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SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMININ VAR OLMAYAN TOPLU MEZARLARI 

COLLECTIVE CEMETERS OF THE FRAUD ARMENIAN GENOCIDE 

 

ÖZ 

Ermeni Soykırımı İddiaları (Sözde Ermeni Soykırımı ya da Asılsız Ermeni İddiaları), bazı kişilerin, 

1915 yılının Mayıs ayından Kasım ayına kadar Osmanlı Devletinin Doğu Anadolu’da iç güvenlik nedeni ile 

gerçekleştirdiği Ermeni Tehciri'nin, gerçekte bölgedeki Ermeni toplumunu yok etme amaçlı olduğu ve 1.5 

milyon Ermeni’nin bu gerekçe ile öldürüldüğü iddialarıdır. 

Birinci Dünya savaşının başlangıç yıllarında Osmanlı Devleti İttifak devletleri ile birçok cephede 

savaşırken, Ermeniler, Doğu’da İç Anadolu’ya kadar olan bölgede Rus ordusu ile birlikte Osmanlı ordusuna 

saldırmış ve birçok şehirlerde de isyanlar çıkarmışlardır. Bu isyanların önüne geçebilmek için Osmanlı 

Devleti, başta Ermeni Patriği olmak üzere Tanzimat Meclisindeki Ermeni Milletvekilleri ve Ermeni 

toplumunun ileri gelenleri ile ortak bir toplantı yapmış ve kendilerine Ermenilerin Doğu Anadolu’da yerel 

Müslüman halkı öldürmeye devam etmeleri halinde karşı önlemler alacağını bildirmiştir. Bu uyarının dikkate 

alınmaması üzerine Osmanlı Devleti 24 Nisan 1915’de isyanları organize eden, destek veren ve örgütlenmeyi 

sağlayan tüm Ermeni Komitelerini ve yerel kuruluşlarını kapatarak lağv etti, elebaşılık yapan 235 kişiyi 

tutuklattı ve 27 Mayıs 1915 tarihinde de “Sevk ve İskan Kanunu”nu çıkarttı. Bu kanuna göre Doğu 

Anadolu’daki Ermenilerin bir kısmının Suriye, Lübnan ve Irak’a göç ettirilmesi kararlaştırıldı. Ermenilerin 

iddialarına göre Sevk (tahcir) adı altında katliam ve soykırım yapıldı, 1.5 Milyon öldürüldü. Bu makale söz 

konusu katliam iddialarının temelini ve yasallığını oluşturacak öldürüldüğü iddia edilen 1.5 Milyon 

Ermeni’nin gömüldüğü toplu mezarlar ile ilgili olup, toplu mezarların var olup olmadığı konusunu araştırmak 

amaçlı hazırlanmıştır.             

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Ermeni, Tehcir, Toplu mezar, Soykırım. 

ABSTRACT 
According to some sources, The Armenian Genocide Appeals (the so-called Armenian Genocide or the 

Unfounded Armenian Claims) indicate that the Armenian deportation, which was carried out by the Ottoman 

State in Eastern Anatolia for internal security reasons from May to November 1915, was aimed at destroying 

the Armenian community in the region, Millions of Armenians are alleged to have been killed by this reason. 

In the early years of the First World War, the Ottoman State while fighting in many fronts with Allied 

Powers, the Armenians attacked the Ottoman army jointly with the Russian army in the region up to Central 

Anatolia in the East, and rebelled in many cities. In order to overcome these rebellions, the Ottoman State 

held a joint meeting with the Armenian Patriarchs, especially the Armenian Members of the Tanzimat 

Parliament, and the leaders of the Armenian community, and informed them that the Ottoman State would 

take countermeasures if the Armenians continued to kill local Muslim people in Eastern Anatolia. On the basis 

of this notion, the Ottoman State in April 24, 1915 arrested 235 people who had organized the rebellions and 

closed down all the Armenian Committees and local organizations that supported and organized the 

rebellions. The Ottoman State promulgatiated the Temporary Law of Deportation, in 27 May 1915. 

Accordingly, it was decided some of the Armenians in Eastern Anatolia would be displaced to Syria, Lebanon 

and Iraq. According to the Armenians' claims, massacre and genocide were carried out under the deportation 

title and 1.5 million Armenians were killed. This article is about the mass graves of 1.5 million Armenians 

which would form the basis of the massacre allegations, the size, how and by whom they were dug, how the 

massacred Armenians buried and how the mass graves covered with soil. The paper is written to investigate 

whether there are mass graves or not. 

Keywords: Ottoman, Armenian, Deportation, Mass grave, Genocide. 
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GİRİŞ 
Halaçoğlu’na anlatımına göre; 

“… Osmanlı arşivlerinde (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık arşivi) göçe tabi tutulan Ermeniler için 

yolculuk sırasında rahatlarının sağlanması, can ve mallarının korunması için buyruklar olduğu görülmektedir. 

Osmanlı Bakanlar Kurulu'nun 30 Mayıs 1915 tarihli kararıyla, Ermenilerin canlarının ve mallarının 

korunmasını, göçmen ödeneğinden geçimlerini sağlayabilmeleri için yardımın yapılmasını, ihtiyaçlarına göre 

mal ve toprak dağıtılmasını, hükümet tarafından evler yapılmasını, alet ve teçhizat temin edilmesini, yiyecek 

ve diğer ihtiyaçlarının sağlanmasını, sağlık durumlarının hergün doktorlar tarafından kontrol edilmesini, hasta, 

kadın ve çocukların trenle gönderilmesini ve alınması gereken daha pek çok önlemi bildiren emirler 

yayınlamıştır. Ayrıca, tehcir sırasında Ermenilere karşı herhangi bir saldırıda bulunanların tevkif edilerek, 

Divan-ı Harp Mahkemesine sevk edilmesi ve en ağır şekilde cezalandırılmaları da karara bağlanmıştır…” 

(Halaçoğlu, 2013) 

Böylesi insani ve göç ettirileceklerin yaşamlarını, sağlıklarını ve ikametlerini dikkate alan, hasta kadın, 

yaşlı ve çocukların trenle sevke edilmesini emreden bir kanunu çıkaran Osmanlı Devletinin, sevk (tehcir) 

maskesi altında soykırım yaptığını iddia etmek gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Mantık olarak bağdaşmadığı 

gibi, matematiksel hesaplama olarak da bağdaşmamaktadır.     

 

Matematiksel değerlendirme  

Ermenilerin iddialarına göre sözde soykırım Mayıs ayının sonundan Kasım ayının ortalarına kadar beş 

buçuk aylık dönem içinde gerçekleştirilmiştir. İddiaların içinde yer alan “Binlerce Ermeni soğuktan donarak 

ölmeye zorlanmıştır” söylemlerinin söz konusu dönem içindeki iklimsel koşullarla gerçekleşmesi mümkün 

görülmemektedir.  

 Matematiksel olarak düşünüldüğünde ve hesaplandığında Mayıs ayının sonunda başlayıp Kasım 

ayının ortasında biten bu sözde katliam veya soykırım sürecinde toplam olarak bir buçuk milyon Ermeni 

öldürülmüş ise, ortalama olarak Osmanlı Devletinin görevlendirdiği kolluk güçlerinin her gün on bin kişiyi 

sistematik bir şekilde katletmesi gerekmektedir.  

En iyimser bir şekilde, katledilen her bir Ermeni’nin tek bir kurşunla öldürüldüğü varsayılırsa, her gün 

için 10,000 kurşun ve toplamda da 1.5 milyon kurşun harcanması gerekmektedir. Balistik Tabloya göre 7.65 

mm bir kurşunun ağırlığı ortalama 6.5 gramdır. (Balistik tablo, http://www.paganx.org/balistics.htm) Günlük 

gereksinim olan 10,000 adet merminin toplam ağırlığı 65 kg, kasalar ile birlikte, 85 kg. tutmakta, toplamda da 

12.75 ton mermi gerekmektedir. Dağda, bayırda bu mermiler ancak hayvan sırtında taşınabileceğinden sadece 

günlük mermilerin katliam alanına taşınması için en az 2 vardiya şeklinde 2 merkep veya 2 deve ile 4 kişilik 

bir ekibin hiç durmadan çalışması gerekmektedir. 

Söz konusu 10 bin kişiyi denetim altında tutabilmek ve katletmek için silahlı bir birlik veya kolluk 

güçleri de olması gerekmektedir. 

Söz konusu yıllarda kazı ve taşıma günümüzde olduğu gibi ekskavatör ve kamyonlarla yapılamadığı 

için, toplu mezarları kazmak, çıkan toprağı atmak, katledilenleri çukurlara atmak ve tekrardan üzerlerini 

örtmek için de binlerce kişi gerekmektedir. Katliamı yapacak veya da soykırımı gerçekleştirecek söz konusu 

bu binlerce kişi için yiyecek, içecek, barınma, tuvalet ve yıkanma amaçlı hizmet verecek bir hizmet ekibinin 

de katliam veya soykırım alanında olması lazımdır.   

 

Dünyamızda yaşanmış katliamlar ve bulunan toplu mezarlar  

2018 yılında Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik katliamın boyutlarını gözler 

önüne seren 5 yeni toplu mezar tespit edildi. 

(http://www.hurriyet.com.tr/dunya/arakanda-5-yeni-toplu-mezar-bulundu-40728105) 

Associated Press (AP) haber ajansına göre, Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung bölgesine bağlı 

Gu Dar Pyin köyünde, daha önce bilinmeyen ve 400 kişinin gömüldüğü en az 5 toplu mezarın varlığı teyit 

edilmiş. (Atwood, 2018) 

 

http://www.turansam.org/
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Tuzla'daki DNA Merkezi'nin başkanı Amor Maşoviç’in anlatımına göre; 

 “…2015 yılını dahil ettiğinizde ülkede bulunan toplu mezarlık sayısı 800’dür. 32 bin 152 kişinin 

kayıtlara "kayıp" geçtiği savaşın hala resmi anlamda "soykırım" kabul edilmemiş olmasına inanmıyorum. 

1995 yılında cesetlerin toplu mezara kepçelerle gömülürken Amerikan Satelit uydusu tarafından görüntülendi. 

Kimi toplu mezarda 1200, kimisinde 200 kişiyi bulunmakta…”  

Özetle Amor Maşoviç, 32,152 kişinin katledildiği ve bu kişilerin, toplu mezarlar bulunmasın diye 

yerleri 3 kez değiştirilen 800 adet toplu mezara gömüldüklerini beyan etmektedir.  (Masoviç, 2015) 

Yeni Şafak Gazetesinin 24 Mart 2018 tarihli haberine göre;  

“PKK/PYD'lilerin şehit ettiği 110 ÖSO'lu askerinin Suriye’de Meydanki Barajı yakınındaki Hallubi 

köyünün yanındaki boş arazide gömüldükleri toplu mezar bulundu.” (Yeni Şafak, 2018) 

Türkiye Gazetesi’nin 24 Nisan 2001 tarihli haberine göre;  

“Cezayir (İHA) – Cezayir’de Fransızlar’ın 1954-1962 yılları arasında yaptığı katliamların izleri hala 

kaybolmadı. Cezayir’in doğusundaki Tebessa kentinde bir su kanalı kazısı sırasında 1954-1962 Cezayir-

Fransa savaşı döneminde öldürüldükleri tahmin edilen 300 Cezayirli savaşçının cesedi bulundu. Savaş 

Gazileri Bakanlığı sözcüsü, bulunan cesetlerin Milli Kurtuluş Cephesi askerlerine ait olduğunu ve iskeletlerin 

üzerinde işkence izlerinin bulunduğunu açıkladı. Bu toplu mezarın, Milli Kurtuluş Cephesi askerlerinin 

gömüldüğü son on yılda bulunan en büyük toplu mezar olduğu ifade edildi.” (Türkiye, 2001) 

Dünyada uygulanmış soykırım ve toplu mezarlara ait yukarıdaki 3 farklı yöre ile ilgili haber, toplu 

katliamlardan sonra katledilenlerin gömüldükleri toplu mezarların kısa veya uzun bir müddet sonra doğal 

işaretler, kazılar veya da görgü tanıklarının ifadeleri ile ortaya çıkarıldıklarını ve asla bulunamaz olduklarını 

ortaya koymaktadır. Özellikle de Bosna’da yapılan katliamdan sonra toplu mezarlar bulunamasın diye 3 kez 

yerlerinin değiştirilmesine rağmen araştırmaların sonunda bulunması, hiçbir toplu mezarın saklı 

kalamayacağını ispatlamaktadır.   

