreci satınalma politikaları
oluşturmada tedarikçilerin bu konuya karşı bakış açılarını sorun
olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Buna göre tedarikçilerin
değişime karşı dirençlerinin yüksek olduğu ve özellikle
şartnamelerde belirtilen ve çevreye verilen zararları en aza
indirmeyi amaçlayan bazı şartların yerine getirilmesinde
zorluklarla karşılaşıldığı ifade edilmektedir.
7. Sonuç ve Tartışma
İşletmelerde çevreci satınalma uygulamalarının ne seviyede
gerçekleştirildiğini belirleme amacıyla yapılan bu araştırmada, literatür
incelemesi sonucunda oluşturulan 13 adet soru Konya ilinde faaliyet
gösteren gıda firmalarına yöneltilmiştir. Oluşturulan sorular hem
firmaların hem de tedarikçilerinin çevreye duyarlı davranışlarını ölçmeye
yöneliktir.
Mülakata katılan firmalar kendi bünyelerindeki uygulamalarda genel
olarak çevreci bir satınalma politikalarının olduğunu ifade etmektedirler.
Bu firmaların çevreci satınalma politikalarına konu olan malzeme
gruplarının ise gıda hammaddeleri ve ambalajlar olduğu görülmektedir.
Firmalar, çevreci satınalma politikaları olduğunu ifade etseler de yasal
zorunluluklar dışında çevreyi korumak adına herhangi bir uygulamalarının
olmadığı görülmektedir. Buradan anlaşılacağı gibi çevreci satınalma
politikaları yasalara göre şekillenmekte ve bunun dışında konu ile ilgili
herhangi bir gelişim gösterilmemektedir.
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Firmaların tedarikçileri açısından çevreye duyarlılıkları ve
uygulamaları incelendiğinde ise genel olarak tedarikçilere çevreci
satınalma politikalarının mevcut olduğunu bildirmedikleri görülmektedir.
Bu noktada ürün şartnamelerinde yer alan bazı çevreye duyarlı satınalma
kriterlerinin yer aldığı ve bunun yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır.
Tedarikçilerin ürünün çevreye verilebilecek zararı en aza indirgeyecek
şekilde tasarımı, ürünün geri dönüşümü ve yeniden kullanımı gibi
aşamalarda tedarikçilerle ortak bir çalışma yürütmedikleri ve bu
çalışmaları kendi bünyelerinde veya ajanslarla beraber sürdürdükleri
görülmektedir. Aynı zamanda alınan cevaplardan tedarikçilerin çevreye
duyarlılıklarını kontrol eden bir mekanizmanın da bulunmadığı ve
firmaların tamamının tedarikçilerinin tedarikçilerini de kontrol etmedikleri
anlaşılmaktadır.
Mülakat sonucunda elde edilen bir diğer bilgi ise son dönemlerde dünya
genelinde birçok firma tarafından paylaşılan ve çevresel faaliyetleri de
içeren sürdürülebilirlik raporlarının veya diğer çevre ile ilgili raporların
hem firmalar hem de tedarikçileri tarafından kamuoyu ile
paylaşılmadığıdır. Son olarak firmaların çevreci satınalma konusunda
önlerine çıkan en büyük engelin tedarikçilerin çevreye duyarlı
uygulamaları yerine getirme konusundaki olumsuz bakış açılarının olduğu
alınan cevaplarla ortaya çıkmaktadır.
Mülakat sonucunda elde edilen bilgiler genel olarak firmaların
satınalma uygulamaları konusunda çevreye karşı duyarlı olmadıklarını ve
yasalar çerçevesinde hareket ettiklerini ortaya koymaktadır. Artık çevresel
sorunların arttığı ve buna çözüm olarak kirliliğe ve bozulmaya yol açacak
faaliyetlerin kısıtlanması hatta tamamen sona erdirilmesi gerektiği
düşünüldüğünde mülakata katılan firmaların bu konuda daha duyarlı
davranmaları gerektiği söylenebilir. Firmaların tedarikçileriyle beraber
ürünün tasarım aşaması da dahil olmak üzere bütün satınalma süreçlerinde
ortak hareket ederek çevreye verilen zarara karşı daha etkili olabilecekleri
düşünülmektedir. Bu noktada çevre ile ilgili yasal düzenlemelerin artması
da firmaları çevreci politikalar belirlemeye zorlayabilecektir.
Bu konu ile ilgili çalışmaların artması ve farklı sektörlerde de
uygulanması çevre dostu satınalma uygulamalarının zaman içerisinde nasıl
bir seyir izlediğini bilmek açısından önemli görülmektedir. Ayrıca
araştırmanın daha geniş bir örneklemde gerçekleştirilmesi daha iyi
sonuçlar alınmasını sağlayabilecektir.
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TÜRKİYE’DE METAL SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN
PERSPEKTİFİNDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Occupational Health and Safety Troubles and Solution Offers Within The
Perspective of Employees in Metal Sector in Turkey
Bülent ARPAT
Giriş
ILO’nun 1984 yılındaki çalışma konferansında ifade ettiği üzere
çalışma eylemi sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleşmeli, çalışma
koşulları çalışanın sağlığı ve onuruna yakışır olmalı, kişisel başarı, kendini
gerçekleştirme ve topluma hizmet için gerçek olanaklar sunmalıdır (Alli,
2001:17). Bu çerçevede sağlık ve güvenlik, tüm bireylerin çalışma yaşamı
için öncelikli bir öneme sahiptir. Ancak günümüzde bireylerin yaşamları
ve aileleri, kötü yönetilen çalışma aktivitelerinin neden olduğu uzun
dönemli hastalıklar ve kazalardan büyük oranda etkilenmektedir.
Üretim yapılan ekonomik faaliyet gruplarında, işin tehlike düzeyi
arttıkça yukarıda anılan olanakları sağlamak güçleşmektedir. Nitekim
metal sektörü de diğer sektörlerle yoğun etkileşim içinde olan1, tehlikeli ve
çok tehlikeli sınıfta pek çok işyerine ve çalışana sahiptir. Bu tip sektörlerde
artan tehditlerle başa çıkmada üst yönetim, departman yöneticileri ve ilk
derece yöneticilerinin güvenlik liderliği rolünün önemine sıklıkla vurgu
yapılmaktadır (Oltedal & Engen, 2009:1430). Bu rolün başarılı bir şekilde
yerine getirilmesi için üst yönetimden başlayarak tüm yönetim
organlarının iş güvenliğine yüksek düzeyde bağlılığı elzemdir. Nitekim
Khor ve Surienty’de araştırmalarında güvenlik eğitimleri ile güvenlik
müdahalelerinin çalışanların güvenlik faaliyetlerine katılımını teşvik
ettiğini bulgulamışlardır (2017:23).
Metal sektörü bünyesinde yer alan çelik endüstrisinde bir milyon saat
başına düşen kayıp zamanlı iş kazaları sıklık oranlarında %78 oranında bir
azalma görülmektedir. 2006 yılında 4,55 olan oran 2016 yılı sonunda 1,01
seviyesine gerilemiştir (Wordsteel Association, 2018). Sektör raporunda
ifade edildiği üzere liderlik, çalışma ortamının sağlığı ve güvenliği için
anahtar enstrüman olarak kabul edilmiştir. Ne yazık ki ne metal sektörü



(Dr. Öğr. Ü.), Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, e-posta: barpat@pau.edu.tr
Otomotiv sektöründen beyaz eşya üretimine, iş makinelerinden ağır sanayi ürünlerine
(Bingöl, 2010:16), demir-çelikten alüminyum ve bakır gibi demir dışı metallere, tüketici
elektroniği, telekomünikasyon cihazları, askeri elektronik, diğer profesyonel ve endüstriyel
cihazlar, bilgisayar cihazları ve elektrikli makine üretimi, elektrik ve elektronik sanayisine
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2013:9; Alp, 2010:45) kadar çok çeşitli üretim
dallarında işlerlik göstermektedir. Sektör içindeki faaliyetlerde üretim teknoloji ağırlıklı
yapılmakla birlikte, emek yoğunluğu da dikkate değer düzeydedir (ÇSGB, 2011:13).
1

içindeki tüm sektörlerde bu tip bir iyileşmeden söz etmek ne de aynı
düzeyde pozitif verileri Türkiye özelinde zikretmek mümkün değildir.
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için pozitif güvenlik
çıktılarının ve sonuçlarının elde edilmesi gereklidir. Uzun zamandır
yapılan araştırmaların sonuçlarına göre güvenlik ikliminin güvenlik
çıktıları ve sonuçları ile ilişkisi artık olgunlaşmış düzeydedir (Casey vd,
2017:1). Buna göre metal sektörü dahil, tehlike derecesi yüksek olsun ya
da olmasın tüm sektörlerde güvenlik iklimi tesisini hedeflemek çalışanları
da işyerini de güvenlik risklerinden korumaya muktedir bir girişim olarak
ön plana çıkmaktadır.
İş kazaları genellikle insan hatasına atfedilmesine rağmen, kazadan
nihai olarak bireyi çalıştıran kuruluşlar sorumludur. Çalışanlar, içinde
bulundukları çalışma ortamını kendi değerleri, öncelikleri, prosedürleri
algılayış biçimleri ve operasyonel faaliyetleri ile şekillendirir (Curcuruto
vd., 2018:29). Bu şeklin oluşmasında çalıştıranların güvenlikle ilgili
düşünceleri/bağlılıkları ile buna bağlı olarak ortaya çıkan çalışma
ortamının iş güvenliği açısından niteliği önemli rol oynamaktadır. Bu şekil,
güvenlikle ilgili organizasyonel yapıyı resmetmektedir (güvenlik iklimi).
Bu resim içinde çalışanlar kendilerini güvenli biçimde tutmak için
pozisyon alırlar. Çalışanın aldığı pozisyon, anılan şeklin güvenlik
açısından uygunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Eğer resim güvenlik
açısından olumlu ise, çalışanın güvensiz davranışlarını ortadan kaldıracak
bir etki oluşturacak iken; tersi halinde güvenlik bilinci yüksek bir çalışanı
bile güvensiz davranışa yöneltebilecektir. Bu doğrultuda, metal sektöründe
kaza sıklığının yüksek olmasını organizasyonel nedenlere bağlamak
mümkündür.
Kazaların sıklığını azaltmak ve uzun vadede ortadan kaldırmak için
güvenlik faaliyetlerinin başarıyla yönetilmesi gereklidir. Sağlık ve
güvenliği başarıyla yöneten işletmelerin temel özelliği, güvenlik
faaliyetlerini kontrol etmeye büyük önem veriyor olmalıdır. Etkili yönetim
kontrolü büyük ölçüde aşağıdaki argümanlara bağlıdır (Cooper,
2001:112):
 Güvenlikle ilgili standartları ve hedefleri belirleme,
 Standartlara ve hedeflere erişmede devam eden performansın
değerlendirilmesi,
 Performans istenen standart ya da hedeflerden düşükse düzeltici
önlemlerin alınması ve
 İstenen hedefleri aşan performans için çalışanı ödüllendirmektir
(Arpat, 2018).
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1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı çalışanlardan alınacak geribildirimler ile hem
kaza-hastalıklara neden olan öncelikli sorun alanlarını belirlemek hem de
bu alanlarda yapılacak iyileştirmeler ile ilgili önerileri almaktır.
Araştırmada metal sektörünün ele alınmasının nedeni kaza sıklığının
yoğun olarak yaşandığı sektörlerden biri olmasıdır. Tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıf işyerlerinde araştırmanın yapılmasının sebebi ise bu tip
sektörlerde çalışanların risk ve tehditlerle daha çok karşı karşıya kalmaları
ve insan sağlığına zararlı olan toz, buhar, gürültü, titreşim, zararlı
kimyasallar vb. maddelere daha yoğun maruziyetlerinin söz konusu
olmasıdır. Bu risklerden/tehditlerden anlaşıldığı üzere sektörde hem iş
kazası hem de meslek hastalığı potansiyeli oldukça yüksektir. Sektörün bu
özelliği araştırmanın önemini bir kat daha arttırmaktadır.
2. Yöntem
Araştırma, Denizli ilinde ana faaliyet grubu metal olan toplam 20
işletmede yürütülmüştür. Bu işletmelerin alt faaliyet grupları ise makine
üretimi, radyatör üretimi, haddehane, bakır tel üretimi, kablo üretimi, tank
üretimi, çelik halat üretimi, tel üretimi, çelik raf ve yapılar üretimi, jant
üretimi, yangın söndürme tüpü üretimi ve elektrik panosu üretimidir.
Örneklemi teşkil eden ve yukarıda anılan ekonomik faaliyet gruplarının
seçiminde metal sektörünü bütünüyle temsil edecek yapıda ki tüm faaliyet
gruplarının seçimine özen gösterilmiştir. Bu çerçevede araştırma
bulgularının Türkiye’de metal sektörünün İSG sorunları olarak kısmen ya
da bütünüyle genellenebilmesi hedeflenmiştir.
Araştırmanın problem cümlesi “Çalışanlara göre metal sektöründe iş
kazası sıklığının yoğun bir şekilde yaşanmasının nedenleri nelerdir” olarak
belirlenmiştir. Bu çerçevede katılımcılardan kâğıt ortamında dağıtılan ve
aşağıda verilen iki açık uçlu soruyu yanıtlamaları talep edilmiştir:
1. “Size göre işyerinizde iş güvenliğini olumsuz şekilde etkileyen en
önemli faktörler nelerdir?”
2. “İşyerinizde iş güvenliğini iyileştirmek için ne tür değişiklikler
yapılmasını istersiniz?”
Araştırmaya toplamda 350 kişi katılmıştır. Katılımcıların tamamı
yukarıda anılan tehlike/riskler ile birebir karşı karşıya pozisyonda olan ön
panel çalışanlarından oluşturulmuştur. Birinci soruyu yanıtlayan
çalışanların sayısı 315 (katılım oranı %90), ikinci soruya cevap veren
katılımcıların sayısı ise 94’dür (katılım oranı %26,85). Araştırmadan elde
edilen yanıtlar içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizinde birinci
sorudan elde edilen geri bildirimler “olumlu görüşler”, “öneriler” ve
“olumsuz görüşler” olarak üç grupta toplanmıştır. Olumlu görüşler ile
öneriler tek grup altında, olumsuz görüşler ise 13 ana grupta toplanmıştır.
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İkinci soruya verilen yanıtlar ise 8 kategoride ele alınmıştır. Katılımcıların
yanıtlarının analizi yapılırken bazı katılımcıların birden fazla gruba dahil
edilebilecek görüş beyan ettiği tespit edilmiştir. Hatta bu görüşler bazı
kişilerce hem olumlu hem de olumsuz ya da nötr şekilde ifade edilebildiği
görülmüştür. Analiz esnasında tüm görüşler ait olduğu kategoride
değerlendirilmiş olup bu durum, bazı kişiler için birden fazla görüşün kayıt
altına alınması ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle toplam görüş/değerlendirme
sayısı, katılımcı sayısını geçebilmektedir.
3. Bulgular
3.1 İş Güvenliğini Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler
Bu bölümde katılımcıların soru formundaki birinci soruya verdiği
yanıtlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu çerçevede cevaplar ayrı ayrı
kodlanarak sayısallaştırılmıştır.
Tablo 1’de katılımcı yanıtlarına ilişkin genel değerlendirme sonuçları
görülmektedir.
Tablo 1: İşyerinde İş Güvenliğini Etkileyen Faktörler
Size Göre İşyerinizde İş Güvenliğini Olumsuz Şekilde Etkileyen En Önemli
Faktörler Nelerdir?
Toplam katılımcı sayısı
350
Değerlendirme yapan katılımcı sayısı
321
%91,7
Geçersiz değerlendirme sayısı
6
%1,7
Değerlendirmeye alınan toplam katılımcı sayısı
315
%90
OLUMLU GÖRÜŞ
OLUMSUZ GÖRÜŞ
ÖNERİ SAYISI
SAYISI
SAYISI
8
%1,8
10
%2,3
409
%95,8