 

İnsan bedeninin boyutları 

Hesaplamaları genelleyebilmek için insan vücudunun boyutlarının ortalamasını almak gerekmektedir. 

Doğu Anadolu yöresinde yaşayan insanların ortalama boyutları: 

Omuz genişliği : 0.50 m.  

Boy uzunluğu : 1.68 m.  

Vücut kalınlığı : 0.35 m. 

Vücudun yatay olarak kapladığı Alan: 0.84 m2 

Vücudun yatay olarak oluşturduğu hacim: 0.294 m3 

http://www.turansam.org/
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Asılsız Ermeni iddialarına göre beş buçuk ayda 1.5 milyon Ermeni’nin öldürüldüğü iddialarına göre 

her gün ortalama katledilen kişi sayısı: 10,000 kişi 

Bir toplu mezarda 3 adet insanın üst üste konulduğu farz edilirse: 

Her bir yatay sırada insan adedi: 3334 kişi 

Üst üste 3 kişinin oluşturduğu hacmin yüksekliği: 1.05 m. 

Söz konusu 3 kişinin üstüne örtülmesi gereken asgari toprak yüksekliği: Asgari 0.65 m. 

Toplam kazı derinliği: Asgari 1.05 + 0.65 = 1.70 m. 

Toplam kazı alanı: 3334 (bir yatay sırada insan adedi) x 0.84 (vücudu yatay alanı) = 2800 m2     

Kazılması gereken hacim: 1.70 m. (Kazı derinliği) x 2,800 m2 (Toplam kazı alanı) = 4760 m3 

 

Futbol sahasının ebatları 

Futbol saha ölçüleri, dikdörtgen biçimindedir. Futbol sahasının eni 45 ile 90 metre arasında, boyu 90 

ile 120 metre arasında olmalıdır. Uluslararası standartlarda yapılan nizami futbol sahaları ise bu ebatlar en 

olarak 64 ile 75 metre arasında, boy olarak da 105 metre ile 120 metre arasında olmaktadır. 

Ortalama bir futbol sahasının eni 50 m., uzunluğu da 100 m. olarak kabul edilirse, söz konusu futbol 

sahası yaklaşık 5,000 m2 alan kaplamaktadır.  

 

http://www.turansam.org/
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Kazılması gereken toplu mezarın alanının asgari 2800 

m2 olması gerektiğinden, kıyaslama yapabilmek açısından bu alan, futbol sahası olarak yaklaşık 1/2 futbol 

sahası veya da 50 m. eninde ve 56 m. uzunluğunda bir dikdörtgen olarak tanımlanabilir.   

 

Ekskavatör kazı kapasitesi 

Günümüzde 0.75 m3 kepçe kapasitesi ve yüzde 90 kepçe doluluk oranı ile bir ekskavatör hiç 

durmaksızın bir saatte kolay-orta ve orta zor toprak ortalaması ile ancak 258 m3 kazı yapabilmektedir.  Böylesi 

bir kepçe 4760 m3’lük bir kazıyı hiç durmaksızın 18.5 saatte, yemek ve ihtiyaç molaları ile 22.5 saatte 

kazabilmektedir. (Celal et al, ) 

 

El ile kazı kapasitesi  

Kral Fahd Petrol ve Mineral Üniversitesi (King Fahd University of Petroleum and Minerals) 

hesaplamalarına göre 3 işçi ve ust başının kazı kapasitesi toprak yapısına göre 16 saatte 40 metre küp veya da 

toprak yapısına göre 2-4 m3/saattir.   Bu bulguya göre bir işçinin 1 saatlik kazı kapasitesi ortalama 0.5 m3 

bulunmaktadır. (King Fahd, 2017) 

Bir başka kaynağa göre; bir insanın günde aralıksız 2 saat çalışıp 15 dakika mola vererek ve öğleyin 

de 45 dakika ara vererek, toplamda yaklaşık 10 saatte yapabileceği kazı miktarı ortalama 4.0 m3’dür. (Calin 

et al, 2003: p 201). Bu bulguya göre bir işçinin toprak kapasitesine göre 1 saatlik kazı kapasitesi ortalama 0.4 

m3 bulunmaktadır.  

Goldenseal şirketinin deneyime dayalı bulgularına göre 1 işçi 2.5 saatte 1.308 m3 kazı yapabilmektedir. 

(Goldenseal, 2017) Bu bulguya göre 1 işçinin kazı kapasitesi, toprak yapısına göre ortalama saatte 0.52 m3 

dir. 

Bu 3 farklı bulgunun ortalaması alındığında, 1 işçinin kazı kapasitesi, toprak yapısına göre ortalama 

saatte 0.48 m3 alınabilir. 

Goldenseal şirketinin deneyime dayalı bulgularına göre bir işçi 2.5 saatte, 1.308 m3 kazılmış toprağı 

kazı çukurunda dışarı atabilmektedir. Bu bulguya göre, 1 işçinin toprak atma kapasitesi toprak yapısına göre 

ortalama saatte 0.52 m3 dir. (Goldenseal, 2017)  

Bu atılan toprağı da bir başka işçi ortalama 2.6 saatte 1.308 m3 kapasite ile el arabasına koymakta ve 

10 metre uzağa döküp geri gelmektedir. Bu bulguya göre, 1 işçinin toprağı taşıma kapasitesi toprak yapısına 

göre ortalama saatte 0.50 m3 dir. (Goldenseal, 2017)  

Bu bulgulara göre ortalama olarak 1 saatte 0.5 m3 toprağın kazılması, kürekle dışarı atılması ve atıldığı 

yerden de gömü sahası dışına çıkarılması için 3 işçi gerekmektedir.  

 

 

50 x 100 m. boyutunda 

Futbol sahası.  

Toplam alan =  5000 m2 

 

Futbol sahası ile kıyaslamalı 

50 x 56 m. boyutunda kazı alanı 

Kazılan alan = 2800 m2 

http://www.turansam.org/
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10,000 kişiyi gömmek için gerekli olan minimum toplu mezar alanı: 2800 m2 

Minimum kazı derinliği: 1.70 m. 

Kazılması gereken toprak hacmi: 2800 m2 x 1.70 m = 4760 m3 

 

4760 m3 toprak hafriyatının en fazla 10 saatte yapılabilmesi için gerekli kişi sayısı:  

4760 m3  ÷ 10 saat  ÷ 0.48 m3/saat/işçi   = 992 işçi. (Çukur kazma) 

 

1 saatte kazılan toprak miktarı = 4760 m3  ÷ 10 saat  = 476 m3  

1 saatte kazılan 476 m3 toprağı dışarı atmak için gerekli olan işçi sayısı; 

476 m3 ÷ 0.52 = 916 işçi (Toprak atma) 

 

1 saatte kazı çukurundan dışarı atılan toprağın yaklaşık üçte birinin ( 1.70 – 1.05 = 0.65 m) kazı alanının 

dışına taşımak için gerekli olan işçi sayısı: 

1 saatte kazılan toprağın üçte biri = 476 m3  ÷ 3 = 159 m3 

159 m3 toprağın kazı alanı dışına çıkarılması için gereken işçi sayısı:  

159 m3 ÷  0.5 m3 = 318 işçi (atılan toprağın fazlasını saha dışına taşıma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katledilen kişilerin bedenlerinin gömü sahasına taşınması, kazı devam ederken bitmesini beklemeden 

kazılan çukurlara hemen atılması, 3 sıra üstü üste istiflenmesi ve üzerlerinin 65 cm. toprakla örtülmesi için 

her 1 m2 kazı alanı için gerekli ilave insan sayısı 2.   

 

Kazı alanı = 2800 m2 

10 saatlik süre içinde her 1 saatte kazılması gereken alan = 2800 m2 ÷ 10 saat = 280 m2 

280 m2 kazı alanına gömü için gerekli ilave insan sayısı: 

280 m2 x 2 kişi = 560 kişi (Gömü ve üzerini örtme) 

 

10 saatlik bir çalışma süresi ile 1 gün içinde kazı (992 kişi), toprağı dışarı atma (916 kişi), toprağı dışarı 

taşıma (318), gömü ve üzerini örtmek (560 kişi) için gerekli olan işçi sayısı: 992 + 916 + 318 + 560 = 2786 

kişi. 

 

 

Olası kazı yöntemi 

http://www.turansam.org/
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150 gün süre ile söz konusu işçilerin aralıksız her gün 10 saat çalışmaları mümkün olmadığından, 

günlük 5 saatlik vardiyalar ile 2 ekibin çalıştığı düşünülürse, gerekli olan minimum toplam işçi sayısı: 2786 x 

2 = 5572 işçi.    
 

Günde 5 saat, iki vardiya çalışan 5572 kişinin yemek, içme suyu, dinlenme, uyku, sigara, hastalık, 

tedavi, ilkyardım, yıkanma suyu ve tuvalet gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan insan sayısı, en 

iyimser ve asgari tahminle; 

Kumanya tedariki: 25 kişi 

Seferi mutfak ve bulaşık yıkama: 50 kişi 

İçme suyu ve yıkanma suyu tedariki: 45 kişi ve 20 su taşıma arabası, 40 inek ve bakımı. 

Seferi yatakhane kurulması ve bozulması: 50 kişi  

Seferi hastane ve tedavi reviri: 15 kişi 

Toplam hizmet elemanı: 185 kişi 

 

Esir alınan 10 binlerce kişinin aç ve susuz bırakıldığı düşünülse bile, ortada Nazilerinkine benzer etrafı 

dikenli tellerle çevrili esir kampları olmadığı ve esirlerin açık havada bir yere toplatıldığı varsayılırsa, söz 

konusu esirlerin sadece kaçmalarını ve isyan etmelerini önlemek için gerekli olan asgari asker sayısı asgari 

olarak 2500. 

1.5 milyon insanın, beş buçuk ay boyunca katledilebilmesi için, sistematik olarak günde 10 bin kişinin 

katledilmesi, 50 x 56 m. boyutundaki çukurların açılması, katledilenlerin gömülmesi ve üzerlerinin örtülmesi 

gerekmektedir. Bu işlemleri yapmak için toplamda da asgari 8257 kişi gerekmektedir. (5572 işçi + 185 mutfak 

ve tedarik + 2500 asker) 

İnsan gücüne ilaveten yaklaşık 1000 kazma (kazı için 992 kişi), 1000 kürek (toprağı dışarı atmak için 

916 kişi), dışarı atılan toprağı el arabasına yüklemek için 200 kürek (toprağı dışarı taşıma için 318 kişi) ve 

gömü üzerini örtmek için 600 kürek (gömü ve üzerini örtmek için 560 kişi), toplamda:  

Yedekleri ile birlikte 1000 adet kazma ve 1800 kürek gerekmektedir. 

    

1915 yılında Anadolu’daki Ermeni nüfusu 

Arşivlerde 1882’den 1915’e kadar yapılmış olan nüfus sayımları bulunmaktadır. Osmanlı Devletinin 

nüfus sayımları yerine Fransızların, İngilizlerin, Almanların, Amerikalıların ve oradaki misyonerlerin ve 

özellikle de Ermeni Patriğinin her sene Osmanlı Devleti’ne vergi ile ilgili olarak verdiği bir nüfus 

bildirimlerini incelemek, 1915 yılında Doğu Anadolu’daki Ermeni nüfusunun tespitine çok yardımcı olacaktır. 

 

Ermeni Patriği N. Varjabedian’ın 1881 yılında açıkladığı Ermeni nüfusu: 

Ermeni Patrikhanesine göre Katolik ve Protestan Ermenilerin 6 eyaletteki nüfusları aşağıdaki gibi 

açıklanmıştır. (Atun, 2013) 

 

Eyalet      Yıl 1881  

Erzurum 128,478  

Van  133,859  

Bitlis 130,460  

Diyarbekir      -   

Elaziz 107,059  

Sivas 243,515 

TOPLAM 743,371  

 

1882 yılında yapılan açıklamaya göre; (Atun, 2013) 

Eyalet               Yıl 1882  

Erzurum 280,000  

http://www.turansam.org/
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Van  400,000  

Bitlis 250,000  

Diyarbekir       -   

Elaziz 270,000  

Sivas 280,000 

TOPLAM 1,630,371 

 

Listeler yan yana konduğunda bir yıl içindeki nüfus artışının 887 bin kişi, yüzde 120 olduğu 

görülmektedir ki, artışın normal değil, yanıltıcı olduğu görülmektedir. 

İngiliz Elçiliğinde nüfus ile görevli uzman Albay Henry Trotter, Patriğin açıklamasındaki tutarsız 

rakamları fark ederek bie rapor hazırlamış ve 15 Şubat 1882 tarihinde İngiliz Büyük Elçisine Erzurum ve Van 

bölgelerinde ikamet eden Ermeni sayısı 372,500 ve Nasuri sayısı 85,000’dir. (Atun, 2013) 

 

Anadolu’daki Ermeni nüfusu ile ilgili diğer resmi belge ve açıklamalar: 

1912 yılında Marcel Leart yaptığı çalışmada, Erzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbakır ve Sivas 

bölgesinde yaşayan nüfusun toplam sayısının 2,615,000, bunun 666,000’nin Müslüman, 1,018,000’nin ise 

Ermeni nüfusu olduğu görülmektedir. (Atun, 2013)   

Richard Hovannisian, “Armenia On The Road To Independence” (Bağımsızlık yolunda Ermenistan) 

adlı kitabında 1914 yılında Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan Ermenilerin nüfusunun, İstanbul dahil, 

bir buçuk ile iki milyon arasında olduğunu açıklamaktadır.  

Hrant Pasdermadjian, “Histoire de l'Armenie” (Ermenilerin tarihi) adlı kitabında 1914 yılında Osmanlı 

Devleti sınırları içinde İstanbul dahil, 2,100,000 Ermeninin yaşadığını, dünyada ise Ermeni nüfusunun 

4,100,000 olduğunu açıklamaktadır. 

12 Şubat 1919 tarihinde A. Aharonian ve Boghos Nubar tarafından imzalanmış olan ve Ermeni 

Delegasyonu tarafından Paris Barış Konferansına sunulan andıçın içeriğine göre o günün tarihi itibarı ile 

Anadolu’da yaşayan Ermenilerin sayısı 1,400,000’dür. (Atun, 2013)    

Yunanistan Başbakanı Venizelos tarafından 12 Şubat 1919 tarihinde Paris Barış Konferansına sunulan 

andıçın içeriğine göre Anadolu’da yaşayan Ermenilerin sayısı yaklaşık 1,400,000’dür. (Atun, 2013)    

1921 yılında Suriye’de yaşamakta olan Ermenilerle ilgili Yakın Doğu Yardım Raporu: (Near East 

Relief Report) 

Yayınlanan rapora göre Ankara Hükümeti ile imzalanan F. Boullion Anlaşmasından sonra İngiliz-

Fransız işgalleri akabinde 300,000 Ermeni Kilikya bölgesine geri dönmüş ve tekrardan 1921 yılında bölgeden 

göç etmişlerdir. Rapor açık ve net olarak 200 bin ile 300 bin arasında Ermeni’nin Suriye bölgesinde hayatta 

olduğunu ve insani yardım istediğini belirtmektedir. (Atun, 2013)    

1921 yılında Ermenistan’da yaşamakta olan Ermenilerle ilgili Yakın Doğu Yardım Raporu: (Near East 

Relief Report)    

Rapor, 1921 yılında Kafkasya’daki Ermenistan’da yaşamakta olan Ermenilerin sayısı bir milyondur 

ve bunların yarısı (500,000) insani yardım almak için Yardım Örgütüne başvurmuştur. (Atun, 2013)    

ABD Senatosu’nun 22 Nisan 1922 tarihli ve 266 numaralı Kararına göre 31 Aralık 1921 tarihi itibarı 

ile Anadolu, Suriye ve Rusya’da yaşayan Ermenilerin sayısı 1,414,000’dir ve herhangi bir kelime, mana veya 

ima ile soykırımdan bahsedilmemektedir. (Atun, 2013)    

1922 yılında ABD Dışişleri Bakanı W. R. Anderson tarafından imzalanmış ABD hükümeti dökümanı 

olan Yetki Belgesi 1-8-58’nin içeriğine göre dünya üzerinde yaşayan Ermenilerin toplam nüfusu 

3,004,000’dir. Bunlardan 817,873 tanesi Anadolu’dan göç etmiştir ve 281,000 tanesi de halen Anadolu’da 

yaşamaktadır. (Atun, 2013)   

1923 yılında Lozan Barış Konferansına sunulan 2 Şubat 1923 tarihli Andıç içeriğine göre Osmanlı 

toprakları içinde 760,000 Ermeni yaşamaktaydı. (Atun, 2013) 

Şükrü Server Aya’nın, ABD Senato’sunun “31 Aralık 1929 tarihli Yakın Doğu Yardım Raporu” ile 

ilgili incelemesinin sonuç bölümünde verdiği bilgilere göre, söz konusu tarihte hayatta olan Ermenilerin sayısı 
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1,300,000’dür ve ölen Ermenilerin sayısı inanılmaz düzeyde düşüktür. ABD Senatosu’nun resmi Raporuna 

güvenildiği takdirde, açlık, yoksulluk, hastalık ve bölgesel çatışmalar sonucu ölen Ermenilerin sayısı en fazla 

300,000 dir. (Atun, 2013 & Aya, 2013)     

 

SONUÇ 

Osmanlı arşivlerindeki kayıtlara göre söz konusu tehcir 1915 yılının Mayıs ayında başlayıp, Kasım 

ayında, yani ilkbaharın son ayı, bütün yaz boyunca ve sonbaharın ilk aylarında gerçekleşmiş olması nedeni ile 

soğuktan donma nedeni ile herhangi bir ölüm vakasına kayıtlarda rastlanmamıştır. 

ABD Hükümetinin oluşturduğu Yakın Doğu Yardım Örgütünün Raporu, herhangi bir paragrafta sözü 

edilen katliam ya da soykırım ya da benzer bir anlam ya da bağlam içeren başka bir kelimeden ya da başka 

bir içerikten söz etmemektedir.  

(Atun, 2013 & Aya, 2013 & http://armenians-1915.blogspot.com/2008/02/2335-free-e-book-near-

east-relief.html) 

Ermenilerin iddia ettikleri gibi 5 aylık tehcir süresi içinde bir buçuk milyon (1,500,000) Ermeni 

öldürülmüş ise basit bir matematik hesaplaması ile ortalama olarak günde on bin (10,000) kişinin öldürülmesi 

gerekmektedir. 

Bu ortalamaya göre, asgari olarak 150 tane, 2800 m2 büyüklüğünde, yaklaşık 50 x 56 m. boyutlarında 

toplu mezarın kazma ve kürekle kazılması ve bunların bir yerlerde olması gerekmektedir. 

Hukukun en temel prensibine göre bir cinayet iddiasının mahkemede yargılanabilmesi için öldürülen 

kişinin bedeninin de bulunması ve emare olarak mahkemeye sunulması gerekmektedir. (David, 2003, 817)    

Serebneritsa`daki Sırpların acımasızca katlettiği 8 bin Boşnak`ın toplu mezarları 3 kez yer 

değiştirilmesine rağmen bulunmasına rağmen, söz konusu 150 tane toplu mezarın bugüne değin bulunamamış 

olması, bazı kişilerin kasıtlı olarak ortaya attıkları sözde Ermeni Soykırımı iddialarına şüphe düşürmektedir. 

Böylesi büyük boyutlarda bir katliam veya da soykırım eyleminde görev almış 8,257 kişiden hiç birinin 

yaşamları boyunca ağızlarını açmamış veya da müzevirlik yapmamış olmaları ve hiçbir kimsenin bir tane bile 

iddia edilen soykırımda öldürülen kişileri içeren toplu bir mezar gösterememiş olması, soykırım iddiaları 

üzerine gölge düşürmekte ve inanılırlığını sarsmaktadır.  

1915 yılında Anadolu, Suriye, Irak ve Ermenistan’da yaşayan Ermeniler ile ilgili yazılan raporlar 

incelendiği vakit Ermenilerin sayısının 600 yüz binden 1 milyon 700 bine kadar değişen rakamların olduğu 

görülmektedir. İddia edildiği gibi 1915 yılında 1 buçuk milyon Ermeni katledilmiş olsaydı, savaş sonrasında 

ABD Senatosu tarafından yayınlanan raporlarda görüldüğü gibi 1923 yılında Anadolu, Suriye ve Rusya’da 

yaşayan Ermenilerin sayısı 1,414,000 ve ABD ile Avrupa’ya göç eden Ermenilerin sayısı da 817,873 

olamazdı.    

Bu matematiksel hesaplamalar, çeşitli yıllarda yapılmış nüfus sayımları, Fransızların, İngilizlerin, 

Almanların, Amerikalıların ve oradaki misyonerlerin ve özellikle de Ermeni Patriğinin her sene Osmanlı 

Devleti’ne vergi ile ilgili olarak verdiği bir nüfus bildirimleri ve özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında 

Anadolu’nun İttifak Devletleri tarafından işgal edildiği dönemde Osmanlı Toprakları içinde yaşayan 

Ermenilerle ilgili yapılan araştırmalar ve Raporlar dikkate alındığında Ermeni Soykırımı iddialarının 

gerçekliliğinin şüphe ile karşılandığı, mesnetsiz, temelsiz ve geçersiz olduğu ortaya çıkmaktadır. 
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Uzm. Adnan DEDE3 

YÖNETSEL MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN, ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINA 

ETKİLERİ: GÖKÇEADA’DA FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİNE 

YÖNELİK BİR UYGULAMA 

MANAGERIAL MOTIVATION FACTORS, THE EFFECTS ON THE PERFORMANCE OF 

EMPLOYEES: AN APPLICATION FOR THE HOSPITALITY BUSINESS THAT OPERATES IN 

GÖKÇEADA 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, yönetsel motivasyon faktörleri ile çalışanların performansı arasındaki ilişkileri 

incelemektir. Ekonomik motivasyon uygulamaları, çalışanların motivasyonlarına önemli seviyede etki 

edebilmektedir. İşletmelerde çalışan bireylerin performanslarına motivasyon uygulamalarının yaptığı 

katkıların neler olduğu, çalışanların motivasyon seviyelerinin nasıl etkilenebileceği, motivasyon ile 

performans arasındaki ilişki düzeyinin ön plana çıkarılması; hem sektörün hem de işletmenin geleceği 

açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada; yönetsel motivasyon araçlarının belirlenerek 

çalışanların performansları üzerinde ne gibi etkileri olduğunun belirlenmesi için ayrıca alan uygulaması 

yapılmış ve uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlar istatistiksel analizlerle detaylı bir şekilde 

incelenmiştir.  