İşyerinde iş güvenliğini olumsuz etkileyen faktörlerin yazılması istenen
soruyu 321 katılımcı yanıtlamış (%91,7), bu yanıtların 315’i analize dâhil
edilmiştir (%90). Alınan yanıtlardan 8 olumlu görüş (%1,8), 10 öneri
(%2,3) ve 310 olumsuz görüş (%95,8) elde edilmiştir.
Olumlu Görüşler
Katılımcıların geri bildirimlerindeki olumlu görüşler İSG konusunda
tüm önlemlerin alındığını, çalışanlara gerekli ekipmanların sağlandığını,
İSG hakkında işyerlerinde olumsuz bir durum olmadığını ortaya
koymaktadır.
1 Kişi: “Bana göre İSG’yi olumsuz etkileyen bir şey yok, yeterince İSG
sağlanıyor, fazlası çalışmaya engel teşkil ediyor”.
1 Kişi: “İşçilere gereken ekipman sağlanıyor fakat işçilerin kurala uyum
eğilimi düşük”.
1 Kişi: “Birkaç yıldır İSG açısından işyerimde güzel çalışmalar oluyor, ama
İSG problemlerinin çözümü için devamı gerekli”.
1 Kişi: “İşyerindeki güvenlik önlemleri yeterli, bize çalışırken dikkatli olmak
kalıyor”.
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Öneriler
Çalışanların görüşlerinde yer alan öneriler İSG uzmanı, iletişim,
katılım, denetim ile iş süreçleri ve çalışma ortamının iyileştirilmesi ile
ilgilidir.
1 Kişi: “Çalışanlar arası iletişim güçlendirilmelidir.”
1 Kişi: “Her ay işçilerle toplanıp istişare yapılmalıdır.”
1 Kişi: “Güvenlikle ilgili kararlara çalışanlarında katılımı sağlanmalıdır.”
1 Kişi: “Çalışma ortamındaki toz ve duman dışarı atılmalıdır, çalışanları biraz
da dinlemek gerek.”
2 Kişi: “İSG konusunda her şey yapıldı, ancak çalışanlar sorumluluklarını
yerine getirmemekteler, çalışanların daha dikkatli olması gerekiyor.”
1 Kişi: “İSG denetimini bağımsız uzmanlar yapmalıdır. İşverenin çatısı altında
çalışan uzmanlık ile bu konuda başarılı olunamaz.”
1 Kişi: “İSG uzmanının odasının fabrika içinde olması gerekir. Sürekli olarak
kontroller yapmalıdır. Olumsuz davranışlarda bulunan çalışanları uyarmalıdır.
Bunlar kısmen yapılıyor ama daha sık yapılmalıdır ve vardiyalarda da devam
ettirilmelidir.”
2 Kişi: “Spiral ile çalışılan kısım çalışma ortamından ayrılmalıdır, malzeme
taşıma ve sevkiyat aşamaları iyileştirilmelidir.”

Çalışanlardan alınan 10 önerinin tamamı, aşağıda “olumsuz görüşler”
kategorisinde ele alınan İSG problemlerinin, öneriye dönüştürülerek ifade
edilmiş şeklini betimlemektedir. Dolayısıyla “öneri” olarak verilen bu
görüşlerin tamamı, aşağıda kategorize edilen metal sektörü problemleri ile
uyuşmakta ve ilave olarak katılımcının çözüm önerisini içermektedir.
Olumsuz Görüşler
Katılımcılardan alınan olumsuz görüşler, 13 başlık altında
sınıflandırılmıştır. Bu görüşlere ilişkin kategoriler ve dağılıma ilişkin
veriler Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2: Olumsuz Görüşlerin Kategorik Sınıflaması ve Oranlar
S. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Olumsuz Görüş – Kategori
Çalışma Ortamı Sorunları
Çalışandan Kaynaklanan Problemler
İşverenden Kaynaklanan Sorunlar
KKD ve Diğer Ekipman-Malzeme Sorunları
Psikolojik Sorunlar
Makineler ile İlgili Sorunlar
Doğrudan Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sorunlar
Eğitim ve Bilgilendirmeye İlişkin Problemler
Uzun Çalışma Süresi
İlk Amirle İlgili Sorunlar
Ücrete İlişkin Sorunlar
İletişim Problemleri
Denetim Sorunları
TOPLAM
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N

%

164
54
39
33
30
23
22
10
9
7
7
6
5
409

40,1
13,20
9,54
8,07
7,33
5,62
5,38
2,44
2,2
1,71
1,71
1,47
1,22
100

Katılımcıların olumsuz görüşlerinin %40,1’i, çalışma ortamına ilişkin
sorunlara aittir. Katılımcılar %13,2 oranında çalışma arkadaşlarının İSG’ni
yeterince önemsememesinden yakınmışlar ve %8,7 oranında KKD (Kişisel
Koruyucu Donanım), ekipman ve çalışma esnasında kullandıkları diğer
ekipmanlarla ilgili sorunları dile getirmişlerdir. Çeşitli faktörlerin neden
olduğu moral bozukluğu, motivasyon düşüklüğü ve stresten oluşan
psikolojik problemleri ifade edenlerin oranı %7,33’dür. Bakım-onarım
faaliyetleri başta olmak üzere makinelerden kaynaklanan olumsuz görüşler
ise %5,62 oranındadır. %5,38 oranında katılımcı, doğrudan risk/tehlike
altında çalışmaktan, bu durumun sürekliliğinden ve düzeltilmemesinden
duyduğu rahatsızlığı ifade etmiştir. Katılımcılar tarafından alınan olumsuz
görüşlere ilişkin diğer kategoriler eğitim ve bilgilendirme sorunları
(%2,44), uzun çalışma süreleri (%2,2), ilk amirle ilgili sorunlar (%1,71),
ücretlerin düşüklüğüne ilişkin sorunlar (%1,71), iletişim problemleri
(%1,22), denetimden kaynaklanan sorunlar (%1,22) oranındadır. Bu
gruplara ilişkin problemler, aşağıda başlıklar/tablolar halinde
incelenmektedir.
3.1.1

Çalışma Ortamı Sorunları

Çalışma ortamı sorunları çalışma alanının darlığı, çalışma ortamının
düzensizliği, termal konfor sorunları, havalandırma ve diğer olmak üzere
beş grupta yoğunlaşmaktadır. Bu problemlere ilişkin dağılımlar, Tablo
3’de görülmektedir.
Tablo 3: Çalışma Ortamı Sorunlarının Genel Görünümü
S. No
1
2
3
4
5

Çalışma Ortamına İlişkin Sorunlar
Havasızlık
Çalışma alanının darlığı
Termal konfor sorunları
Diğer
Çalışma ortamının düzensizliği
TOPLAM

N

%

71
33
31
15
14
164

43,29
20,12
18,9
9,15
8,54
100

Çalışma ortamı kaynaklı problemler büyük ölçüde işyerlerinde (yeterli)
havalandırma olmamasından ötürü ortaya çıkmaktadır (%43,29). Bu
konuya ilişkin katılımcı görüşlerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Termal
konfor sorunları olarak gruplanan katılımcı görüşleri de büyük ölçüde
çalışma ortamının soğutulamaması kaynaklı olup havalandırma
problemleri ile ilişkilidir.
1 Kişi: “Tel çekme binasında büküm ve çok telli makineleri aynı bölgede
olduğundan, çok telli makinelerinden çıkan duman/buhar havaya karışıyor ve
hava şartlarından dolayı kapılar ve havalandırmalar tam olarak kullanılamıyor.
Bu dumanı/buharı teneffüs ediyoruz. Tel çekme binasına girince bu sisli görüntü
zaten göze çarpmaktadır. Sağlığımız için olumsuz olarak görüyorum.”
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1 Kişi: “Hava tozlu, gürültü yüksek, makine ile çalışıldığından her an risk
altında çalışıyoruz. Güvenlik önlemleri kesinlikle yeterli değil.”
1 Kişi: “Havalandırma az, demir tozları sağlık için büyük risk oluşturuyor.”
1 Kişi: “Fabrikanın havalandırması yetersiz. Taşlamada çalışıyorum, toz çok
fazla, nefes almak bile zor!”
1 Kişi: “İş güvenliği sadece kulaklık ve gözlükten ibaret değil. Havasızlıktan
nefes alamıyoruz!”
1 Kişi: “Kıyafet ayakkabı dağıtımları zamanında yapılmıyor. Eldiven dağıtımı
yetersiz. Çok telli makinaları dumanı tahliyesi yetersiz. İşletme içerisinde
masmavi duman içinde kalıyoruz. Zehir soluyoruz!”
1 Kişi: “Bana göre firmada iş güvenliği sadece gösteriş. Kulaklıklardan yaz
ayında piştik. Göstermelik takıldı. Çok telliler dumanı fabrika içine yayılıyor,
zehir soluyoruz. Çalışma şartları çok ağır…”
1 Kişi: “Çalışma ortamındaki gaz ve solvent kokuları rahatsız ediyor.
Havalandırma yetersiz.”
1 Kişi: “Çalışma ortamı rahatsız edici derecede tozlu. Bu durum
düzeltilmelidir.”
Çalışma ortamının darlığı hakkında alınan olumsuz görüşlerden bazıları
aşağıda verilmiştir.
1 Kişi: “İşletmenin çalışma alanı çok küçük ve yetersiz. Çalışma alanında
neredeyse yürüyecek yer yok.”
1 Kişi: “İşyerinin alan darlığı ve düzensizliği, iş kazası riskini arttırıyor.”
1 Kişi: “Çalışma alanı ve yapılan malzemelerin stok alanları çok dar.”
1 Kişi: “Fabrika içinde hammaddelerin bulunması problem oluşturuyor.
Çalıştığımız makinalar iç içe, çok sıkışık.”
Çalışma ortamının düzensizliği konusundaki olumsuz görüşlerden bazıları
aşağıdaki gibidir:
1 Kişi: “Fabrika içerisindeki malzeme dağınıklığı önemli bir kaza riskidir. Tüm
personel düzenli ve tertipli çalışmalıdır.”
1 Kişi: “İş ortamı daha temiz ve düzenli olmalıdır.”
1 Kişi: “Bozuk malzemelerin başka bir yere konmaması vinçle bir malzeme
taşırken düşmesine neden oluyor.”
1 Kişi: “Makinaların yerlerinin düzensiz olması, işletmede hareket alanının
daralması ve çatılardan akan yağmur ve kar damlaları problem oluşturmaktadır.”
1 Kişi: “Yerleşim düzeni bozuktur ve İSG dikkate alınmadan yönetim
tarafından hızlı kararlar alınmaktadır.”
Termal konfor sorunlarına ilişkin olumsuz görüşlerden bazıları aşağıda
açıklanmıştır:
3 Kişi: “Ortam havasız, toz, duman, kirli hava, yazın sıcak, kışın soğuk
ortamlarda çalışıyoruz.”
1 Kişi: “Tel çekmede yüksek ses ve yaz aylarında işletme içerisinin sıcaklığının
yüksek olması hem çalışan sağlığını hem de üretimi etkilemektedir.”
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1 Kişi: “Kule bölgesi aşırı sıcak ve kule yüksekliğinden dolayı malzeme
indirmek ve çıkarma zor oluyor. Elimizdeki ağır malzemeler ile merdiven inip
çıkmak bizim için çok zor ve riskli.”
1 Kişi: “Kış aylarında çalışma ortamım soğuk. Oysa diğer bölümler çok sıcak.
Diğer bölümlerde çalışanların yerinde olmak isterdim.”
1 Kişi: “Çalışma ortamının sıcaklığından dolayı baret ve gözlük çok terleme
yapıyor. Dahası özellikle sıcakta takılan baret baş ağrısı yapıyor. Dolayısıyla kaza
riski artıyor. Gözlüğü sürekli takınca da sıcaktan dolayı gözlerimde yanma oluyor.
Ya çalışma ortamında termal konfor şartları düzeltilmeli, ya da dik makinalarda
baret kullanımı kaldırılmalı.”
Çalışma ortamı ile ilgili diğer sorunlar kötü ve kaygan zemin, su içinde
çalışma, çalışma ortamında sigara içilmesi, malzeme taşıma alanı ve sevkiyat
alanları hakkındadır. Bu konudaki olumsuz görüşlerden bazıları aşağıda
verilmiştir.
1 Kişi: “Tankları su ile yıkarken kullanmak üzere kasık çizmesi sağlanmalıdır,
standartlara uygun iş elbisesi ve ayakkabı istiyorum.”
2 Kişi: “Su içinde çalışıyoruz, bu beni etkiliyor, iyileştirilmesini istiyorum.”
6 Kişi: “Fabrika alanı dar, zemin bozuk, iş elbiseleri yetersiz, transpalet
yetersiz.”
1 Kişi: “Ocakta işlenen külçe blaster ürününe hava verme sırasında oluşan
duman maske kullanmamıza rağmen nefes almamızı etkiliyor, bu konu
iyileştirilmelidir…”

3.1.2

Çalışandan Kaynaklanan Sorunlar

Çalışandan kaynaklanan problemler, güvenlik kültürü faktörlerinden
çalışanların güvenlik farkındalığı ve davranışları ile ilgili sorunları
kapsamaktadır. Bu grupta işçilerin dağınık, dikkatsiz ve sorumsuz
çalışması, işi önemsememesi, işe karşı disiplinsiz tutum ve davranışlarda
bulunması, iş güvenliğini bilinçli olarak dikkate almamaları, ekipmanları
yanlış kullanmaları, güvenlik tedbirlerine uymamaları ve kurallara
uymamaları konularında görüşler ifade edilmektedir. Ayrıca sıcak-soğuk
ve/veya havalandırma bulunmayan ortamlarda, baret, gözlük vb. KKD
kullanımının terlemeye, baş ağrısına ve diğer sağlık problemlerine yol
açarak iş kazası riskini arttırdığı vurgulanmaktadır. Bu görüşlerden bazıları
aşağıda verilmiştir:
1 Kişi: “İmalathanede çalışan işçiler iş güvenliğini dikkate almamaktadır.”
1 Kişi: “İşçilerdeki duyarsızlık ve boş vermişlik işyerinde İSG’yi olumsuz
etkilemektedir. Çalışanları İSG konusunda duygusal yönden etkileyici faaliyetler
yapılmamaktadır.”
1 Kişi: “Çalışanlar koruyucu donanımlarını her zaman kullanmıyor. Bu
alışkanlık haline getirilmelidir.”
1 Kişi: “İSG hakkında tüm ekipman temin edilmesine rağmen işçiler
ekipmanları önemsemiyor.”
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1 Kişi: “Çalışma ortamının sıcaklığından dolayı baret ve gözlük çok terleme
yapıyor. Dahası özellikle sıcakta takılan baret baş ağrısı yapıyor. Dolayısıyla kaza
riski artıyor. Gözlüğü sürekli takınca da sıcaktan dolayı gözlerimde yanma
oluyor…”

3.1.3

İşverenden Kaynaklanan Sorunlar

İşverenden kaynaklanan sorunların geneli, daha fazla üretim ve daha
hızlı üretim üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konudaki çalışan algılarına göre
üretimin hızlandırılması amacıyla güvenliğin ikinci plana atıldığı, sürekli
daha hızlı çalışılması ve işin yetiştirilmesinin talep edildiği, çalışma
koşullarının ağır olduğu, işletme içi kararların İSG dikkate alınmadan
alındığı, iş kazası olduktan sonra tedbir alındığı, İSG kurallarına uyum için
çalışanlara baskı yapıldığı, beyaz yakalılarla mavi yakalılar arasından
ayrımcılık yapıldığı ifade edilmektedir. Olumsuz önerilerin %61,54’ünü
hızlı üretim konusu oluşturmaktadır (24 adet). Bu gruba ilişkin çeşitli
görüşler aşağıda verilmiştir:
1 Kişi: “İşe uygun kalifiye çalışan olmaması, yetersiz eğitim, duyarsız ve çok
kazanmayı amaç edinmiş işveren, çalışma koşullarının çok yetersiz oluşu iş
güvenliğini olumsuz etkilemektedir.”
1 Kişi: “İşler aceleye getirilmemeli, böyle olunca dikkat eksikliği ortaya
çıkmaktadır.”
1 Kişi: “Zaman faktörü en önemli engeldir. Ürünlerin belli bir sürede yetişmesi
gerektiğinden bu aşamada risk artmaktadır.”
1 Kişi: “İşyerinde insan hayatına değil üretime önem veriliyor. İşi yaparken
hızlı, aceleci olmamız isteniyor.”
3 Kişi: “Uygun çalışma şartları yok, çalışma şartları çok ağır, kapasitemizin
üzerinde çalışıyoruz, az kişiyle çok iş yapmaya çalışıyoruz.”
2 Kişi: “İSG’ni olumsuz etkileyen en önemli faktör beyaz yaka–mavi yaka
ayrımcılığıdır. Ücret uygulaması adaletsiz, mavi ve beyaz yaka ayrımı rahatsız
edici boyutta ve çifte standart uygulanıyor. Örneğin, … işletme içinde yasak ama
onlar konuşabiliyor! Çalışanlar arasında ayrım yapılmaması ve adil ücret
politikası uygulanması halinde herkes güvenlik tedbirlerini daha etkin yerine
getirecektir.”

3.1.4

KKD ve Diğer Ekipman-Malzeme Sorunları

Bu gruptaki görüşler KKD-malzeme-takım (donanım) temini, uygun
ayakkabı, elbise, eldiven yetersizlikleri, KKD-malzeme-ekipman
kalitelerinin yetersiz olması ya da çalışanın işini yapmasına engel
çıkarması, daha hafif ve kullanışlı KKD talebi, KKD’nin gereği gibi
kullanılmaması ile ilgilidir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:
1 Kişi: “Kullandığımız maskeler değiştirilip yerine daha büyük ve güvenli
maske alınması gereklidir. Ayrıca diğer İSG ekipmanları da tam olmalıdır.”
2 Kişi: “Spiral kullanırken kullandığımız gözlükler yetersizdir. Spiral için daha
büyük maske olması daha güvenli olacaktır.”
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1 Kişi: “Ortam aşırı gürültülü, kulak koruyucu gürültüyü yeterince azaltmıyor.
Havalandırma yetersiz, çalışanların üzerinde aşırı baskı var, çalışanlar motive
edilmiyor.”
1 Kişi: “Kullanılan koruyucu malzemelerin daha hafif ve daha kullanışlı
olması gerekir.”
4 Kişi: “İşi yapmak için gerekli takım (yeterli) olmadığı için başka malzeme
kullanıyoruz. Çalışırken kullanmamız gereken takım ve malzemeler tam
olmalıdır.”
1 Kişi: “Tankları su ile yıkarken kullanmak üzere kasık çizmesi sağlanmalıdır,
standartlara daha uygun iş elbisesi ve ayakkabı verilebilir.”
2 Kişi: “Yazlık ayakkabılarımız delik yırtık gece vardiyasında çalışırken
ayaklarımız buz kesiyor. Hasta olup rapor alınca suçlu operatör oluyor. (Oysa kış
mevsimi hiç gelmeyecek değil, daha önce sipariş verilse mantıklı olmaz mı?)”
6 Kişi: “Bükümlerde ve çok telli grubunda özellikle 800’lük demir makaralarla
çalışan yerlerde şarjlı forklift olmadığından operatörler dolu makaraları elimizle
çeviriyoruz. Bu da iş güvenliği ve sağlığı konusunda ciddi bir sorun.”
1 Kişi: “İşimi yaparken elektrikli el lifti kullanmak gerekiyor. Ama ya yok ya
da yetersiz.”

3.1.5

Psikolojik Sorunlar

Bu bölümdeki önerilerin geneli moral bozukluğu, stres ve motivasyon
düşüklüğüne (%60 oranında) vurgu yapmaktadır (18 kişi). Yoğun çalışma,
düşük ücret ve bozuk çalışma ilişkilerinin yorgunluk, dalgınlık ve
uykusuzluğa neden olduğu ifade edilmektedir.
1 Kişi: “Bu işyerinde moraller bozuk, çalışan kişiye ters davranılıyor, sorulan
sorular olumsuz olarak yanıtlanıyor.”
1 Kişi: “Çalışanın yanına üretimi arttırsın diye şef dikilmemeli, işçinin
kendisini rahat hissetmesi sağlanmalıdır.”
1 Kişi: “Ücretler düşük, işçilik ucuz, bu da dalgınlık oluşturuyor.”
1 Kişi: “Birazda çalışanın psikolojisi düşünülmeli!”

3.1.6 Makinelerle İlgi Sorunlar
Bu gruptaki öneriler makine bakımlarının uygun şekilde ya da
zamanında yapılmaması, acil durdurma butonlarının (gerekli yerlerde)
olmaması, makinelerin hem sayısal olarak hem de çalışma performansı
olarak yetersizliği gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Bunlardan bazıları
aşağıda verilmiştir:
1 Kişi: “Spirallerin korkuluksuz kullanılması, vinçlerin verimli çalışmaması,
torna tezgâhlarının korkuluklarının olmaması problem oluşturmaktadır.”
1 Kişi: “Doğrultma makinelerine tam acil stop butonları takılmalıdır.”
4 Kişi: “Makine bakımları zamanında yapılmalıdır, özellikle kaldırma
araçlarının sağlamlık kontrolü sık sık yapılmalıdır.”
1 Kişi: “Makinelerin üzerine koruma kapaklarının yapılmalıdır.”
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1 Kişi: “Eski makina ve malzemelerle çalışılması. Kullanılan makinalara asıl
amacının dışında ağır mal sarılması ve acil stop düğmelerinin gerekli ve koruyucu
yerlerde bulunmamasıdır.”
1 Kişi: “Makinalar bakımsız ve çok eskidir. Makinaların periyodik bakımı
mutlaka yapılmalıdır.”

3.1.7

Doğrudan Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sorunlar

Bu grupta toplanan öneriler tehlike/risk düzeyi yüksek işe rağmen
İSG’nin yetersizliği, KKD kullanımı gereğinden daha büyük risklerin
dikkate alınmaması, çalışma ortamındaki kimyasallar, tozlar ve gazlarla
ilgili risklere ait yeterli tedbirlerin alınmaması olarak genellenebilir.
Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:
1 Kişi: “Yerdeki kaynak makinasının kablosunun havada asılı şekilde olmasını
istiyorum. Yerde duruyor, üzerinden forklift geçiyor, makara yuvarlanıyor, çok
tehlikeli bir durum!”
1 Kişi: “…döküm esnasında oluşabilecek patlama riskine karşı kalıpların arka
kısmındaki çalışanların tahliyesi için acil çıkış kapısı yapılmalıdır.”
2 Kişi: “Burada tok açın halinden anlamaz gibi bir durum var, mavi yakadaki
ağır işler nasıl olsa bir şekilde gidiyor düşüncesi var. Bunca kişi işten ayrılıyor,
bunca kişi rapor alıyor, bir o kadar iş kazaları oluyor, mavi yakadaki %90 kişinin
belinde fıtık var, fakat siz kulaklıktan, eldivenden ileri gidemediniz. Umarım anketi
dikkate alır ve doğru bir şekilde açıklarsınız...”
1 Kişi: “1-tel çekme operatörlerinin makaraları habersizce uzaktan
yuvarlamaları herhangi bir yere veya çalışana çarpması iş kazasına neden
olabilir. 2-hurda kazanlarının ayakları hurda makinesinin ayakları üzerine denk
geliyor ve boşluk oluşup yan duruyor bir yanı yüksekte bir yanı aşağıda kalıyor,
böylelikle sallanıyor, ayağımıza düşme ihtimali var.”
1 Kişi: “Sadece kulaklık takın diyerek iş güvenliği sağlanmaz. Risk altında
olduğu halde yapılmayan bir sürü iş var. Sadece yazıda kalıyor İSG, yağmur
yağdığında çatılardan makina üzerlerine damlayan yağmur suları gibi! Trafo
üzerlerini naylonlar ile örtüyoruz.”