Çalışmanın evrenini Gökçeada’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan 35 işletme 

oluşturmuştur. 35 işletmede çalışan toplam 140 kişiden, 120 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmada, “Çalışan 

Performansı Ölçeği” ve “Yönetsel Motivasyon Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, 

çalışanların yürüttükleri görev türü, esnek çalışma saatleri ve işgücü devrinin azlığını arasında ilişki olduğu 

tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Motivasyon, Yönetsel Motivasyon Faktörleri, Çalışanların Performansı, Esnek 

Çalışma, İşgücü Devri. 

JEL Kodu: M 120. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the relationship between managerial motivation factors and 

employee performance. Economic motivation practices can affect employees' motivations at a significant 

level. What is the contribution of the motivation to the performance of the individuals working in the 

enterprises, how the motivation levels of the employees can be affected, the level of the relationship between 

motivation and performance is foregrounded; both for the industry and for the future of the business. 

Therefore, in this study; In order to determine the effects of the managerial motivation tools on the 

performance of the employees, field application was made and the results obtained from the applied 

questionnaires were examined in detail by statistical analyzes. 

The universe of the work was formed by 35 enterprises operating in Gökçeada. A total of 140 people 

working in 35 establishments and 120 people were surveyed. In the study, "Employee Performance Scale" and 

"Managerial Motivation Scale" were used. As a result of the analysis of the data, it has been determined that 

the relationship between the types of tasks the employees carry out, the flexible working hours and the lack of 

labor turnover. 

Keywords: Motivation, Managerial Motivation Factors Of Employees, Performance, Flexible 

Working, the Transfer of Labor. 

JEL Code: M 120. 
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GİRİŞ 

Dünya’da ve ülkemizde yaşanılan değişim ve gelişmeler, yoğun rekabet ortamında turizm sektöründe 

tüketicilerin tercihlerini etkilemektedir. İşletmelerdeki ekonomik motivasyon uygulamaları son derece önemli 

bir yere sahip olup,  çalışanların performansına etki düzeylerinin tespit edilmesi, çalışanların iş doyumu ve 

motivasyon düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin performansla ilişkisinin ortaya 

konulması işletmelerin ve sektörün geleceği için önem taşımaktadır.  

İşletmeler hedefleri için kar elde etmek durumundadırlar. İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmesi, 

çalışanları ile mümkün olmaktadır. Kurumların başarıları, çalışanların motivasyon ve verimliliği konularında 

mümkün olan tüm motivasyon araçlarını kullanmaları ile mümkün olacaktır4. Kullanılan motivasyon 

araçlarının uygulama sonuçları yöneticiler tarafından değerlendirilmelidir. Yöneticilerin, sadece işletme 

faaliyetlerine odaklanmaları doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çalışanların motivasyon, verimlilik, iş ortamı 

koşullarının iyileştirilmesi konularına beklenen düzeyde ilgi göstermemeleri, yöneticilerin başarısızlığına, 

işletmenin kar ve hedeflerine ulaşamaması sonucunu doğuracaktır. Bu gerçeği bilen işletme yöneticileri, tüm 

motivasyon araçlarını çalışanlarına, işletme hedefleri doğrultusunda uygulamalıdırlar.  

Yöneticiler ve çalışanlar, yaşam boyu eğitim prensibi ile bilimsel metotlar uygulayarak motivasyon ve 

verimliliği artıracaktır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, tatminkar ücret politikaları uygulanmalıdır. İş 

yükü devrinin yapılamaması motivasyon ve verimliliği azaltacaktır. İş başında çalışanların, zamanı verimli 

kullanabilecekleri bir ortam oluşturulmalıdır. Normal mesai saatleri ile fazla mesai saatleri ücret ve süreleri 

yasal mevzuata göre uygulanmalıdır5. Çalışılan iş ortamı, psikolojik ve sosyal boyutları ile değerlendirilerek, 

çalışanlar üzerinde olumlu yönde motivasyon ve verimliliği artırıcı olmalıdır.  

Performansa göre ücretlendirme çalışanların motivasyonunu artırabilecektir. Çalışanların verimliliği 

ise adaletli bir ücretlendirme sistemi sağlanabilecektir. İşletmeler tüketiciye sunmuş oldukları ürünlerin, verim 

ve kalitesini artırması çalışanların performansını artırıcı sistemleri uygulayarak sağlayabileceklerdir6. 

Performans artırıcı sistemler; ücretler, sosyal haklar, kurum kültürü, kuruma bağlılık, kişisel tatmin, kapasite 

kullanımı, yaşam boyu eğitim prensipleri, misyon ve vizyona inançtır.  

Rekabet ortamında işletmelerin başarısı ise, çalışanları teşvik edici sistemlerin maksimum düzeyde 

uygulanması ile mümkün olacaktır. Çalışanların, mal ve hizmet, üretim kalitesi; müşteri memnuniyetini 

sağlamaktadır. Ücretlendirme sistemlerinin iyileştirilmesi, çalışanların performansını artırıcı yönde etki 

edecektir7. Ayrıca, çalışma ortamındaki yükselme olanakları, vizyon ve misyon doğrultusunda çalışma arzusu, 

kurum kültürüne inanç, bağlılık, ekonomik kazanımlar motive edici araçlar olarak sıralanabilir.  

 

1. Çalışan Performansı 

İşletmeler, çalışanlarının performansının artırılması için, performans geliştirme tekniklerinin 

kendilerine uygun olanlarını kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde çalışanların performanslarının 

değerlendirilmesi işletmeler için çok önemli bir husus olduğu bilinmektedir. Bu konuda geliştirilen teknikler 

gün geçtikçe artmaktadır. İşletmelerin karlılığına dolayısı ile amaçlarına, doğrudan etki eden en önemli faktör 

ise çalışanların performansıdır8. Bu nedenle işletmeler çalışan performansı konusunda yapılması gereken tüm 

teknikleri bilmek ve uygulamak istemektedirler. Çalışan performansını etkileyen faktörler; çalışanların en 

temel ihtiyaçlarının temini, iş disiplini, çalışma süresine uyum, kuruma duygusal bağlılık, yetki devrinin 

yapılamaması, karar almada etkinlik konularıdır.  Bu alanda yapılan çalışmalar sürekli geliştirilerek, yeni 

teknikler uygulanmaktadır. İşletmeler, sürekli geliştirilen çalışanların performanslarının artırılması 

                                                           
4 Dinçer, Ö. (1996). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayınları, İstanbul, s. 78. 
5 Ertürk, M. (2013). İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Beta Basım Yayım, İstanbul, s. 17. 
6 Çavdar, M. ve Çavdar, H. (2010). ‘’ İşletmelerde İşgören Bulma ve Seçme Aşamaları’’, Deniz Bilimleri ve Mühendislik Dergisi, 

79-93, s. 81. 
7 Bulut, Z. A. (2004). ‘’İşletmeler Açısından  Kapasite Planlaması ve Kapasite Planlamasına  Etki Eden Faktörler’’, Mevzuat 

Dergisi, 56-87, s. 68. 
8 Koçel, T. (2013). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul, s. 455. 
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tekniklerini yakından takip ederek, kendilerine uyarlamaktadır9. Hedeflerine ulaşmak isteyen işletmeler 

öncelikle karlılıklarını artırmak istemektedir. Bir başka ifade ile çalışanların performansını belirleyen 

faktörler; örgütsel bağlılık, işe erken gelme, işgücü devri azlığı, ürün ve hizmet kalitesinde süreklilik ve tam 

kapasiteyle çalışma şeklinde sıralanabilir10. İşletmelerin yönetimi, çalışanların performanslarını artırıcı 

yöntemleri ne derece başarılı bir şekilde uyguladıkları gözlemlenerek değerlendirilmelidir. Aksi durumda, 

değerlendirilmeyen uygulamalar başarısızlığa uğrayacağı bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır11. 

Bunun sonucu mutsuz çalışan personel, performansına yansıyacak bu durumda işleme karlılığı düşecek ve 

işletme hedeflediği başarıyı sağlayamayabilir. 

İşletmeler rekabet ortamında varlığını sürdürmek için yoğun bir yarış içindedirler. Uzun süreli planlar 

ve hedeflere ulaşmak için işletmeler çalışanların motivasyon ve performansını artırıcı araçları kullanmaları 

gerekmektedir. Kurumların gelişimleri çalışanların performans ve verimlerinin ölçülerek değerlendirilmesi 

çok önem taşımaktadır. Çalışanların motivasyon ve verimi ile örgütsel performans arasında pozitif yönlü bir 

ilişki bulunmaktadır. İşletmeler tarafından motivasyon ve verimlilik takip kartları oluşturularak, çalışanların 

verimlilik artışları takip edilmektedir. Sürekli aynı işlerin yapılması çalışanları monotonlaştırabilir. 

Müşterilerin taleplerinin giderilememesi, çalışanlar üzerinde baskı yaratabilir12. Monoton işler ve müşteri 

memnuniyetsizliğinin yarattığı baskılar çalışanların motivasyon ve verimliliğini azaltmaktadır. Çalışanların 

örgütsel memnuniyetsizliği, örgütsel başarıyı da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumda, çalışma koşulları 

ve daha fazla ekonomik teşvik; diğer işletmeler tarafından verilerek çalışanların rakip işletmelere geçmelerine 

neden olabilir. Sürekli değişen çalışanlar, işletme performansını olumsuz yönde etkileyecektir. İşletme 

yönetimi çalışanların farklı alanlarda çalışmaları durumunda daha verimli olabileceğini takip etmelidir. 

Çalışanlar daha verimli oldukları departmanlarda çalışarak daha fazla motive olacaklardır. Örneğin bir çalışan 

farklı pozisyonda çalışarak motive olurken bir başka çalışan daha farklı pozisyonda çalışarak tatmin 

olabilecektir13. İşletme yönetimi çalışanların motive oldukları pozisyonları takip etmeleri gerekmektedir.  

 

2. Çalışanların Motivasyon Araçları 

2.1. Yönetsel Motive Araçları 

İşletmeler, çalışanların motivasyonlarını maksimum düzeyde tutabilmek için çeşitli motivasyon 

araçları kullanmaktadırlar14. Yönetsel motivasyon araçları; çalışanların yüksek motivasyon sonucu verim 

artışı kuramlarını geliştirenler klasik düşünürlerden bir grup düşünürdür. Klasik düşünürlerden bir bölümü ise 

daha çok yönetsel sorunlar ile ilgilenmişlerdir. İşetmelerin çalışanlarını istenen düzede etkin ve verimli 

motivasyon sağlayabilmeleri için, yönetsel motivasyon araçlarını kullanmaları gerekmektedir. Pozitif yönetim 

anlayışı, birlikte karar alma, yetki-sorumluluk paylaşımı, esnek çalışma saatleri, terfi olanakları ve eğitim, 

yönetsel motivasyon araçları olarak tanımlanabilir15.  