3.1.8 Eğitim ve Bilgilendirmeye İlişkin Problemler
Bu bölümdeki görüşler kişinin kendisinin ya da çalışma arkadaşının
İSG, kullanılan ekipmanlar ve KKD’ler hakkında yeterli eğitim
verilmemesi ile ilgilidir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
1 Kişi: “Çalışanlar arasında uyumsuzluk var, amirler yeterince bilgilendirme
yapmıyor.”
1 Kişi: “İşçiler bilgisiz, İSG hakkında daha çok bilgilendirilmelidir.”
4 Kişi: “İşçiler İSG konusunda yeterince bilgili ve eğitimli değil.”

3.1.9 Uzun Çalışma Süreleri
Bu bölümde çalışanlar uzun çalışma süreleri ile fazla çalışmanın
sıklığını ve sürelerinin uzunluğunu dile getirmektedir. Bunlardan bazıları
aşağıdaki gibidir:
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7 Kişi: “Çalışma süreleri çok uzun, çalışma süreleri kısaltılır ve fazla
çalışmalar azaltılırsa kaza riskimiz azalır.”
1 Kişi: “Fazla çalışma aşırı yorgunluk oluşturuyor!”

3.1.10 İlk Amirle İlgili Sorunlar
Bu grupta genel olarak amirlerin yeterince bilgilendirme yapmaması,
amirlerin yapılan işlere karışmasından duyulan memnuniyetsizlik, bu
kişilerin kırıcı söylem, tutum ve davranışları, gerekli güvenlik kurallarını
dikkate almamaları ifade edilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdaki
gibidir:
2 Kişi: “Amirlerimiz her şeye karışıyor.”
1 Kişi: “Çalışanın yanına üretimi arttırsın diye şef dikilmemelidir…”
1 Kişi: “Usta ve diğer amirlerin bize karşı sözleri ve davranışları çok kırıcı ve
rahatsız edici.”
1 Kişi: “İlk amir ve bölüm şeflerinin gerekli güvenlik şartlarını yerine
getirmemekte ve çalışanlarını teşvik etmemektedir.”
1 Kişi: “Ara kademedeki yöneticilerin İSG konusunun ciddiyetini henüz
kavrayamamış olmaları…”

3.1.11 Ücrete İlişkin Sorunlar
Bu bölüme ilişkin görüşler çalışanların ücretlerinin düşüklüğü ya da
ücret dağılımındaki adaletsizlik algısına ilişkindir.
4 Kişi: “Çalışanlar geçim derdindedir. Çalışanların maaşına yapılacak zam
onları mutlu edecek ve işlerini daha sağlıklı ve güvenli biçimde
yapabileceklerdir.”

3.1.12 İletişim Problemleri
Bu gruptaki görüşlerin tamamının içeriğinin, diğer grup içerikleriyle
birlikte dile getirildiği anlaşılmıştır. Dile getirilen görüşler bölümler arası
iletişim eksikliği, çalışanlar arası iletişimin zayıflığından dolayı İSG’yi
negatif etkiler şekilde birbirinden habersiz hareket etmeleri, çalışanlar arası
uyumsuzluk, işçilerle güvenlik konularının istişare edilmemesi, güvenlik
ile ilgili kararlara çalışanların katılımının sağlanmaması, çalışanların İSG
konusundaki önerilerinin dikkate alınmamasından oluşmaktadır.
3.1.13 Denetim Sorunları
Denetim konusundaki görüşler hem iç hem de dış denetim ile ilgilidir.
Çalışanlar, işyerinde İSG konusunda daha yoğun denetleme yapılması ve
ÇSGB denetimlerinin de daha sık yapılması taraftarıdır. İSG uzmanının
odasının operasyon alanına yakın olması, daha sık İSG kontrolleri yapması
ve bu kontrollerin zaman zaman vardiyalarda da devam ettirilmesi bu
gruba ilişkin beklentilerdendir. Aşağıda dış denetim ile ilgili bir çalışan
görüşüne yer verilmiştir:
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1 Kişi: “…Makaraları bel kuvveti ile döndürüyoruz, denetlemede hepsi forklift
ile yapılıyor. Verilen değer belli.”

3.2 Çalışanların İşyerinde İSG’nin İyileştirmesi İçin Yapılmasını
İstediği Değişiklikler
Uygulamanın yapıldığı işyerlerinde İSG’nin geliştirilmesi/
iyileştirilmesi için çalışanlardan elde edilen geri bildirime ilişkin bulgular
Tablo 4’de sekiz kategoride ele alınmıştır:
Tablo 4: İşyerinde İSG'nin İyileştirilmesi İçin Alınan Değişiklik
Önerileri
İşyerinizde İş Güvenliğini İyileştirmek İçin Ne Tür Değişiklikler Yapılmasını
İstersiniz?
Değerlendirme Kriteri
N
%
Toplam Katılımcı Sayısı
350
100
Değerlendirme yapan / Araştırmaya katılan toplam
94
26,85
katılımcı sayısı
Toplam Yanıt
101
Geçerli Yanıt
97
96
KATEGORİK SINIFLAMA
N
%
Eğitim ve Bilgilendirme
27
27,84
Amir ve Yöneticiler
34
35,1
Bakım-Onarım
5
5,1
Ekipman
10
10,3
Çalışma Koşulları
6
6,2
Uyarı İşaretleri
4
4,1
Diğer
9
9,27
Denetim
2
2,06
TOPLAM
97
100

Tablo 4’e göre katılımcıların bu soruyu yanıtlama oranı oldukça
düşüktür (%26,85). İşyerindeki İSG sorunlarını aktarma yüzdesinin çok
daha yüksek olması (Soru 1), katılımcıların sektörün yoğun ve çok başlıklı
sorunlarının çözümüne dönük ümitlerinin yitirilmesinden kaynaklanabilir.
İyileştirme önerilerine ilişkin kategoriler aşağıda maddeler halinde ele
alınmıştır:
3.2.1 Amir ve Yöneticilerle İlgili İyileştirme Önerileri
Amirlere ve yöneticilere ilişkin iyileştirme önerilerinde çalışanlar
arasında eşitlik, İSG konusunda daha duyarlılık, çalışanların görüşlerine
başvurma ve bu görüşlerin uygulanması beklentisi, daha hızlı üretim
baskısından kaçınma, işçilere daha çok değer verilmesi, kurallara uyanların
ödüllendirilmesi ile termal konfor şartlarının iyileştirilmesi vurgusu
yapılmaktadır. Bu önerilerden bazıları aşağıda görülmektedir:
1 Kişi: “Amirler bilgili ve deneyimli olmalı, herkese eşit davranılmalıdır.
Yaptığımız iş, bu işi iyi bilenlerle yapılmalıdır.”
1 Kişi: “İSG konusunda daha kararlı, daha inatçı tutumlara sahip bir yönetim
anlayışı olmalıdır.”
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4 Kişi: “Yönetim çalışanlarla fikir alışverişinde bulunmalı, onlardan gelen
önerilere uygun kararlar almalı ve uygulamalıdır.”
2 Kişi: “İş güvenliğini iyileştirmek istiyorsak işçiyle diyalog içinde olmak
gerekir, ihtiyaçlarını gidermek gerekir, zaman zaman işçiye danışmak, işçiden
bilgi almak gerekir.”
1 Kişi: “İş konusunda çok aceleci olunmamalı, insan hayatına daha çok önem
verilmelidir.”
1 Kişi: “İşçilerin İSG ile ilgili önerilerine kulak verilmelidir.”
2 Kişi: “5S uygulaması disiplinli bir şekilde ve sürekli olarak hayata
geçirilmelidir.”
1 Kişi: “Sadece ve sadece işçiye biraz daha değer verin değer...”
1 Kişi: “Bir toplantı tarzında birliktelik olursa sorunlar ve çözümleri yazılır
minimuma iner. Birde söylediklerimiz dikkate alınmıyor; yok maliyetli, yok olamaz
gibi cümleler söyleniyor. Ufak bir yeri iyileştirmemenin bedeli bir insanın
canından daha önemli mi?”
2 Kişi: “İSG uzmanlarının odadan değil sahadan ilgi göstermeleri gereklidir.”
1 Kişi: “Bölüm operatörlerin en çok nelerden şikâyetçi olduklarını çözersen iş
güvenliğini ve işçi sağlığını bir nebze sağlamış oluruz.”
1 Kişi: “Sorunları masa başında kafanıza göre çözmek yerine çalışanların
arasına girip sorunları dinleyip birlikte çözsek…”
1 Kişi: “Bir sorun olduğunda iş güvenliği ile alakalı, bu sorunun o an gelinip
görülmesi ve acilen tedbirinin alınması gereklidir.”
2 Kişi: “Kurallara uyanlar ödüllendirilmelidir.”
1 Kişi: “Bölümler arası ses ve koku giderilmesi için duvardan panel
yapılmasını isterdim. Ses, havalandırma ve termal konfor sorunları
giderilmelidir.”

3.2.2 Eğitim ve Bilgilendirme ile İlgili İyileştirme Önerileri
Eğitim ile ilgili iyileştirme önerilerinde eğitimlerin nicelik ve
niteliklerinin arttırılması, daha görsel ve uygulamalı yapılması ile belli
aralıklarla
bilgilendirme
faaliyetlerinde
bulunulmasına
vurgu
yapılmaktadır. Bu önerilerden bazıları aşağıda maddeler halinde
incelenmektedir:
22 Kişi: “Eğitimler daha sık ve düzenli olarak verilmelidir.”
4 Kişi: “Belli aralıklarla İSG konusunda bilgilendirme toplantıları
yapılmalıdır.”
2 Kişi: “İSG eğitimleri daha yoğun, daha görsel ve uygulamalı yapılmalı ki
başımıza neler gelebileceğini önceden anlayabilelim. Eğitim faaliyetleri daha
aktif, katılımcılık sağlanarak ve daha sık yapılmalıdır.”

3.2.3 Ekipman ile İlgili İyileştirme Önerileri
Bu bölümdeki öneriler KKD’ler, iş elbiseleri, üretimde kullanılan ve
İSG’yi yakından ilgilendiren teçhizatlar ile ilgilidir. Konu ile ilgili öneriler,
aşağıda kişi bazında özetlenmektedir:
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1 Kişi: “…KKD'ler işçinin isteği ile verilmemeli, yönetim işçilere sürekli
sunmalı.”
1 Kişi: “Kullanılan ekipmanların çoğaltılması gereklidir.”
1 Kişi: “İş elbisesi ile kışın üşüyoruz. Kışın daha kalın üniforma ya da kazak
verilmelidir.”
1 Kişi: “Önceden bölümlerde bulunan şarjlı transpaletlerden tekrardan
alınabilir veya arızalı olanlar tamir edilebilir, işyerimizde en büyük iş güvenliği
sorunu bence bel fıtığı sorunudur, 24-45 yaş arası arkadaşların çoğunluğunda bel
fıtığı görülmektedir...”
2 Kişi: “Elektrikli transpalet maksimum sayıda olmalı ki operatör beliyle
çevirmesin. Çok telli makina üstlerine havalandırma aspiratörü yapılmalı ki çıkan
duman fabrika içine dağılmasın. İş elbise ve özellikle botların dağıtımı zamanında
yapılmalı! Yaz ortasına kadar kışlık bot kullandık, kış ortası geldi hala kışlık bot
yok!”
2 Kişi: “Kullanılan malzemelerin üst seviyede kaliteli, standartlara uygun ve
kullanışlı olması gerekmektedir. Kullandığımız malzemeler korumadığı gibi
kullanımı adeta bir eziyete dönüşmüş durumda! Örneğin, ayakkabılar sürekli
kullanıma bağlı olarak yanlarından yırtılmakta, yağışlı havalarda ve soğuklarda
bu yırtılan ayakkabıların sadece çelik olan burun kısmı koruma işini yapabildiği
için ayaklarımızdan aldığımız soğuk bizi hasta etmektedir.”

3.2.4 Çalışma Koşulları ile İlgili İyileştirme Önerileri
Bu bölümdeki öneriler ücret, çalışma süreleri, vardiya düzeni ve süresi
ile ilgilidir. Bu öneriler aşağıda kişi bazında incelenmiştir:
1 Kişi: “Ücretler iyileştirilmeli, son derece adaletsiz…”
1 Kişi: “Çalışma süreleri azaltılmalıdır.”
2 Kişi: “Çalışma koşulları iyileştirilmelidir.”
1 Kişi: “Öncelikle gece vardiyasının olmaması gerekir, çünkü gece çalışanlar
gündüz çalışanlardan çok daha fazla dalgın ve bilinçsiz bir şekilde kendini bilmez
davranışlarda bulunabiliyor. Bunun sebebi de gündüz uykusunun gece uykusu
kadar etkili olmaması...”

3.2.5 Bakım-Onarım ile İlgili İyileştirme Önerileri
Bakım-onarım ile ilgili iyileştirme önerilerinde makinelerin güvensiz
çalışması ve bir iş kazası oluşumuna meydan vermeyecek şekilde
çalışmalarının sağlanması ile periyodik bakımlarının düzenli olarak
sağlanmasına ilişkindir. Aşağıda bu öneriler kişi bazında açıklanmaktadır:
3 Kişi: “Makinelerin düzenli olarak bakımı yapılmalı.”
1 Kişi: “Makineler çok güvenli çalışmıyor. Her an bir iş kazası yaşamaya çok
uygun durumda. Kopan bir kablo tehlikesinden korunmak için koruyucu
yapılmalıdır.”