Günümüzde işletme yönetimi, çalışanların daha fazla motive olmalarını beklemektedirler. Ancak, 

çalışanların daha fazla motive olabilecekleri işletmeler tarafından tam olarak anlaşılamamaktadır. Çalışanların 

işinde başarılı olabilmesinin ön koşulu, temel ihtiyaçların öncelikle karşılanması gerektiği ifade edilebilir16.  

                                                           
9 Mirze, S. K. (2016). İşletmelerde Organizasyon Tasarımı ve Yapılandırma Sosyal, İnsanı ve Fiziki Yapılandırma, Beta Basım 

Yayın, İstanbul, s. 209. 
10 Uyargil, C. (2008). İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, Arıkan Yayınları, İstanbul, s. 130. 
11 Bakan, İ. ve Kelleroğlu, H. (2003). “Performans Değerlendirme: Çalışanların Performans Değerlendirme Uygulamalarından 

Beklentileri Konusunda Bir Alan Çalışması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, 

Sayı: 1, 103-127, s. 113. 
12 Mucuk, İ. (2014).  Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul, s. 33. 
13 Dobre, O. I. (2013). ‘’Employee Motivation and Organizational Performance’’, Review of Applied Socio- Economic Research, 

53-60, p. 53. 
14 Örücü, E. ve Kanbur, A. (2008). “Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine 

Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma: Hizmet ve Endüstri İşletmesi Örneği”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt: 

15, Sayı: 1, 85-97, s. 86.  
15 Babacan, M. vd. (2012).  İlkeler ve İşlevlerle İşletme, Detay Yayıncılık, Ankara, s. 234. 
16 Burton, K. (2012). ‘’A Study of Motivation: How to Get Your Employees Moving’’, Indiana University Journal Of Social 

Sciences, 1-26, p. 3. 
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2.2. Psiko-Sosyal Motive Araçları 

Günümüzde işletme yöneticileri çalışanların sadece maddi olanaklar ile motivasyonlarının 

sağlanmayacağı gerçeğini kabul etmiş bulunmaktadırlar. İnsan sosyal ve psikolojik bir varlıktır. İşletme 

yöneticileri çalışanların psikolojik ve sosyal motivasyonlarını sağlanmak için bir takım motivasyon araçları 

kullanmak zorundadır. Psiko-sosyal motivasyon araçları; sosyal olanakları geliştirme, kişilik haklarına saygılı 

olmak, çalışana değer verildiğini hissi uyandırmaktır. Diğer, psiko-sosyal motivasyon araçları ise; başarılı 

olma durumunda taktir edilmek, ödüllendirilmek, çevresi ile uyumlu, mutlu ve kaynaşma sağlayan ortam, iş 

dışında sosyal paylaşımlar, şeklinde ifade edilebilir17.  

 

2.3. Ekonomik Motive Araçları  

İşletmelerin esas amacı kar maksimizasyonu olduğu bilindiğine göre, ekonomik çevrenin iyi analiz 

edilmesi ve ekonomik motive araçlarının kullanması önem arz etmektedir18. Ekonomik sistem pazar 

ekonomilerine dayanmaktadır. Pazara dayalı mekanizmalar ekonomik sistemin temelini oluşturmaktadır. 

Çalışanların motivasyonlarının sağlanması ekonomik motivasyon araçlarının işletmeler tarafından 

uygulanması ile mümkün olmaktadır. Pazar ekonomilerinde kimler için, nelerin üretileceğine karar veren 

sistem pazar mekanizmalarıdır. İşletmeler için doğru kararları pazar ekonomilerinin çalışma prensipleri içinde 

arz ve talep şekillendirmektedir. İşletmelerin pazar ekonomilerinde başarıları çalışan personelin ekonomik 

motivasyonu ile mümkün olmaktadır19. İşletmeler hedeflerine ulaşmak, piyasada tutunmak ve kar 

maksimizasyonunu sağlamak için çalışanların ekonomik motivasyonlarını sağlamak zorundadır. Çalışanların 

ekonomik motivasyon araçları ise; piyasa şartlarına göre tatminkar ücret, başarı primleri, sosyal haklar, iş 

kararlarına katılımdır. Bir başka ifade ile emeklilik durumunda rahat yaşam koşullarının planlanması, gelecek 

endişesinin giderilmesi ile ilgi planlamalarda ekonomik motive araçları olarak ifade edilebilir20. Başarının 

ekonomik imkanlar ile ödüllendirilmesi, işletme karından çalışanlara kar payı verilmesi çalışanlar üzerinde 

ekonomik motivasyon sağlayabilir.   

 

3. Yöntem 

3.1. Amaç 

Turistik konaklama İşletmelerinde, personele uygulanan motivasyon faktörlerinin çalışanları nasıl 

etkilediği, hangi motivasyon faktörlerinin çalışanların performansını etkilediği, yetki ve sorumluluk 

paylaşımının personelin örgütsel bağlılığına olan etkilerini, birlikte karar almanın çalışanların performansına 

etkilerini vb. hususları incelemektir. Ayrıca çalışmanın amacı; turistik konaklama işletmelerinde çalışanların 

motivasyonunu ve performansını artıracak sebeplerin neler olduğunu tespit etmek, bilimsel yöntemle 

yapılacak analizlerle elde edilen bulguları; araştırmacıların, işletmelerin, toplumun yararına sunmaktır. 

 

3.2. Önem 

Günümüzde ülke ve Dünya pazarında yaşanılan değişimin hızlı gelişmeler ve yoğun rekabet ortamı, 

tüketicilerin tercihlerini etkilemektedir. işletmelerdeki ekonomik motivasyon uygulamaları son derece önemli 

bir yere sahip olup, çalışanların performansına etki düzeylerinin tespit edilmesi, çalışanların iş doyumu ve 

motivasyon düzeylerine etki eden faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin performansla ilişkisinin ortaya 

konulması işletmelerin ve sektörün geleceği için önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, Gökçeada’da faaliyet gösteren turizm işletmelerinde çalışan personelin memnuniyetinin 

sağlanması, dünyada hızla artan rekabet dolayısıyla çok önemli bir husus olarak dikkat çekmektedir. Turizm 

                                                           
17 Ferecov, R. (2011). İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerleme ve Uygulama, Qafqaz Üniversitesi Yayınları, 

Azerbaycan, s. 50. 
18 Kuşat, N. (2012). “Sürdürülebilir İşletmeler için Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

İ.B.B.F. Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 2, 227-242, ss. 228-229.  
19 Özgener, Ş. (2000). “Ekonomik Sistemler ve Ahlak”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, 175-190, s. 177. 
20 Mucuk, a.g.e., s. 34. 
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sektöründe çalışan personelin motivasyonunun yüksek olması ve performansının artırılması, ilgili taraflara 

(çalışan personel, turizm işletmeleri, müşteriler) önemli kazanımlar sağlayabilecektir. Böylece, daha verimli 

personel, daha kaliteli hizmet ile turist çekebilen, doluluk oranı yüksek işletmeler ile turizmden daha fazla pay 

alabilen bir bölge olması ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlaması mümkün olabilecektir.  

 

3.3. Problemler 

1. Çalışanların görev türünün, çalışanların işgücü devri azlığına etkisi var mıdır?  

2. Çalışanların görev türünün, ürün ve hizmet kalitesine etkisi var mıdır?  

3. Çalışanlarla birlikte karar alınmasının, çalışanların işgücü devri azlığına etkisi var mıdır? 

4. Çalışanlarla birlikte karar alınmasının ürün ve hizmet kalitesine etkisi var mıdır? 

5. Esnek çalışma şartlarının, çalışanların işgücü devri azlığına etkisi var mıdır? 

6. Esnek çalışma şartlarının, ürün ve hizmet kalitesine etkisi var mıdır? 

 

3.4. Evren ve Örneklem 

Gökçeada’da faaliyet gösteren 35 adet turizm işletmesinden oluşmaktadır. Hazırlanan anket soruları 

evreni temsil eden 35 adet turizm işletmesinin tamamına e-mail ve faks yolu ile gönderilmiştir. Ancak 35 

şirketten geri bildirimlerin yetersiz olması üzerine anketler bizzat yerinde karşılıklı görüşme ile sonuçlar 

alınmıştır. Ortalama bir işletmede 4 kişinin çalıştığı hesaplandığında,  evreni oluşturan toplam 35 işletmede 

140 kişinin çalıştığı tespit edilmiş ve 120 kişiye anket uygulanmıştır.  Bu durumda evrenin %85’nin temsil 

edildiği görülmüştür.  

 

3.5. Hipotezler 

Hipotez H.01: Çalışanların görev türünün, çalışanların işgücü devri azlığı üzerinde istatiksel olarak 

etkisi yoktur.  

Hipotez H.02: Çalışanların görev türünün, ürün ve hizmet kalitesi üzerinde istatiksel olarak etkisi 

yoktur.   

Hipotez H.03: Çalışanlarla birlikte karar alınmasının, çalışanların işgücü devri azlığı üzerinde istatiksel 

olarak etkisi yoktur.   

Hipotez H.04:  Çalışanlarla birlikte karar alınmasının ürün ve hizmet kalitesi üzerinde istatiksel olarak 

etkisi yoktur.   

Hipotez H.05: Esnek çalışma şartlarının, çalışanların işgücü devri azlığı çalışanların üzerinde istatiksel 

olarak etkisi yoktur.   

Hipotez H.06: Esnek çalışma şartlarının, ürün ve hizmet kalitesi üzerinde istatiksel olarak etkisi yoktur.  

   

3.6. Araştırma Verilerinin Elde Edilmesi 

Bu çalışmanın teorik bölümünde, çalışan performansı, yönetsel, psiko-sosya ve ekonomik motive 

araçları ile ilgili hususlar ele alınmıştır.  

 

Çalışmanın alan araştırması kısmında, hazırlanacak anket ile katılımcıların verdikleri cevaplar 

vasıtasıyla veriler elde edilecektir. Anketin hazırlanmasında beşli Likert yöntemine başvurulacaktır. Araştırma 

verilerinin analizinde; Anova analizi, Kaiser-Meyer-Olkin Değerlerinin hesaplanması (KMO) testi, 

Cronbach's Alpha Katsayısının Analizi, Faktör Analizi, Regresyon Analizi gibi yöntemlere başvurulacaktır. 

Hipotezleri sınamak için veriler SPSS 21 programında istatistiksel analizler yardımıyla değerlendirilecektir.  
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3.6.1. Araştırma Ölçeklerinin Genel Güvenilirlik Analizi 

Tablo-1 Güvenilirlik Analizi Tablosu 

Cronbach's Alpha Katsayısı Sayı 

,744 11 

Güvenirlik, şu ya da bu şekilde hesaplanmış bir korelasyon katsayısı (r) ile belirlenir ve sıfır ile bir 

arasında değişen değerler alır. Bu değere, Cronbach Alfa katsayısı denilmektedir. Bu değer bir 1'e yaklaştıkça 

güvenirliğin yüksek olduğu kabul edilir. Yapılan çalışmanın güvenilirlik katsayısı 0,744 olarak hesaplanmış 

ve 1'e yakın olduğu görülmüştür. Bu yüzden çalışma güvenilirdir. 