3.2.6 Uyarı İşaretleri ile İlgili İyileştirme Önerileri
Bu konudaki iyileştirme önerileri işyerinde gerekli alanlarda yeterli sayı
ve nitelikte uyarı levha ve işaretlerinin kullanımı ve belirgin hale
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getirilmesi ile ilgilidir. Bu düzenleme önerileri aşağıda kişi bazında
açıklanmaktadır:
3 Kişi: “Daha fazla uyarı levha ve işaretleri kullanılmalıdır.”
1 Kişi: “İşyerindeki bazı güvenlik tabela ve levhaları çok belirgin değil, kişi o
bölgeden geçtiği zaman direk gözüne çarpmalı. Örneğin … nolu çoktelli
makinesinin yanındaki -dikkat forklift çıkabilir- yazısı. Onu görebilmek neredeyse
imkânsız.”

3.2.7 Denetim ile İlgili Öneriler
Bu bölümdeki öneriler iç ve dış denetimlerin arttırılması ve dış
denetimin işyerine bilgi verilmeden aniden gelinerek yapılmasına
ilişkindir. Buna ilişkin öneriler aşağıda listelenmiştir:
1 Kişi: “Denetimler daha sık olmalı ve denetime habersiz, aniden
gelinmelidir.”
1 Kişi: “İşyerinde denetim sürekli hale getirilirse, bu durum caydırıcılık
oluşturacaktır.”

3.2.8 Diğer Öneriler
Kategorik sınıflama dışında kalan öneriler çalışanların İSG konusunda
daha bilinçlendirilmeleri, konuya daha fazla önem verilmesi gereği,
çalışma ortamının daha güvenli hale getirilmesine ilişkindir. Bu öneriler
aşağıda açıklanmaktadır:
Kişi 195: “İş güvenliğine daha fazla önem verilmelidir.”
Kişi 595, 660: “Çalışanların bilinçli, hareket etmeleri sağlanmalıdır.”
Kişi 644: “İşyerimde İSG yeterince iyi. Çalışanların daha dikkatli davranarak
kazalardan korunması gerekli.”
Kişi 361: “… Kurallara uymayanlara yaptırım uygulanmalıdır.”
Kişi 603: “Yazın işletme içinin ısısını düşürebiliriz.”
Kişi 649: “Sil baştan daha güvenli daha sıcak ve tertip düzenin yerinde olduğu
bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır.”

4. Tartışma
Metal sektöründeki İSG sorunlarının en büyüğünü çalışma ortamı ile
ilgili problemler oluşturmaktadır. Tehlikeli/çok tehlikeli işlerde çalışan
işçilerin yaşadığı en yoğun çalışma ortamı sorunu, ortamın (yeterli)
havalandırıl(a)mamasından kaynaklanmaktadır. Bu durum çalışanların
buharlaşma yoluyla çeşitli zararlı gaz atıklarını ve tozları solumasına neden
olmaktadır. Havalandırma kaynaklı bu sorunun çalışanlarda sürekli
maruziyet nedeniyle gerek çalışma dönemi içinde gerekse çalışma dönemi
sonrasında çeşitli meslek hastalıklarını ortaya çıkarması kaçınılmazdır.
Sektörde havalandırma problemlerinin çok yoğun olarak yaşandığı göz
önüne alındığında (%43,29), çalışanların bütününün meslek hastalığı riski
tehdidi altında olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle çalışanların

[548]