 

Tablo-2 Demografik Değişkenlerin Frekans Analizleri 

  Frekans Yüzde 
Cinsiyet Kadın 60 50,0 

Erkek 60 50,0 
Öğrenim 

Durumu 

İlkokul 14 11,7 
Orta 

Öğretim 

52 43,3 
Yüksek 

Okul 

37 30,8 
Lisans 16 13,3 
Yüksek 

Lisans veya 

Doktora 

1 ,8 
Yaş 20-25 Yaş 

Arası 

15 12,5 
26-30 Yaş 

Arası 

24 20,0 
31-35 Yaş 

Arası 

44 36,7 
36 Yaş  ve 

Üzeri 

37 30,8 
Hizmet 

Süresi 

1-5 Yıl 49 40,8 
6-10 Yıl 56 46,7 
11-15 Yıl 10 8,3 
16-20 Yıl 4 3,3 
21-25 Yıl 1 ,8 

Göreviniz 

Müdür 8 6,7 
Şef 21 17,5 
Ofis 

Çalışanı 

36 30,0 
Temizlik 

Görevlisi 

17 14,2 
Diğer 38 31,7 

Yapılan araştırmaya 60 kişi erkek ve 60 kişi ise kadın olmak üzere 120 kişi katılmıştır. 120 katılımcının 

14'ü ilkokul (%11,7), 52'si orta öğretim (%43,3), 37'si yüksekokul (%30,8), 16'sı lisans (%13,3) ve 1 kişi 

yüksek lisans veya doktora (%0,8) mezunudur.  

Katılımcıların 15'i(%12,5) 20-25 yaş aralığında, 24’ü (%20,0) 26-30 Yaş Aralığında, 44'ü (%36,7) 31-

35 yaş aralığında ve 37 kişi (%30,8) ise 36 yaş ve üzeridir. Katılımcılar yaş bazında incelendiğin de genel 

tablo çalışanların orta yaş üzeri sınıflandırmalarında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Anket katılımcıları hizmet süresi bazında incelendiğinde 49 kişi 1-5 yıl aralığında, (%40,8),56 kişi 6-

10 yıl aralığında (%46,7), 10 kişi 11-15 yıl aralığında (%8,3), 4 kişi 16-20 yıl aralığında (%3,3) ve 1 kişi 21-

25 yıl aralığında (%0,8) bu kuruma hizmet vermektedir. Katılımcıların hizmet süreleri incelendiğinde büyük 

yoğunluğun 10 yıldan az çalışanlarda olduğu görülmektedir. Zaten 6-10 yıl arasında bu kuruma hizmet vermiş 

olanların sayısı neredeyse katılımcıların yarısı kadardır. 

Katılımcıların görevlerine göre dağılımlarına bakıldığı zaman 8 müdür (%6,7), 21 şef (%17,5), 36 ofis 

çalışanı (%30,0), 17 temizlik görevlisi (%14,2) ve 38 kişinin (%31,7) ise diğer alanlarda hizmet verdiği 

görülmektedir. Çalışanların büyük çoğunluğunun ofis çalışanı ve diğer alanlarda hizmet verdiği 

görülmektedir. 
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3.6.2. Çalışan Performansı için Faktör Analizi 

 

3.6.2.1. Kaise-Mayer-Olkin ve Bartlett Testi 

 

Tablo-3 Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Ölçüm Değeri ,526 

Bartlett's Testi 

Ki-Kare Değeri 
79,21

0 

Df Değeri 10 

Sığma Değeri ,000 

KMO bartlett testi faktör verinin faktör analizi için uygunluğunu ölçen bir testtir. Değişkenlerin 

arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığını ölçmektedir. Ölçüm değeri sıfır ile bir arasında değerler alır. Eğer 

değişkenler arasındaki ilişki anlamsız olursa KMO ölçüm değeri düşük çıkar(sıfıra yakın) ve sığma değeri de 

0,05 den büyük olur. Böyle bir durumda veri seti faktör analizi yapmaya uygun olmadığı söylenilir. Ancak 

elimizdeki veri seti için yapılan KMO testinin sonucunda ölçüm değeri 0,526 olarak hesaplanmış ve sığma 

değerinde 0,000 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda, veri seti faktör analizi yapmaya uygun kararı verilir. 

 

3.6.2.2. Çalışan Performansı için Faktör Sayısının Tespiti  

Çalışan performansı için öz değer analizi: 

Tablo-4 Öz Değer Analizi Tablosu 

 

Genel Öz Değerler Öz Değer Çıkarımları 
Döndürülmüş Öz Değer 

Çıkarımları 
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1 1,812 36,234 36,234 1,812 36,234 36,234 1,564 31,272 31,272 

2 1,262 25,247 61,481 1,262 25,247 61,481 1,510 30,208 61,481 

3 ,945 18,907 80,388       

4 ,568 11,362 91,750       

5 ,413 8,250 100,000       

Faktör analizi uygulanan veri seti için faktör sayısı belirlenirken öz değerler incelenir. Öz değerleri 

1'den büyük olan değerlerin sayısı bize faktör sayımızı verecektir. Tabloda öz değerler incelendiğinde 2 

değerin 1'den büyük olduğu görülmektedir. Bu yüzden faktör sayısı 2 olarak belirlenir. Bu 2 faktörün açıklama 

yüzdeleri ise yüzde 61,481'dir. 
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3.6.2.3. Çalışan Performansı için Faktör Analizi 

Tablo-5 Döndürülmüş Faktör Analizi Tablosu 

 F1 Çalışanların Ürün ve 

Hizmet Kalitesi 

F2 Çalışanların İş 

Gücü Devri Azlığı S

1 

-,197 ,825 
S

2 
,534 -,159 

S

3 

,261 ,823 
S

4 
,785 ,356 

S

5 
,744 ,036 

Faktör sayısı 2 olarak belirlendikten sonra değişkenlerin faktörler üzerindeki dağılımları yapılmalıdır. 

Tabloda değişkenlerin faktörler üzerindeki yük dağılımları görülmektedir. Değişkenin en fazla yükü hangi 

faktörde ise değişken o faktöre aittir. 

 

3.6.2.4. Çalışan Performansı için Faktörlerin Tespiti  

Tablo-6 Çalışan Performansı Anket Sorularının Faktörlere Dağılımı Tablosu 

Faktörler 
Döndürülmüş 

Faktör Analizi 

F1. Çalışanların ürün ve hizmet kalitesi S2, S4, S5 

F2. Çalışanların iş gücü devri azlığı S1, S3 

Tablo-11 incelendiğinde, döndürülmüş faktör analizi sonucunda, anket sorularının belirlenen 4 faktöre 

dengeli bir şekilde dağıldığı gözlemlenmektedir. Anket sorularının, faktörlere dağılımı yukarıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

 

3.6.3. Yönetsel Motivasyon Araçları için Faktör Analizi 

3.6.3.1. Kaiser-Mayer-Olkin ve Bartlett Testi 

Tablo-7 Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Testi 

Kaiser-Meyer-Olkin Ölçüm Değeri ,733 

Bartlett's Testi 

Ki-Kare Değeri 423,

597 
Df Değeri 15 

Sığma Değeri ,000 

KMO Bartlett testi faktör verinin faktör analizi için uygunluğunu ölçen bir testtir. Değişlerin arasındaki 

ilişkinin anlamlı olup olmadığını ölçer. Ölçüm değeri sıfır ile bir arasında değerler alır. Eğer değişkenler 

arasındaki ilişki anlamsız olursa KMO ölçüm değeri düşük çıkar(sıfıra yakın) ve sığma değeri de 0,05 den 

büyük olur. Böyle bir durumda veri seti faktör analizi yapmaya uygun olmadığı söylenilir. Ancak elimizdeki 

veri seti için yapılan KMO testinin sonucunda ölçüm değeri 0,733 olarak hesaplanmış ve sığma değerimizde 

0,000 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda, veri seti faktör analizi yapmaya uygundur. 
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3.6.3.2. Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Sayısının Tespiti  

Yönetsel motivasyon için öz değer analizi: 

Tablo-8 Öz Değer Analizi Tablosu 

 

Genel Öz Değerler Öz Değer Çıkarımları 
Döndürülmüş Öz Değer 
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1 1,477 57,953 57,953 3,477 57,953 57,953 3,105 51,755 51,755 

2 1,032 17,205 75,158 1,032 17,205 75,158 1,404 23,403 75,158 

3 ,745 12,419 87,577       

4 ,390 6,502 94,080       

5 ,259 4,309 98,389       

6 ,097 1,611 100,000       

Faktör analizi uygulanan veri seti için faktör sayısı belirlenirken, öz değerleri 1'den büyük olan 

sonuçlar bize faktör sayısını verecektir. Tabloda öz değerler incelendiğinde, 2 değerin 1'den büyük olduğu 

görülmektedir. Bu yüzden faktör sayısı 2 olarak belirlenir. Bulunan iki faktörün açıklama yüzdeleri ise yüzde 

75,158'dir. 

3.6.3.3. Yönetsel Motivasyon için Faktör Analizi 

Tablo-9 Yönetsel Motivasyon için Döndürülmüş Faktör Analizi Tablosu 
 F3. Birlikte karar alma F4. Esnek çalışma şartları 

S6 ,014 ,935 

S7 ,770 ,403 

S8 ,829 ,251 

S9 ,948 ,114 

S10 ,362 ,537 

S11 ,892 ,048 

Faktör sayısı 2 olarak belirlendikten sonra değişkenlerin faktörler üzerindeki dağılımları yapılmalıdır. 

Tabloda değişkenlerin faktörler üzerindeki yük dağılımları görülmektedir. Değişkenin en fazla yükü hangi 

faktörde ise değişken o faktöre aittir (Örneğin, S8’in değeri 0,829>0,251 çıkmış ve böylece S8, F3 faktörüne 

dahil edilmiştir). 

 

3.6.3.4. Yönetsel Motivasyon Faktörlerin Tespiti  

Tablo-10 Döndürülmüş Faktör Analizi Tablosu 

Faktörler 
Döndürülmüş Faktör 

Analizi 

F3. Birlikte karar alma S7, S8, S9, S11 

F4. Esnek çalışma şartları  S6, S10 

Değişkenlerin faktörler üzerindeki dağılımı yukarıdaki tablodaki gibidir. Tablo-9 incelendiğinde, 

döndürülmüş faktör analizi sonucunda, anket sorularının belirlenen 4 faktöre dengeli bir şekilde dağıldığı 

gözlemlenmektedir. 

 

3.6.3.5. Yönetsel Motivasyon ve Çalışan Performansının Toplu Faktör Dağılımı Tablosu 

Tablo-11 Çalışmanın Genel Faktör Dağılımı Tablosu 

Faktörler 
Döndürülmüş Faktör 

Analizi 

F1. Çalışanların ürün ve hizmet kalitesi  S2, S4, S5 
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F2. Çalışanların iş gücü devri azlığı S1, S3 

F3. Çalışanlarla birlikte karar alma S7, S8, S9, S11 

F4. Esnek çalışma şartları S6, S10, 

Tablo-10 incelendiğinde, döndürülmüş faktör analizi sonucunda, anket sorularının belirlenen 4 faktöre 

dengeli bir şekilde dağıldığı gözlemlenmektedir. 

 

3.6.4. Ki-Kare Testi Analizi  

Tablo-12 Normallik Testi Tablosu 
 Kolmogorov-

Smirnova 

Shapiro-Wilk 

İs
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ti
st

ik
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D
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S
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m
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F1 Çalışanların ürün ve hizmet 

kalitesi 
,194 120 ,000 ,911 120 ,000 

F2 Çalışanların iş gücü devri azlığı ,393 120 ,000 ,475 120 ,000 

F3 Çalışanlarla birlikte karar alma    ,386 120 ,000 ,449 120 ,000 

F4 Esnek çalışma şartları ,305 120 ,000 ,636 120 ,000 

Normallik testi verilerin normal dağılıma uyum sağlayıp sağmadığını ölçmek için yapılır. Normallik 

varsayımı parametrik testlerin başında gelmektedir. O yüzden uygulanacak teste karar vermeden önce 

varsayımlar incelenmelidir. Yukarıdaki tabloda tüm faktörler için Sığma değeri 0,000 olarak hesaplanmış ve 

bu değerler alfa değerinden (0,05) daha küçük olduğu görülmüştür. Bu yüzden ilgili analizlerin yapılmasına 

karar verilir. 