tümünü toplu olarak koruyacak havalandırma sistemlerinin kurulması,
sektörün en önemli ve öncelikli ihtiyacıdır.
Çalışma ortamlarının havasızlığı, İSG denetimlerinde tespiti zor olan
konulardan biridir. Üretimin mevcut havalandırmanın tolere edebileceği
düzeye getirilerek kamufle edilmesi mümkün olduğu gibi, denetim
elemanlarınca daha görünür ve öncelikli kabul edilebilecek konuların
gölgesinde kalması mümkündür. Havalandırma sorunlarının çözümü için
ortam ölçümleri sık periyotlarla tekrar edilmeli ve iş güvenliği uzmanı ve
işyeri hekimince hastalık potansiyeli göz önünde bulundurularak etkin bir
şekilde raporlanmalıdır. Ancak İSG hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik
Biriminden alınması halinde de uzman ve hekimin kontrolü dönemlerinde
üretimin kısılarak durumun gizlenmesi mümkündür. Bu nedenle işyeri
hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının bilinçli olması gereklidir.
Ortam ölçümlerinin sıklığı, risk değerlendirme bulgularına bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. İSG mevzuatında bu eylemin periyoduna
ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu tip bir düzenleme işyerlerinde
gerekli halin belirsizliği, risk değerlendirmenin yetersizliği gibi
nedenlerden dolayı gerekli hallerde ortam ölçümlerinin yapılmasına engel
teşkil edebilir. Kanımızca bu ölçümler çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli
sektörlerde sırasıyla 2-4-6 yılda bir yenilenmelidir (Prosafety, 2016).
Metal sektöründe çalışma ortamı ile ilgili ikincil sorun, çalışma
alanlarının yetersizliği ve düzensizliğidir (%28,66). Çalışma alanının
darlığı ve düzensizlik başlı başına bir güvenlik riski iken, metal sektörünün
sahip olduğu riskler ve tehlikeler ile birlikte değerlendirildiğinde sektörde
iş kazası tehdidini arttırmaktadır. Kanımızca bu durum, iş kazası
istatistiklerinde metal sektörünün önde gelen sektörlerden biri olmasının
gerekçesini açıklayan etkenlerden biridir. Çalışma alanlarının yetersizliği
sorununun ortadan kaldırılması için işyerleri ve çalışma ortamlarının plan
ve dizaynları yapılırken, işletmenin kurulum dönemlerinden itibaren sağlık
ve güvenlik kuralları daha öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır.
Termal konfor, zihnimizin termal çevre ile etkileşiminden duyduğu
memnuniyet ya da memnuniyetsizliğin bir ölçüsüdür ve ortamda
bulunanların faaliyetlerine devam ederken sıcaklık, nem ve hava akım hızı
gibi ortam şartları bakımından belirli rahatlık içerisinde bulunup
bulunmadıklarını ifade eder. Ortamda termal konfor şartları yetersiz ise
rahatsızlık duyulmaya başlanır ve özellikle çalışma ortamında sıkıntı ve
rahatsızlık hali, çalışanlarda kapasite kaybına ve verimin düşmesine sebep
olur (İmancı, 2014:32). Metal sektöründe gerçekleştirilen işlerin birçoğu
normal sınırlar dışındaki ısı, nem, hava akım hızına maruz kalarak çalışma
ile gerçekleştirilmektedir. Bu tip çalışma ortamlarında normal değerleri
sürekli ve stabil halde tutmak önemlidir. Zira, işyerlerinde normal
sınırların dışındaki değerlerde artma veya azalma olması halinde kaza
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oranlarında artışların ortaya çıktığı bilinmektedir (Edwin&Brown,
1955:351). Bu bulgulara göre Denizli ili özelinde metal sektöründe termal
konfor koşullarının olağan sınırlar içinde bulunmasının sağlanamaması,
önemli güvenlik tehditlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.
Çalışanlarla ilgili raporlanan sorunlar ise (%13,7) davranışlardan
kaynaklanan problemlerden oluşmaktadır. Bu problemler İSG ile ilgili
örgütsel düzeydeki problemlere işaret etmektedir. Bu durum, Denizli ili
metal sektörü işyerlerinde düşük düzeylerde güvenlik iklimi/kültürünün
varlığının göstergesidir. Çalışanlarla ilgili sorunların ortadan kaldırılması
için işyerinde pozitif bir güvenlik iklimi/kültürünün tesis edilmesi
gereklidir. Ancak bu çözüm, uzun vadeli bir çabayı/uygulamayı
gerektirmektedir. Metal sektöründe bir yandan güvenlik iklimi/kültürü
tesis edilmesine odaklanılırken, diğer yandan davranışsal sorunların
çözümü için çalışan farkındalıklarının arttırılmasına odaklanmalı,
sürekli/etkili eğitimler yapılmalı, ilk amirlerce çalışanlar sürekli
denetlenerek İSG’ne aykırı davranışlara izin verilmemeli ve tüm
kademedeki yöneticilerin güvenliğe olan bağlılığının görünür biçimde
çalışanlara aktarılması gereklidir.
Denizli ili metal sektörü çalışan görüşlerine göre işverenlerinin İSG
konusunda reaktif tutum içinde oldukları anlaşılmaktadır. Bu bulguya göre
metal sektörü işverenlerinin İSG hakkında yeterli farkındalığa sahip
olmadığı ya da bu konudaki hassasiyetlerini görünür hale getirmede
başarısız olduğunu söylemek mümkündür. Her iki seçenek de işyeri içinde
güvenlik ikliminin/kültürünün geliştirilmesine engel olan faktörlerdir. Bu
bulgulara göre aşağıdaki tespitler yapılmaktadır:
 Gerekli İSG önlemleri alınmadan ve çalışma koşullarını ağırlaştırarak
yapılan
daha
hızlı/daha
fazla
üretim
baskısı,
İSG’ni
iyileştirmek/geliştirmek için yapılan tüm faaliyetleri, ne kadar
etkili/maliyetli olursa olsun çalışan gözünde itibarsızlaştırmakta ve
güvenli davranışlarda bulunmaktan alıkoymaktadır.
 İşletme içinde alınan kararlarda İSG’nin dikkate alınmaması,
farkındalık düzeyi yüksek çalışanlarda dahi İSG konusunda olumlu
tutumlar/davranışlar sergilenmesine engel teşkil etmektedir.
 Tüm kademedeki yöneticilerin liderlik özelliklerini ön plana çıkararak
İSG’ne bağlılığını/hassasiyetini görünür hale getirmek yerine
çalışanlara İSG’ne uyumu için işverenlerce/vekillerince baskı
yapılması çalışanların güvenlik faaliyetlerine katılımını, güvenliğe
öncelik vermesini, güvenlik kurallarına uyumunu engeller niteliktedir.
 Beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlar arasında ücret ve diğer çalışma
ilişkisi konularında ayrım yapılması (ya da bu yönde bir çalışan algısına
sebep olabilecek uygulamalar) güvenlik önlemlerine uyum için olumlu
tutum geliştirmeye engel teşkil etmektedir.
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Çalışanlara tedarik edilen KKD’lerin nitelik ve nicelik olarak
yetersizliği, çalışanın bedenine uygun olmaması, üretim için kullanılan
takım-malzemelerin nitelik ve nicelik olarak yetersizliği koruma işlevini
(yetersiz derecede) yerine getirirken çalışanların konforunu ve çalışma
performanslarını da olumsuz olarak etkilemektedir. KKD, ekipman ve
malzemelerin çağın, sektörün, çalışanın talep ve gereklerine uygun olarak
seçilmesi önemli bir maliyet kalemi olarak görülebilir. Oysa iş kazası ve
meslek hastalıklarını önleme maliyetlerinin, iş kazasının bütüncül
maliyetlerinde azalma sağladığı bilinmektedir. Buna ilave olarak bu
harcamaların hem İSG performansı hem de çalışan memnuniyeti üzerinde
olumlu etkiye sahip olduğu bulgulanmaktadır (Bayram, 2016:16). Bu
bulguya dayanarak işverenlerin bu farkındalığa sahip olması, metal
sektöründe İSG sorunlarının çözümüne katkı sağlamanın yanı sıra
güvenlik kültürü oluşumuna da katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
KKD’nin çalışanları koruyucu amaçla kullanımı yukarıdaki diğer
zararlı etkenlerle birlikte değerlendirildiğinde önemli bir husus göze
çarpmaktadır. 6331 sayılı İSG Kanunu 5-1/g maddesine göre toplu
korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verilmesi
gereklidir. Dolayısıyla sektörde, havalandırma sorunu başta olmak üzere
fiziksel risk etmenleri ile mücadelede bunun tersinin tercih edildiği
görülmektedir. Bu aykırılık beraberinde başka tehlikeli bir mesajı
barındırmaktadır. İşletme yönetimleri çalışanlara KKD temin ederek İSG
açısından gerekli sorumluluklarını yerine getirdiğine dair çalışanlara mesaj
verir ve güvenli davranmalarını bekler iken, çalışanlarca bu mesajın
işletme yönetimlerinin istediği şekilde değil de olması gerektiği gibi
alındığı anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle çalışanlar tarafından bu durum
KKD kullanımı ile toplu korunma tedbirlerinden kaçınıldığı ve İSG’ne
yönelik yönetici tutumlarının gerçekte pozitif olmadığı şeklinde
değerlendirilmektedir. Bu tip bir çalışan algısı, güvenli tutum ve
davranışlar sergileme, güvenlik kurallarına uyum ve güvenlik
faaliyetlerine katılım için önemli bir bariyerdir. Nitekim bu bariyer etkisi,
çalışanlara bu araştırmanın uygulanmasında “İSG’nin iyileştirilmesi için
neler yapılmalıdır” sorusuna düşük katılımla kendini göstermiştir.
Yatay ve dikey güvenlik iletişimi sorunları da araştırmamızda tespit
edilen diğer bir güvenlik meselesidir. Çalışana iyi davranılmaması,
soruların olumlu olarak yanıtlanmaması, işçinin kendini rahat
hissetmemesi, düşük ücretin oluşturduğu psikolojik sorunlar
nakledilmektedir. Anılan problemler genellikle çalışma ilişkilerinden
kaynaklanan sorunlardır. Problemler özellikle çalışanın manevi kişiliğinin
korunması ile ilgilidir. Bu bulgulara göre çalışma ilişkisinden kaynaklanan
sorunların çözümü hem üretim ortamında verimliliğe hem de iş kazası ve
meslek hastalıklarının azaltılması ile iş güvenliği kültürünün oluşumuna
katkı sağlayabilir.
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Makinelerin bakımsızlığı, özellikle güvenlik açısından taşıdığı riskler
nedeniyle kullanım ömrünü doldurduğu, acil durdurma butonlarının çeşitli
nedenlerle işlevsizliği/yokluğu, koruyucu aksamların yetersizliği,
bütünüyle bariz iş güvenliği risklerini oluşturmaktadır. Tahmin
edilemeyen ya da çok düşük olasılıklı risklerin bile ciddi kazalara sebep
olabildiği düşünüldüğünde, anılan problemlerin varlığı sektörde yaşanan iş
kazalarının yoğunluğunu açıklayıcı diğer bir etken niteliğindedir. Anılan
sorunlar, iş kazalarının doğrudan tetikleyicileri olarak ciddi tehditler arz
etmekte olup sadece düzeltilerek ortadan kaldırılmakla yetinilmemeli,
tekrar ortaya çıkmaması için bir sistem yaklaşımı ile ele alınması
gereklidir. Bu amaçla yönetim sistemlerinden yararlanılabilir. Ancak bir
işyerinde uygulanan yönetim sistem(ler)inin etkili uygulama olanağından
yoksun olması, beklenen faydayı sağlamayacağı gibi, iş güvenliğini daha
kötüye götürmesi de mümkündür (Bkz. Özkan ve Arpat, 2016).
Doğrudan sağlık ve güvenliğe ilişkin meseleler ise çalışma ortamında
makine ve teçhizat dışında kalan görünür/yakın tehditlerle ilgilidir. Makine
problemleri ile bu gruptaki problemlerin çözümünün tekrar tekerrür
etmeyecek şekilde sağlanması, çalışanların işyerine ve yöneticilerine karşı
pozitif tutum ve davranışlar göstermesi, yönetimlerinin güvenliğe bağlı
olduğunu düşünmeleri için temel bir şarttır. Bu tip temel sorunların
çözümü sağlanmadan arzu edilen bir güvenlik iklimine erişmek mümkün
değildir. Ayrıca işyerinde güvenliği sağlamanın temel eylemlerinden biri
olan “çalışan katılımının” bu şartlarda sağlanması mümkün olmadığı için
çalışanların iş güvenliğine bağlılığının sağlanması gibi bir avantajdan
mahrum kalınacaktır. İSG kurulları açısından değerlendirildiğinde
yukarıda açıklandığı gibi en temel İSG konularının bile çözüme
kavuşturulmamış olması, İSG kurullarının da yeterli etkinlikte
çalışmamasına da sebep olabilir.
İSG konusunda kritik bir pozisyonu işgal eden ilk amirlerin (vardiya
amiri, nezaretçi, süpervayzır) İSG konusunda yeterli donanıma ve de
adanmışlığa sahip olması, diğer çalışanların İSG bağlılığı açısından önem
arz etmektedir (Arpat, 2018). Bu pozisyondaki kişiler hem İSG kurallarına
çalışanların uyumunu sağlamak için liderlik yapmak, onları denetlemek ve
sadece üretim hakkında değil işin/işyerinin/işletmenin güvenliği hakkında
bilgilendirme yapma yükümlülüğündedirler. Süpervayzırların çalışanlarla
kaliteli iletişimi, güvenlik çıktılarını iyileştiren ve pozitif güvenlik iklimine
hizmet eden bir faktör olarak ifade edilmektedir (Huang vd., 2018:357).
Ancak metal sektöründe bu iletişim ve bilgilendirme konusunda
yetersizliklerin devam ettiği yönünde çalışan algıları halen mevcuttur. Bu
sorunun çözümü, üst yönetimlerin güvenlik bağlılığı/adanmışlığı ve
çalışanları İSG konusunda motive ederek katılımlarını sağlama düzeyiyle
yakından ilişkilidir.
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İSG’ni sağlamada olmazsa olmaz niteliğe sahip olan diğer bir husus ise
eğitim konusudur. Güvenlik kurallarına uyum, güvenlik faaliyetlerine
katılım, güvenliğe dönük olumlu tutum ve davranışlar sergilemenin temel
koşulu öncelikle konu hakkında eğitim yoluyla bilgi sahibi olmaktır.
Eğitim faaliyetlerinin sürekli ve etkili olması ile çalışanın yaptığı iş ve
karşılaşacağı işlerle ilgili olması önem arz eden bir özelliktir. Eğitim
faaliyetlerinin bu özelliği, çalışana ve işe dönük eğitim faaliyetlerini bir
plan dahilinde gerçekleştirmenin önemini ifade etmektedir. Metal sektörü
çalışanlarında da düşük düzeylerde olan eğitim algıları, kişi/birim/iş/risk
bazlı planlanarak etkili ve sürekli şekilde, mevzuatta belirlenen süreler
taban kabul edilerek yerine getirilmelidir.
Arpat (2015:163)’ün araştırmasına göre metal sektöründe ortalama
günlük çalışma süresi 9 saat, haftalık çalışma süresi ise 51,87 saattir.
Çalışanların %54’ü 45 saatin üzerinde çalışmaktadır. Çalışma sürelerinin
fazlalığı kronik yorgunluğa, stres artmasına ve bunlara bağlı dikkat
dağınıklığına neden olup iş kazası sıklığını arttırmaktadır (Akçapınar,
2015:96). İş stresi ile mental sağlık semptomları arasındaki ilişki de göz
önüne alındığında (Sawhney vd., 2018:454) uzun çalışma sürelerinin tek
başına bile (mesleki) hastalıklara davetiye çıkarma potansiyeline sahip
olduğu söylenebilir. Sektörün var olan tehlikeli/çok tehlikeli yapısı ve
risklerinin çeşitliliği ve yoğunluğu kaza sıklığını arttırıcı, ilave bir faktör
olarak ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle metal sektöründe hem iş kazası
sıklığını azaltmak hem de çeşitli mental sağlık sorunlarından korunmak
için normal süreyi aşan (45 saat) çalışma sürelerinin azaltılması, temel ve
öncelikli İSG eylemlerinden biri olarak değerlendirilmelidir.
Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmanın amacı metal sektöründe ki İSG meselelerini ve
iyileştirme önerilerini çalışan perspektifinden ele almak idi. Araştırma
sonuçlarına göre sektörde bariz, görünür ve aşikâr düzeyde büyük oranda
ve önemli İSG problemleri mevcuttur. Sektörde temel risk ve tehditler ile
bile mücadele edilememekte ya da cılız önlemler nedeniyle olumlu ve
etkili neticeler alınamamaktadır. Temel tehditlerin bile ortadan
kaldırılamadığı bir platformda, iş kazası sıklığının yoğunluğu doğal bir
sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki bulgulara göre, metal sektörü
çalışanlarının sürekli bir biçimde kaza ve hastalanma riski ile karşı karşıya
olduklarını söylemek mümkündür.
%95,8 düzeyinde raporlanan olumsuz görüşler iki temel alanda
iyileştirme ihtiyacına vurgu yapmaktadır:
1. Doğrudan İSG ile ilgili sorunlar: Çalışma ortamı sorunları,
çalışandan kaynaklanan problemler, işverenden kaynaklanan problemler,
KKD ve diğer ekipman-malzeme sorunları, makineler ile ilgili sorunlar,
doğrudan sağlık ve güvenliğe ilişkin sorunlar, eğitim ve bilgilendirmeye
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ilişkin sorunlar olup raporlanan tüm olumsuzlukların %84,35’ini
içermektedir.
2. Çalışma ilişkisi ile ilgili sorunlar: Uzun çalışma süresi, ilk amirle
ilgili sorunlar, ücret sorunları, iletişim problemleri, denetim sorunları ve
psikolojik sorunlardan oluşmaktadır. Bu problemler raporlanan tüm
olumsuz görüşlerin %15,64’ünden oluşmaktadır. Bu alandaki sorunların
çözümü, domino etkisi ile birinci maddede açıklanan sorunların çözümüne
de katkı sağlama potansiyeline sahiptir.
Çalışanların görüşlerinden metal sektöründe İSG açısından
problemlerin hem çok çeşitli hem de yoğun olduğu görülmektedir. Buna
rağmen %1,8 düzeyinde raporlanan olumlu görüş sahiplerinin işyerine
karşı her şeye rağmen olumlu tutum geliştirdikleri anlaşılmaktadır. Bunun
sebebi İSG konusunda düşük bilinç düzeyi, güvenliğe dönük kaderci
yaklaşım ya da işverene karşı aşırı sadakat olabilir.
Çalışanlar tarafından raporlanan özellikle çalışma ortamına ilişkin
sorunların, tüm çalışanları uzun vadede meslek hastalığı sorunları ile de
karşı karşıya bırakması muhtemeldir. Bu nedenle metal sektöründe acil
olarak temel risk ve tehditlere karşı İSG önlemlerinin yeterli düzeyde
alınması büyük önem arz etmektedir. Bunun için öncelikle çalışma
ortamında kazaların azaltılması için ivedi olarak acil önlemler alınmalı,
ayrıca çalışanların güvenlik faaliyetlerine katılımını sağlamak için güçlü
adımlar atılarak çalışanların bu vesile ile organizasyona daha barışık hale
getirilmesi gereklidir.
Anılan İSG problemlerinin yoğun bir çeşitlilik göstermesi çalışanı hem
İSG açısından hem de çalışma koşulları açısından öğrenilmiş çaresizlik,
örgüte düşük bağlılık, yüksek devir hızları, örgütsel sinizm ve düşük iş
tatmini gibi pek çok örgütsel sorunları ortaya çıkarma potansiyeline
sahiptir. Bu nedenle metal sektöründe işletme yönetimlerinin sağlık ve
güvenlik ile buna bağlı sorunların çözümü için ileri bir adanmışlığa ve
gayrete sahip olması gereklidir.
Sektörde yaşanan problemler büyük ölçüde organizasyonel
nedenlerden kaynaklanmaktadır. Organizasyonel güvenlik meselelerinin
çözümü halinde çalışanların güvenlik faaliyetlerine katılımı, güvenli
tutum-davranışlar benimsemeleri ve sergilemeleri mümkün hale gelebilir.
Bu nedenle metal sektöründe bundan sonraki araştırmaların yönetimin
güvenlik ile ilgili bağlılığına-adanmışlığına odaklanması önerilmektedir.
Sorunların çokluğu ve yoğunluğunun çeşitli yönetim kademelerinde nasıl
algılandığı ve kabul gördüğü araştırmanın temel odak noktasını
oluşturmalıdır. Yine sektör çalışanlarının yönetimlerinin hangi eylemlerini
İSG katılımında anahtar faktörler olarak algıladığı başka bir araştırmaya
konu edilebilir.
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Araştırma bünyesinde işveren, yönetici veya İSG profesyoneli
görüşlerine yer verilmemiştir. Metal sektöründe İSG problemleri, başka
araştırmalarla bu perspektiften de ele alınarak yürütülebilir.
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OKUL SOSYAL HİZMETİ VE TEORİK YAKLAŞIMLAR
School Social Service and Theoretical Approaches
Adem DAĞ
Giriş
Sosyoloji düşünürleri geçmişten günümüze toplumsal hayattaki
düzenlilikleri açıklamak istemişlerdir. Sosyolojik kuramlar içerisinde
yaşadığımız dünyayı açıklamak için bizlere bir model önerir. Sosyal yaşam
içerisinde insanlar karşılıklı ilişki halindedirler veya sosyologların ifade
biçimiyle; toplumsal etkileşimde bulunurlar. Bu yaklaşım sosyolojik
kuramın klasik kavramlaştırılmasıdır (Richter, 2013: 9). Sosyal hizmet
kuramsal alt yapısını oluştururken eklektik temelde diğer disiplinlerden
yararlanmıştır. Sosyal hizmet çeşitlilik ile tanımlanan ve ifade edilen bir
meslektir. Sosyal hizmet uzmanları, farklı insanları ve birçok farklı
durumu bünyesinde taşıyan, çok çeşitli etkinliklerle meşgul olurlar. Örnek
vermek gerekirse; bazı sosyal hizmet uzmanları yoğun bir biçimde bireyler
ve aileler üzerinde çalışırken, diğerleri küçük gruplar, örgütlenmeler ya da
toplumun bütünü ile çalışmakta; bazı sosyal hizmet uzmanları, öncelikle
çocuklar ile ilgilenirken, bazıları ise yaşlı bireylerle ilgilenmekte; bazıları
danışman ve psikoterapist görevleri üstlenirken bazıları da aile içi şiddet
konusuna eğilmektedir (Sheafor ve Horejsi, 2016: 19). Sosyal hizmet,
kişilerin, ailelerin, grupların ya da toplulukların sosyal fonksiyonelliği için
kapasitelerin arttırılması ya da düzeltilmesi veya bu hedefe uygun olarak
sosyal koşulların oluşturulmasına yardım eder. Toplumun fertlerinin
birbirlerine bağlı ve karşılıklı dayanışma içinde olması ve sosyal ilişkilerin
gücü onların sosyal fonksiyonlarının artırmalarına yardımcı olmaktadır
(Duyan, 2010: 13).
Sosyal hizmeti meydana getiren üç temel özellik aynı olmalıdır. Bu
özellikleri Sheafor & Horejsi (2002) şu şekilde açıklamaktadır:
• Sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet alanında formel (biçimsel)
mesleki eğitim almış,
• Kamu kurumlarında veya özel sektör ya da sivil toplum kuruluşları
bünyesinde toplumsal olarak yetkilenmiş ve ödevlenmiş olmak,
• Birey ve grupların gelişimsel süreçlerini tamamlayarak kendilerine
özgü potansiyele ulaşmalarında ve şiddetten, korkudan ve sosyal
dışlanmadan uzak, , insan onuruna uygun şekilde hayat kalitelerini
arttırmak için çalışan mesleki görevlilerdir (Sheafor ve Horejsi, 2002; Akt.
Atasü-Topçuoğlu, 2013: 3).
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Sosyal hizmeti meydana getiren bu özellikler doğrultusunda, sosyal
hizmetin teorik alt yapısı oluşmuştur. İnsanın varlığı olmadan var olması
mümkün olmayan sosyal ve kültürel gerçeklik, onun tarafından meydana
getirilmekte aynı zamanda onu belirlemektedir. Yani sosyal ve kültürel
gerçeklikten bağımsız olmayan insan zihninin de bir “tabula rasa” olarak
işlemesi olanaksızdır. İnsan bir bilgi üretirken her zaman o konuyla ilgili
belli referans çerçevelerine ihtiyaç duyar, edindiği anlam kodlarından
etkilenir (Gençoğlu, 2014). Teori (the¨ría) kelimesinin köküne indiğimiz
zaman, bakma, görme, kurgulama, düşünme anlamını karşılayan Grekçe
bir sözcük olduğunu görmekteyiz (Peters, 194; Akt. Taşdelen, 2003).
Yakın zamana kadar dilimizde kullanılan “bakma” anlamına karşılık gelen
Arapça ‘n-z-r’ kökünden türetilmiş «nazariye» kelimesi de, teori
kelimesinin karşılığıdır. Bu gün ise «kurma» fiilinden türemiş «kuram»
sözcüğü ile karşılanmaktadır (Taşdelen, 2003). Sosyal teoriler mikro,
mezzo ve makro teoriler olarak sınıflandırılabilir. Sosyal teoriler toplumsal
dünyadaki düzenlilikleri açıklayarak, sosyal gerçekliği kavrayışımızı
kolaylaştırır.
Sosyal hizmet müdahalelerinde teori bilgisi, sosyal hizmet uzmanının
alanda sunduğu çalışmanın planlanmasına, sunulmasına ve
değerlendirilmesine kadar geniş bir alanda felsefi, düzenli, tutarlı ve
sistematik bilgiler bütünü anlamına karşılık gelmektedir. Sosyal hizmette
zaman içerisinde büyük ya da küçük çaplı birçok kuram ortaya çıkmıştır
(Atasü-Topçuoğlu, 2013: 3). Sosyal hizmet lisans eğitiminde yoğunlukla
öğretilen, temel uygulama kuramları; bilişsel davranışçı, müracaatçı
merkezli, görev merkezli, psiko-sosyal, çözüm odaklı ve güç merkezli
yaklaşımlar şeklinde sıralayabiliriz. Bu teorik yaklaşımlar, çoğunlukla
eklektik ya da bütünleşik olarak, sosyal hizmet uygulamalarında
kullanılmaktadır (Yolcuoğlu, 2014: 365). Sosyal hayatı sadece bir teorik
yaklaşımla açıklamak imkânsız olduğundan, sosyal hizmet teorilerinin
eklektik yapısı sosyal hizmet uzmanının alan uygulamalarında doğru yolu
bulmasında en büyük yardımcısıdır.
Sosyal hizmet mesleğinin jargonunda, uzmanın hizmet sunduğu kişiye
müracaatçı denir. Müracaatçı bağımsız değildir, bir sistem içerisinde
değerlendirilir. Müracaatçı sistemi (client system), müracaatçı ve onu
çevreleyen, sorunu ve ya çözümüne etki eden ve bunlardan etkilenen
etkileşimli aktörlerden meydana gelmektedir. Örnek vermek gerekirse, bir
çocukla çalışan okul sosyal hizmet uzmanı için, çocuk müracaatçıdır,
müracaatçı sistemi ise anne, baba, ailedeki diğer yakın kimseler, komşular,
mahalle arkadaşları, sınıf arkadaşları, öğretmen gibi kimselerden meydana
gelmektedir (Atasü-Topçuoğlu, 2013: 4).
Sosyal hizmet disiplini ve mesleği, eklektik bilgi temelinde, çok çeşitli
bilim dalları ve disiplinlerden, yararlandığı bilgi, kuram ve yaklaşımları
bünyesine katarak, bu teorik bilgileri mesleki alan uygulamalarında
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kullanan ve bu uygulamalardan kendi bilgisini üreten bir çalışma alanıdır
(Yolcuoğlu, 2014: 391). Okul ortamında kullanılan sosyal hizmet
teorilerine geçmeden önce sosyal hizmet tarihi ile ortaya çıkan ve gelişen
genel sosyal hizmet, uzmanlaşma ve genelci sosyal hizmet yaklaşımlarını
açıklamakta fayda var.
Tablo 1. Sosyal Hizmet Kuramındaki Yaklaşımlar
Genel
Sosyal
Hizmet
Yaklaşımı

Bu yaklaşıma göre sosyal hizmet uzmanı, müracaatçıyla
karşılaşmasından onun problemini dinlemesi, onu
anlaması ve yardımcı olması sürecini bireyle, grupla ya da
toplulukla çalışmadan sadece bir tanesi üzerine kurgulayıp
uygulamalıdır. Bireyle, grupla ya da toplulukla çalışma
odağından sadece bir tanesi doğrultusunda uygulamalar
yapılır. Bu çalışma türleri, bireyle, grupla ya da toplulukla
çalışmadır.

Uzmanlaşma
Yaklaşımı

Uzmanlaşma yaklaşımı sosyal hizmetin sunulduğu farklı
uygulama alanlarındaki bilgi birikimini çoğaltmıştır. Fakat
uzmanlaşma yaklaşımı alanda çalışan sosyal hizmet
uzmanları bakımından zannedildiği kadar kolay bir
çalışma şekli olmamıştır. Bir uzmanlık alanı içinde
konuların bölümlere ayrılması olanaklı olsa da hayatın
içindeki deneyimler için aynı şeyin geçerli olmaması en
büyük dezavantajıdır.

Genelci Sosyal
Hizmet
Yaklaşımı

Genelci yaklaşımın hedefi, sosyal hizmetin eklektik bilgi
birikimini karşılaştığımız durum ya da müracaatçının
bireysel durumunun şartlarına göre harekete geçirerek,
sorunun
çözümüne
orijinal
bir
yaklaşım
gerçekleştirmektir. Sosyal hayatın içinde tecrübe edilen
birbirine girift problemlerle müracaatçıların sorunlarla baş
etme kapasitelerini artırmak ve onların sosyal
işlevselliğini arttırmak hedefiyle genelci yaklaşım ortaya
çıkmıştır.

Kaynak: Atasü-Topçuoğlu, 2013: 9-11
Karmaşık sosyal hayatı kuram olmaksızın ifade edemeyeceğimiz
apaçık görünmektedir. Bir kuram sosyal gerçeklik hakkında varsayımlar
ortaya atmak ve bunların gerçekleşmesini ummaktır. Her gün kahvaltımı
yaparken, ocakta çaydanlığımın kaynayacağını beklerim (Richter, 2013:
13). Sosyal hizmeti, kuramsal analiz ve gözlemin serin sularında yüzen
akademik bir etkinlik olarak açıklayamayız. Uygulamalı bir meslek olarak
sosyal hizmet, mesleki uygulamaya dayalı çalışmalardan meydana gelir.
“Sosyal” ve “hizmet” terimlerinin bir birbiriyle ilişkili olarak arka arkaya
kullanılması, etkileşime dayalı sosyal bir ortamda gerçekleştirilen görev ve
işlere karşılık gelmektedir (Homer, 2015: 292). Okul sosyal hizmeti, sosyal
hizmetin okul ortamındaki uygulamalarıdır. Okul ortamındaki sosyal
gerçekliği açıklamak için okul sosyal hizmeti sosyal hizmet teorilerinden
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yararlanır. Okul sosyal hizmeti, okul ortamında gerçekleştirilen
öğrencilerin içsel, dışsal, sosyal ve özel eğitim ile ilgili problemlerine
müdahale etmek için, okul sosyal hizmet uzmanı tarafından ekolojik
yaklaşım ve güçlendirme yaklaşımından hareket ederek, sosyal adaletin
gerçekleşmesi adına yapılan faaliyetlerin bütünüdür (Dağ, 2017: 18-19).
Tarihsel süreç içerisinde sosyal hizmet kuramındaki yaklaşımları
inceledikten sonra, şimdi okul sosyal hizmet uzmanlarına problem çözme
sürecinde referans olan ekolojik yaklaşım, sistem ve güçlendirme
yaklaşımını inceleyelim.
Ekolojik Teorik Bakış Açısı
“Ekoloji”; birey ile çevresi arasındaki ilişkilerinin incelenmesi
anlamına karşılık gelmektedir. “Ekolojik sistem” de, birey (organizma) ve
onun çevresinin meydana getirdiği bir bütün, olarak tanımlanabilir. Bu
yaklaşımda, “birey ile çevre arasındaki” “karşılıklı etkileşim” ön plana
çıkarılmaktadır (Yolcuoğlu, 2014: 404). Ekolojik teorik bakış açısında,
birey içinde bulundukları sosyal çevreyle etkileşime girerek uyum
sağlayan ve gelişen varlıklar olarak görülmektedir. Ekolojik teorik bakış
açısı bireyin hem içsel hem de dışsal faktörlerine odaklanır. Bu teorik
yaklaşımda insan çevresine karşılık veren pasif varlıklar değil, aksine bu
çevrelerle dinamik etkileşime giren aktif bir varlık olarak görülmektedir
(Duyan, Özgür-Sayar ve Özbulut, 2008: 52). Okul sosyal hizmet uzmanları
öğrencilerin içsel, dışsal ve sosyal davranış problemlerini çözebilmek için
öğrencilerin çevrelerine odaklanmaktadır. Aşağıda bir okul sosyal hizmet
uzmanının ekolojik yaklaşımla ilişki kurma aşamaları açıklanmıştır.
Tablo 2. Ekolojik Yaklaşım ile İlişki Kurma Aşamaları
1) Aşama

Öğrenciyi ya da çocuğu rahatlatmak için küçük bir konuşma
ile başlayın.

2) Aşama

Öğrenci veya veli ile özel, rahat bir ortamda tanışın.

3) Aşama

Öğrenci ya da velinin olduğu yerden başlayın.

4) Aşama

Öğrencinin sizi şüphe duymadan inanarak dinlediğinden
emin olun.

5) Aşama

En önemli tedavi hedeflerini belirleyin.

6) Aşama

Sözleşme oluşturun.

7) Aşama

Hem öğrenci hem de öğretmen programlarıyla çalışmak için
düzenli randevu zamanlarını ayarlayın.

8) Aşama

Bir randevu ayarlayın ve öğrenci ile bir toplantı
gerçekleştiğinde sözleşme kullanın.