 

3.6.4.1. Çalışanların Görev Türü ile Çalışanların İşgücü Devri Azlığı ve Ürün-Hizmet Kalitesi 

Faktörlerinin Ki-Kare Testi 

Tablo-13 Çalışanların Görev Türü ile Çalışanların İşgücü Devri Azlığı ve Ürün-Hizmet Kalitesi 

Faktörlerinin Ki-Kare Testi 
Faktörler Ki- Kare Df Değeri  Sığma 

F1 Çalışanların ürün ve hizmet kalitesi 14,304 4 ,006 

F2 Çalışanların iş gücü devri azlığı 12,082 4 ,017 

F3 Çalışanlarla birlikte karar alma    6,332 4 ,176 

F4 Esnek çalışma şartları 1,218 4 ,875 

Hipotezler; 

Hipotez H0.1: Çalışanların görev türünün, çalışanların işgücü devri azlığı üzerinde istatiksel olarak 

etkisi yoktur.  

Hipotez H0.2: Çalışanların görev türünün, ürün ve hizmet kalitesi üzerinde istatiksel olarak etkisi 

yoktur. 

 Çalışanların görevlerine göre farklılıklar incelenmiş ve gerekli hesaplamalar yukarıdaki tabloda 

verilmiştir. Bu tablodaki Sığma değerleri alfa değerinden (0,05) küçük olursa hipotez reddedilir. F1 

Çalışanların ürün ve hizmet kalitesi ve F2 Çalışanların iş gücü devri azlığı faktörlerinin Sığma değerleri sırası 

ile 0,006 ve 0,017 olarak hesaplanmıştır ve bu değerler alfa değerinden (0,05) küçüktür. Bu yüzden H0 

hipotezleri reddedilir ve çalışanların görev türü bu faktörler üzerinde etkilidir denir. 
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3.6.5. Regresyon Analizi 

3.6.5.1. Çalışanların işgücü Devri Azlığı ile Diğer Faktörlerin Karşılaştırılması 

Tablo-14 Regresyon Analizi Anlamlılık Tablosu  
Model Kareler Toplamı Df Değeri Kareler 

Ortalaması 

F Sığma 

 

Regresyon 11,304 3 3,768 22,306 ,000b 

Artık Değer 19,594 116 ,169   

Total 30,898 119    

Tablo-13 temelde bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında regresyon analizi yapmanın 

anlamlı olup olmadığını ölçer. Bu durumda Sığma değerine göre karar verilir. Eğer Sığma değeri alfa 

değerinden büyük olursa regresyon modeli anlamsız bulunmuştur demektir. F2 faktörü için ölçüm ve 

hesaplamalar yukarıdaki tabloda verilmiştir. Sığma değeri 0,000 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda regresyon 

modeli çıkarmak anlamlı bulunmuştur. 

 

Tablo-15 Çalışanlarla birlikte Karar alınmasının İşgücü Devri Azlığı ile Diğer Faktörlerin Regresyon 

Analizi Katsayı Tablosu 
Model Standart Olmayan 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

T-Değeri Sığma 

B Standart 

Hata 

Beta 

 

(Constant) 1,355 ,53  2,527 ,013 

F1 Çalışanların ürün ve hizmet 

kalitesi   

,105 ,084 ,093 1,251 ,213 

F3 Çalışanlarla birlikte karar 

alma    

,025 ,081 ,026 ,309 ,758 

F4 Esnek çalışma şartları ,606 ,085 ,583 7,100 ,000 

Hipotez H0.3: Çalışanlarla birlikte karar alınmasının, çalışanların işgücü devri azlığı üzerinde istatiksel 

olarak etkisi yoktur.   

Regresyon tablosu incelendiğinde anlamlı bulunan katsayılar ile regresyon denklemi oluşturulmalıdır. 

Anlamlı bulunan katsayılara Sığma değeri yardımı ile karar verilmektedir. Bu değer alfa değerinden (0,05) 

küçük olursa regresyon modeli için anlamlı bir değişken olduğuna karar verilir. Yukarıdaki regresyon 

tablosunda F2 ile F4 faktörleri arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Regresyon denklemi ise şu şekilde 

yazılır; F2/Çalışanların iş gücü devri azlığı = 1,355+ 0,606 F4/Esnek çalışma şartları.  

Burada, esnek çalışma şartları 1 birim arttığı zaman, işgücü devri azlığı faktörü 0,606 birim artacaktır. 

Esnek çalışma şartları faktörü, işgücü devri azlığı faktörünü yüzde 60,6 oranında etkilemektedir.  

3.6.5.2. Çalışanlarla Birlikte Karar Alma ile Diğer Faktörler Arasındaki Regresyon Analizi 

Tablo-16 Regresyon Analizi Anlamlılık Tablosu 

Model 
Kareler 

Toplamı 
Df Değeri 

Kareler 

Ortalaması 
F Sığma 

 

Regresyon 6,380 3 2,127 9,631 ,000b 

Artık Değer 25,617 116 ,221   

Total 31,998 119    

Yukarıdaki tablo temelde bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında regresyon analizi 

yapmanın anlamlı olup olmadığını ölçer. Bu durumda Sığma değerine göre karar verilir. Eğer Sığma değeri 

alfa değerinden büyük olursa regresyon modeli anlamsız bulunmaktadır. F3 faktörü için ölçüm ve 

hesaplamalar yukarıdaki tabloda verilmiştir. Sığma değeri 0,000 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda regresyon 

modeli çıkarmak anlamlı bulunmuştur. 
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Tablo-17 Çalışanlarla Birlikte Karar Alma ile Diğer Faktörlerin Regresyon Analizi Katsayı Tablosu 
Model Standart Olmayan 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

T-Değeri Sığma 

B Standart 

Hata 

Beta 

(Constant) 2,087 ,599  3,485 ,001 

F1 Çalışanların ürün ve 

hizmet kalitesi   
,117 ,096 ,102 1,214 ,227 

F2 Çalışanların iş gücü 

devri azlığı         
,033 ,106 ,032 ,309 ,758 

F4 Esnek çalışma 

şartları 
,435 ,110 ,411 3,963 ,000 

Hipotez H0.4: Çalışanlarla birlikte karar alınmasının ürün ve hizmet kalitesi üzerinde istatiksel olarak 

etkisi yoktur.  

Regresyon tablosu incelendiğinde anlamlı bulunan katsayılar ile regresyon denklemi oluşturulmalıdır. 

Anlamlı bulunan katsayılara Sığma değeri yardımı ile karar verilmektedir. Bu değer alfa değerinden (0,05) 

küçük olursa regresyon modeli için anlamlı bir değişken olduğuna karar verilir. Yukarıdaki regresyon 

tablosunda F3 ile F4 faktörleri arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Regresyon denklemi ise şu şekilde 

yazılır; F3= 2.087+ 0,435 F4 Esnek çalışma şartları.  

Esnek çalışma şartları 1 birim arttığı zaman, çalışanların iş gücü devri faktörü 0,435 birim artacaktır. 

Esnek çalışma şartları faktörü, çalışanlarla birlikte karar alma faktörünü yüzde 43,5 oranında etkilemektedir. 

Analiz sonucuna göre; Esnek çalışma şartlarının, çalışanlarla birlikte karar alınması üzerinde istatiksel 

olarak etkisi olmadığı tespit edilmiştir.  

 

3.6.5.3. Esnek Çalışma Şartları ile Diğer Faktörler Arasındaki Regresyon Analizi 

Tablo-18 Regresyon Analizi Anlamlılık Tablosu 
Model Kareler 

Toplamı 

Df Değeri  Kareler 

Ortalaması 

F Sığma 

Regresyon 
12,384 3 4,128 29,656 ,000b 

Artık Değer 
16,147 116 ,139   

Total 
28,531 119    

Yukarıdaki tablo temelde bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında regresyon analizi 

yapmanın anlamlı olup olmadığını ölçer. Bu durumda Sığma değerine göre karar verilir. Eğer Sığma değeri 

alfa değerinden büyük olursa regresyon modeli anlamsız bulunmaktadır. F4 faktörü için ölçüm ve 

hesaplamalar yukarıdaki tabloda verilmiştir. Sığma değeri 0,000 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda regresyon 

modeli çıkarmak anlamlı bulunmuştur.  

 

Tablo-19 Esnek Çalışma Şartları ile Diğer Faktörlerin Regresyon Analizi Katsayı Tablosu 
Model Standart Olmayan 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 

T-Değeri Sığma 

B Standart 

Hata 

Beta 

(Constant) 1,277 ,486  2,630 ,010 

F1 Çalışanların ürün 

ve hizmet kalitesi   

-,067 ,077 -,061 -,869 ,387 

F2 Çalışanların iş 

gücü devri azlığı         

,500 ,070 ,520 7,100 ,000 

F3 

Çalışanlarla birlikte 

karar alma    

,274 ,069 ,290 3,963 ,000 
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Hipotez H0.5: Esnek çalışma şartlarının, çalışanların işgücü devri azlığı çalışanların üzerinde istatiksel 

olarak etkisi yoktur. 

Hipotez H0.6: Esnek çalışma şartlarının, ürün ve hizmet kalitesi üzerinde istatiksel olarak etkisi yoktur.  

Regresyon tablosu incelendiğinde anlamlı bulunan katsayılar ile regresyon denklemi oluşturulmalıdır. 

Anlamlı bulunan katsayılara Sığma değeri yardımı ile karar verilmektedir. Bu değer alfa değerinden (0,05) 

küçük olursa regresyon modeli için anlamlı bir değişken olduğuna karar verilir. Yukarıdaki regresyon 

tablosunda F4 ile F2 ve F3 faktörleri arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Regresyon denklemi ise şu şekilde 

yazılır; F4= 1,277+ 0,500 F2 Çalışanların iş gücü devri azlığı + 0,277 F3/Çalışanlarla birlikte karar alma. 

Bu durumda, F2/çalışanların iş gücü devri azlığı 1 birim arttığı zaman, F4/esnek çalışma şartları 

faktörü 0,500 birim artacaktır. F2/çalışanların iş gücü devri azlığı, F4/esnek çalışma şartları faktörünü yüzde 

50 oranında etkilemektedir. F3/çalışanlarla birlikte karar alma 1 birim arttığı zaman, F4/esnek çalışma şartları 

faktörü 0,277 birim artacaktır. Çalışanlarla birlikte karar alma faktörü, esnek çalışma şartları faktörünü yüzde 

27,7 oranında etkilemektedir. 

Analiz sonuçlarına göre; Esnek çalışma şartlarının, çalışanların işgücü devri azlığı çalışanların 

üzerinde istatiksel olarak etkisi olamadığı sonucuna varılmıştır. 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Eğitim durumlarına genel olarak bakıldığı zaman çalışanların eğitim durumlarının genel itibari ile 

düşük seviyede olduğu görülmüştür. Çalışanların eğitim seviyelerinin yüksek olması, çalışanların 

performansının yükselmesine ve işletmenin karlılığının artmasına neden olabilecektir.  

 İşletmelerin çalışanların eğitimlerini destekleyici ve teşvik edici uygulamalarda bulunmalıdır. 