Kaynak: Openshaw, 2008: 30-32.
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Birey organizmasıyla, yaşadığı çevre arasında etkileşimde bulunduğu,
aile, okul, arkadaş ve akrabalardan meydana gelen ‘mikro sistem’; bireyin
aktif rol almadığı fakat yaşamını ve gelişimine etki eden kitle iletişim
araçları, komşular, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik kurumları ve tüm bu
sistemlerin birbirleriyle etkileşimini sağlayan ‘mezzosistem’; sosyoekonomik politikaları ve ülkenin ve toplumun değerlerini, inançlarını ve
ideolojilerini kapsayan ‘makrosistem’ içerisinde bireyin iyilik hali ve
sosyal işlevselliği, olumlu ya da olumsuz biçimde farklılaşabilmektedir
(Yolcuoğlu, 2014: 405).
Okullarda ekolojik bakış açısı merkezli müdahaleler gerçekleştirmek,
birey merkezli müdahalelere kıyasla güçtür. Okul sosyal hizmet uzmanları,
içsel, dışsal ve sosyal problemleri öğrencinin kendisinden kaynaklanan bir
sorun olarak görmeyi arzu ederler çünkü öğrencinin problem teşkil eden
davranışlarında okul şartlarına uyum sağlamasına yardım etmek, bu şartları
değiştirmeye çalışmaktan çok daha basittir (Dupper, 2013: 4). Ekolojik
yaklaşım okul sosyal hizmeti çalışmalarında yol göstericidir. Çünkü okul
sosyal hizmet uzmanları öğrenciyi merkeze almaktan daha ziyade onların
ailelerine, arkadaş ilişkilerine ve ekolojisindeki diğer sistemlere
odaklanmaktadır (Dağ, 2017: 61). Okul ortamında, birey ve sistem
merkezli müdahalelerde ekolojik yaklaşım okul sosyal hizmet uzmanlarına
çok boyutlu bir bakış açısı sunmaktadır.
Sistem Yaklaşımı
Sistem yaklaşımı, 20. yy’da sosyal bilimlerde, özellikle psikoloji,
sosyoloji, antropoloji, ekonomi, yönetim ve siyaset bilimi disiplinlerinde
kullanılan teorilerden bir tanesi olup, sistem teorisine bağlı bir kavram
olarak sosyal sistem, ekonomik sistem vb. kavramları sık olarak
kullanmaktadır (Yolcuoğlu, 2014: 391). Toplumsal hayattaki sosyal
düzenlilikler, sistem adı ile adlandırılan bütünleşmiş bütünlükler
şeklindedir. Sistemle ilgili çalışmalar yapan teorisyenler, sistem
parçalarının, nasıl olup da, bütünün devamına katkı sağlayacak şekilde
uyum içinde bir araya geldiklerini ve dolayısıyla ayrı ayrı analiz
edilemeyeceğini araştırdılar (Waters, 2008: 31). Bir sistem birçok
kısımdan meydana gelebilir. Bu bakımdan sistemin parçaları arasında
simbiyoz bir ilişki vardır. Bu durum ortak yaşam olarak adlandırılır. Bu
demek oluyor ki bir sistem birbiriyle birlikte var olan birbiriyle birlikte,
birbirine bağlı olarak hayat bulan parçalardan meydana gelmektedir. Başka
bir söyleyişle, birbirine ilişkisel bağlarla bağlanmış elemanlar bir sistem
meydana getirmektedir (Atasü-Topçuoğlu, 2013: 13). Örnek verirsek; aile
sisteminde “ebeveyn-çocuk” bir parça ve alt sistemi meydana
getirmektedir ve ebeveyn-çocuk sistemi, parçalar ya da alt sistemler olarak
kişilerden oluşur, bunlarda alt sistemlerden oluşan sistemlerdir. Bu nedenle
sistem kuramının en önemli özelliklerinden biri, çalışmakta olduğunuz ana
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sistemi ayırma becerisi ve ana sistemi meydana getiren çeşitli alt sistemleri
ve/veya parçaların sınırlarını çizebilmektir (Teater, 2015: 27).
Sistem yaklaşımının temel varsayımı bütüncülük, ilişki ve dengedir.
Bütüncülük, sistemi oluşturan nesnelerin veya ögelerin bütüne yaptıkları
katkının her ögenin ayrı ayrı katkısından daha çok olduğudur. İlişki,
sistemin etkileşim halindeki ögelerin birbirleriyle yapılanma şekillerinin
tek başına ögeler kadar önemli olduğuna işaret etmektedir. Denge, birçok
yaşayan sistemin hayatını devam ettirebilmek için denge arayışı halinde
olduğunu anlatmak için kullanılmaktadır (Zastrow, 2004; Akt. Duyan,
Özgür-Sayar ve Özbulut, 2008: 59).
Bir sisteme sahip olabilmek için, sistemi oluşturan her bir parça uyum
halinde hareket etmelidir (Teater, 2015: 27). Bir odak sistemde başka alt
sistemleri görebiliriz. Örnek vermek gerekirse; iki çocuk sahibi bir aileye
düşünelim. Burada bizim odak sistemimiz ailedir. Aile sistemi içinde
çeşitli alt sistemleri ayırmak mümkündür. Örneğin anneyle baba arasındaki
ilişki kendi içinde bir sistemdir ve odak sistemimiz olan aile sisteminin bir
alt sistemini oluşturmaktadır. Anne, baba ve çocuk arasındaki ilişkiler
başka bir alt sistem, çocuklar arasındaki ilişkilerde bir diğer alt sistem
olarak ifade edilebilir (Atasü-Topçuoğlu, 2013: 14). Denge ve uyum sistem
yaklaşımı için önemlidir. Şimdi sistem yaklaşımının okul ortamındaki
uygulanmasına bakalım.
Tablo 3. Sistem Kuramının Okul Ortamında Uygulanmasına Bir
Örnek
“Örneğin, okulda davranış problemleri gösteren bir çocukla çalışırken,
çocuğu müdahalenin hedefi olarak belirleyebilir ve olumsuz davranışları
değiştirmek için bilişsel davranışçı yaklaşımı kullanabilir. Alternatif olarak
çocuğu bir sistem olarak değerlendirip, çocuğun fiziksel, biyolojik ve psikolojik
alt-sistemlerini ve çocukla etkileşim içerisinde olan aile, okul ve toplum gibi
sistemleri de inceler. Tam bir değerlendirmeden sonra sosyal hizmet uzmanı
anne babanın boşanmanın eşiğinde olduğunu ve çocuğun velayeti konusunda
anlaşmazlık yaşandığını, çocuğun sabahları okula gitmeden önce pek çok kez
anne ve babanın kavgalarına şahit olduğunu keşfeder. Sosyal hizmet uzmanı
bundan sonra çocuğa odaklanmak yerine müdahalesini ebeveynler üzerine
odaklar ve onların etkileşim örüntülerini değiştirmeye çalışır. Böylelikle
sistemlerin tam olarak değerlendirilmesi sosyal hizmet uzmanının müdahalede
bulunacağı en iyi sisteme karar vermesine olanak sağlar.”

Kaynak: Teater, 2015: 29
Sosyal hizmet uzmanları, devamlı olarak varlıklarını olumsuz yönde
etkileyen ve işlevsiz hale getiren, sosyal problemlerini çözmeyi denemiş,
birçok kere başarısız deneyimde bulunmuş olan insanlara hizmet sunarlar.
Sistem yaklaşımından hareketle, her sistem hedeflerine ulaşabilmek,
dengesini devam ettirmek, var olabilmek ve kimliğini korumak amacıyla,
içsel ve dışsal süreçlere, sürekli olarak tepki vererek ve uyum sağlamaya
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çalışmaktadır (Yolcuoğlu, 2014: 392). Tablo 3 incelendiğinde, çocuğun
okul ortamında gösterdiği davranış problemlerinin çözümünde bilişsel
davranışçı yaklaşımın kullanıldığı, daha sonra sistem yaklaşımı sayesinde
çocuktaki davranış problemlerinin aslında çocuğun aile sisteminden
kaynaklandığı görmekteyiz.
Güçler Perspektifi ve Güçlendirme Yaklaşımı
“Güçsüzlük”; toplum içerisinde ayrımcılığa, sosyal dışlanmaya ve
ötekileştirmeye maruz bırakılan, düşük sosyo-ekonomik düzeyde hayatını
devam ettirmeye çalışan kitlelerin ortak durumuna işaret eden bir
kavramlaştırmadır (Yolcuoğlu, 2014: 408). Güçler yaklaşımı sosyal adalet
ve toplumsal eşitlik için, sosyal hizmet uzmanları tarafından müdahale
sürecinde kullanılmaktadır. Güçler yaklaşımını kullanan sosyal hizmet
müdahale sürecinde sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında yatay bir
ilişki ve işbirliği oluşur. Sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasındaki
süreçte müracaatçının bireysel güce sahip olduğu duygusunu ortaya
çıkartmak önemlidir. Müdahale süreci boyunca sosyal hizmet uzmanı ve
müracaatçı, müracaatçının iç görüsünü çoğaltarak kendi güçlü yönlerinin
farkına varmasına yardım eder (Atasü-Topçuoğlu, 2013: 20). Sosyal
hizmet literatürü incelendiğinde, Türkiye’de, “empowerment” kavramını
karşılamak için “güçlendirme” kelimesi kullanılmaktadır. Güçlendirme
kavramı bakımından, müracaatçının kendisinde var olan güçleri, becerileri,
yetenekleri henüz ortaya çıkartmamış güce sahip bir birey olarak görülür.
Güçlendirme yaklaşımından hareket edilerek gerçekleştirilen müdahaleler
ile müracaatçı sistemi, müdahale bittikten sonra dahi hayatına etki eden
değişkenleri etkilemeye devam edebilecek seviyeye gelmektedir (Özkan
ve Yenimahalleli-Yaşar, 2011: 155).
Başka bir tanımla güçlendirme yaklaşımı, sosyal hizmet
müdahalesinde, birey, aile, grup ve toplulukların kişisel, kişiler arası,
sosyoekonomik ve politik güçlerinin arttırılarak, mevcut şartlarını iyi bir
noktaya getirme ve müracaatçıya yardım etme sürecidir (Barker, 1999:
153; Akt. Gökçearslan-Çifci ve Polat-Uluocak, 2011: 89). Güçlendirme
yaklaşımının ana amacı, “sosyal adalet” olup, toplumda iş, aş ve nitelikli
eğitim olanaklarına sahip olan edilgen ve güçsüz konumdaki insanlar,
kendilerinde var olan güçleri fark ederek toplumsal sistemde birer etkin
eyleyen aktör olarak, daha yapıcı ve mutlu yaşayabilen bireyler haline
geleceklerdir (Yolcuoğlu, 2014: 414). Güç insanın günlük hayatındaki
karmaşık sorunlarla baş edebilmesini sağlayan sosyal destek sistemleridir.
Güçler yaklaşımı okul ortamında, davranış problemi karşısında akademik
başarısı düşen ya da öğretmenleriyle problem yaşayan öğrencilerin güçlü
yanlarını ön plana çıkartabilmesini sağlayan bir yaklaşımdır (Dağ, 2017:
66). Okul ortamında birçok öğrenci sorunla karşılaşmaktadır. Bu sorun
kendisinden ya da ekolojik sisteminden kaynaklanabilir. Sorun yaşayan
öğrencinin akademik başarısı düşer. Güçler yaklaşımı öğrencilerin
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içlerinde var olan güçlü yanların ortaya çıkartılarak, akademik başarısının
arttırılmasında okul sosyal hizmet uzmanlarına yol göstermektedir.
Sonuç
Sosyal teoriler, hayatı anlamlandırıp yorumlamamızda bizlere yol
göstericidir. Sosyal hayatın karmaşık ilişkilerinde düzenlilikleri ortaya
çıkartmak için çok çeşitli düzeylerde (mikro, mezzo ve makro) teoriler
üretilmiştir. Sosyal hizmet multidisipliner bir alan olarak sosyoloji ve
psikoloji gibi disiplinlerden teorisini üretirken yararlanmıştır. Tarihsel
süreçten ayrı bir sosyal hizmet düşünemeyeceğimiz için, sosyal hizmet
yaklaşımlarının (genel sosyal hizmet, uzmanlaşma ve genelci) tarih
içerisindeki gelişimini bilmekte fayda vardır.
Okul sosyal hizmeti, okul ortamında öğrencilerin akademik başarısını
arttırmak için gerçekleştirilen, sosyal hizmetin eklektik bilgi temelini
kullanan ve bu alanda yüksek lisans eğitimi alarak uzmanlaşmış mesleki
personel tarafından gerçekleştirilen uygulamalar olarak tanımlanabilir.
Okul ortamında binlerce öğrenci aynı anda çeşitli ders aktiviteleri ve
sosyal faaliyetler gerçekleştirmektedir. Öğrenciler ev, okul ve arkadaş
sistemlerine dâhil olmaktadır. Okul ortamında içsel, dışsal ve sosyal
davranış problemleri gösteren öğrencilerin sorunları genellikle aile sistemi
ya da arkadaş sisteminden kaynaklanmaktadır. Aile sistemi ya da arkadaş
sisteminden kaynaklanan problemler; devamsızlık, akran zorbalığı,
evsizlik, ergen hamileliği, ayrılık anksiyete vb. olarak sıralanabilir. Okul
sosyal hizmet uzmanı okul ortamında birey ve sistem merkezli
müdahaleler gerçekleştirirken teori ve pratiğin uyuşması, müdahalenin
daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Okul ortamındaki karmaşık
problemlerin çözümünde, okul sosyal hizmet uzmanlarına ekolojik teorik
bakış açısı, sistem yaklaşımı ve güçlendirme yaklaşımı yol gösterecektir.
Okul ortamında bir öğrenci 20+ gün özürsüz ve izinsiz devamsızlık
yaptığında, bu durum çocuğun aile sisteminde bir sorun olduğunu
göstermektedir. Okul sosyal hizmet uzmanı sistem yaklaşımındaki teorik
bilgilerinin referansı ile müdahaleler planlayacaktır. Anne-baba ayrı, üvey
ebeveyn, aşırı yoksulluk, ebeveyn ruhsal rahatsızlığı, ebeveyn
yabancılaştırma gibi aile sisteminden kaynaklanan problemleri
çoğaltabiliriz. Tüm bu problemler çocuğun ekolojik sisteminden
kaynaklanmaktadır. Ekolojik yaklaşım okul sosyal hizmet uzmanlarına
soruna farklı pencerelerden bakabilme kolaylığı vermektedir.
Okul ortamında aile sisteminden ya da arkadaş sisteminden
kaynaklanan birçok problem öğrencilerin akademik başarısını
düşürebilmektedir. Aynı zamanda fiziksel özellikler, güzellik algısı obezite
vb. sorun yaşayan öğrencilerin problemlerinin çözümünde okul sosyal
hizmet uzmanlarına güçlendirme yaklaşımı referans olmaktadır. Her
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öğrencinin güçlü olduğu bir alan vardır düşüncesinden hareketle, bir
alanda başarısız olan öğrencinin, içine kapanarak bu durumu kabullenmesi
yerine, güçlü olduğu başka bir alanı ön plana çıkartmak, sosyal adalet ve
toplumsal eşitliğin sağlanmasını ve okul ortamındaki sosyal hizmet
çalışmalarının somutlaşmasını sağlayacaktır.
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