Rekabet piyasasında vasıflı elemanların mal ve hizmet kalitesini artırdığı hususunun dikkate alınması yararlı 

olabilecektir.  

Katılımcıların orta yaş grubunda yoğunlaştığı, aktif çalışanların en verimli dönemlerinde olan 

kişilerden oluştuğu tespit edilmiştir 

 İşletmelerin genç ve aktif çalışma yaşında olan kişileri çalıştırmaları olumlu bir gelişme olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak, Gökçeada’daki turizm işletmelerinde yönetimin aktif ve genç kişilerin kaliteli 

hizmet üretmeleri hususunda yönetsel motive edici faktörler üzerinde yoğunlaşmaları faydalı olacaktır. 

Katılımcıların büyük yoğunluğunun 6-10 yıl aralığında (%46,7) oluşması çalışanların devir hızının 

yüksel olduğu sonucuna varılmıştır.   

 Gökçeada’daki turizm işletmelerinde çalışanların devir hızının fazla olması yönetimin yönetsel 

motive edici faktörleri uygulamadığı sonucuna varılmıştır. Bu durumda işletme yönetiminin çalışanların devir 

hızının azaltılması hususunda daha fazla çaba göstermelidir.  

 Çalışanların büyük çoğunluğunun ofis çalışanı ve diğer hizmet alanlarında çalışması müşteri ile yüz 

yüze temasa geçen ve müşteri memnuniyetini sağlayan personelden oluştuğu görülmektedir.   

 Yönetimin, işletmenin verimliliği, kârlılığı ve devamlılığı için müşteri ile direkt temasa geçen 

personelin verimliliğinin artırılmasına daha fazla önem vermesi gerekmektedir.  

Çalışanların görev türünün, çalışanların işgücü devri azlığını etkilediği tespit edilmiştir. Bu durumda, 

çalışanların görev türüne göre, işgücü devri azaltacak önlemlerin alınması faydalı olabilecektir.  

 İşletmeler, işgücü memnuniyetsizliklerini azaltmak için çalışanlarla iyi iletişim kurmalı ve 

çalışanların görev türünü dikkate alan eğitimler yapmalıdır. Çalışanların işe devamlılığının sağlanması için 

performansa dayalı ücret sistemi, ödüllendirme ve motivasyonu artıracak uygulamaların yapılması yararlı 

olabilecektir.  

Analizler sonucunda, işletmelerde gerçekleştirilen esnek çalışma şartları uygulamaları, işgücü devri 

azlığını etkilediği tespit edilmiştir.  

İşletmelerin esnek çalışma şartları ile ilgili uygulamaları gerçekleştirmesi, çalışanların memnuniyetini 

artırabilir, yapılan planların zamanında yerine getirilmesini sağlayabilir ve tüketicilerin memnuniyetini 

artırabilir. Her işletme çalışma şartlarında yenilikler yapmalı, değişimlere açık olmalı, çalışanların 

beklentilerini karşılamalı ve işletmenin amaçlarını yerine getirmede insan faktörüne gerekli önemi vermelidir. 
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(3) 

Öğr. Gör. Hande ÖZOLGUN21 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN TOPLUMSAL VE EKONOMİK BOYUTLARI 

SOCIAL AND ECONOMIC DIMENSIONS OF SMALL AND MEDIUM-SCALE ENTERPRISES 

 

 

 

ÖZ 

 Günümüzde her alanda meydana gelen gelişmeler ve değişmeler, ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasi 

yapılarını derinden etkilemektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler bu değişme ve gelişmelerden daha fazla 

etkilenmektedirler. Ülkeler arası ilişkilerin daha çok ekonomik zenginliklere bağlı olarak gelişmesi 

yöneticilerin dikkatlerini bu alana yoğunlaştırmıştır. Bu anlamda ülkeler bir taraftan yeni ortaklık arayışına 

girerken diğer taraftan da mevcut ekonomik yapıda faaliyetleri en iyi bir şekilde sürdürmenin gayreti 

içindedirler. Artık günümüzde küçük işletmeler denilince başarısız olduğu için büyümemiş, küçük ölçeklerde 

kalmaya mahkum, ekonominin kamburu, sürekli yardıma muhtaç işletmeler olarak anlaşılmamalıdırlar. Tam 

tersine sahip oldukları esneklikleriyle dinamik, değişken koşullara süratle uyabilen; bürokratik olmayan 

yapılarıyla yaratıcı, yenilikçi, talep boşluklarını süratle yakalayıp fırsatları zamanında değerlendirebilen 

işletmeler olarak algılanmalıdır. 

 Az sermaye ile çok emek kullanarak faaliyetlerini sürdüren küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük 

istihdam olanakları sağlaması, kırsal alandan büyük kentlere nüfus göçünü durdurması ve toplumda geniş bir 

tabanı temsil etmesi yönüyle ülke ekonomilerinin vazgeçilmez unsuru olmuşlardır. Bu çalışmanın amacı 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplumsal ve ekonomik boyutlarını açıklayarak, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin yararları, avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi vermektir.  

Anahtar Kelimeler: KOBİ, toplumsal, ekonomik, fayda. 

 

 

 

ABSTRACT 

   Today, the developments and changes that take place in every area influence the economic, social 

and political structures of the countries. Particularly the developing countries are influenced more by these 

changes and developments. The fact that the relationships between countries develop on a basis of especially 

economic wealth has resulted in the fact that the administrators pay attention to tihs area. Within this 

framework, while the countries are looking for new partnerships one one hand, on the other hand they try to 

continue the activities in a best way within the current economic structure. Nowadays SME’s do not mean of 

those which can not extend operations due to failure, continue to be small, lunch of economy and thus always 

need help. In contrast, they’re flexible resulting dynamysm, they can easily adapt themselves the changing 

conditions, their structure are non-bureaucratic thus they are more creative and they can easily recognize 

demand gaps and fulfill them.         

 SME’s which depend on low capital investment and intense labor works, are indispensable 

compenents of national economies since important roles for the economy as SME’s fulfill important roles for 

the economy as creating employment, ceasing migration from rural areas to urban areas and thus 

representing the majority. 

Keywords: SME, social, economic, utility. 
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1.GİRİŞ 

Günümüzde işletmelerin büyük çoğunluğunu küçük ve orta boy işletmeler oluşturmaktadır. Büyük 

firmalara göre daha dinamik bir yapıya ve esnek karar alma mekanizmasına sahip olan KOBİ’ler, bu 

özellikleriyle istihdam yaratma potansiyelini en iyi değerlendirebilecek işletmeler olarak tanımlanmaktadır. 

Özellikle küreselleşme süreci ile giderek yoğunlaşan ve bilgi ekonomisine dayalı bir kavram haline gelen 

rekabet, ekonomide ağırlıklı bir yere sahip olan KOBİ’lerin yapısal özelliklerinin daha iyi algılanmasını 

sağlayarak, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılmasına yönelik politikaların izlenmesi gereğini ortaya 

koymuştur.  

 

2. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER 

KOBİ kelimesinin açılımı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Bu işletmeler, günlük hayatın 

vazgeçilmez işletme türüdür. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, her ülke ekonomisinde son derece önemli 

bir yere sahiptir ve ekonominin içinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. 

KOBİ’ler ekonomik canlılığın barometresidir. Resmi literatür tanımı ise şu şekilde yapılabilir: ‘Yıllık 

250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 

milyon Türk lirasını aşmayan işletmelerdir.’ KOBİ tanımı, 4 Kasım 2012 tarihinde, “Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik”te günün şartları gereğince 

değiştirilmiştir.KOBİ tanımının son hali ise “İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net 

satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte 

mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya 

girişimleridir(https://paratic.com/kobi-nedir-ozellikleri-nelerdir/).” 

 

2.1. KOBİ’lerin Özellikleri  

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (https://www. yenifinans 

.com/kobi-nedir-kimler-kobi-sayilir-6346h.html): 

 KOBİ’ler teknolojik yeniliklere yatkındır. 

 Düşük yatırım maliyetleriyle istihdam yaratırlar. 

 Az yatırım olanaklarıyla çok üretim yaparlar ve çeşitlilik sağlarlar. 

 Taleplerde meydana gelen değişikliğe ve çeşitliliğe daha hızlı uyum sağlayabilirler. 

 Yapısı sebebiyle ekonomik dalgalanmaları absorbe edebilir ve daha az etkilenebilir. 

 Bölgeler arasında dengeli bir kalkınma sağlarlar. 

 Politik ve sosyal bir sistemde istikrar unsurudurlar. 

 Gelir dağılımında yaşanan eşitsizliği minimuma indirebilirler. 

 Demokratik toplumlar ile liberal ekonomilerin ana sigortalarıdır. 

 Kişisel tasarrufu teşvik ederek, hareket sağlarlar. 

 Büyük işletmeleri desteklerler ve onların tamamlayıcısı konumundadırlar. 

 

3. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN TOPLUMSAL VE EKONOMİK 

BOYUTLARI 

            

 3.1. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YARARLARI: 

 Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarına mikro ve makro bazda 

sağlamış olduğu katkıları şu şekilde sıralamak mümkündür (Bedük vd, 1996: 4): 

 Her şeyden önce bu tür işletmeler daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşidi 

sağlamaktadırlar. 

 Marjinal istihdam yaratma olanakları diğer işletmelere göre daha fazladır, zira daha düşük 

yatırım maliyetleriyle istihdam imkanı yaratmaktadırlar. 

 Bölgelerarası kalkınmada dengelerin bozulmasını önleyici bir rol oynarlar. 
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 Gelir dağılımına olumlu katkıda bulunurlar. 

 Ferdi tasarrufları yönlendirerek bunları ekonomiye kazandırırlar. 

 Büyük sanayi kuruluşlarının vazgeçilmez tamamlayıcısıdırlar. 

 Farklı gelir grupları içerisinde denge unsuru olarak görev yaparlar. Bu denge hem sos- 

yal açıdan hem de ekonomik açıdan önem taşımaktadır.  

 Bu işletmeler yeni fikir ve buluşların kaynağı olup, endüstride gereken esnekliğin ve yeniliğin 

sağlanmasına katkı sağlar. 

 Emek yoğun teknoloji ile faaliyette bulunmaları ve etkili kaynak kullanım özelliğine sahip 

olmaları nedeni ile istihdam oluşturarak işsizliğin azalmasına katkı sağlarlar. 

 Üretim ve sanayileşmenin yurt geneline yayılmasında etkin bir araç olarak fonksiyon görürler. 

 Özel beceri ve teknik gerektirmeyen bazı malları üreterek ihtiyaçların karşılanmasını sağlarlar. 

 Daha çabuk karar verme olanaklarına sahip olduklarından ve daha az faaliyet giderleri ile 

çalıştıklarından hızlı ve ucuz üretimde bulunabilmektedirler. 

 Girişimcilerin yetişmesine uygun ortam sağlarlar. 

 Ekonominin çeşitli sektörlerinde bu tür işletmelerin çoğalması, söz konusu sektörlerde 

tekelleşme ortamını kırmaktadır. 

 

3.2. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN AVANTAJLARI VE 

DEZAVANTAJLARI 
  Küçük ve orta ölçekli işletmelerin önemi gün geçtikçe daha çok anlaşılmakta, toplam içindeki sayıları 

süratle çoğalmakta, istihdam içindeki payları artmakta, çalışanların büyük kısmını istihdam etmekte ve doğal 

olarak kendilerine gösterilen ilgi de, önemlerine ve sayılarına paralel olarak artmaktadır. Çünkü KOBİ’ler 

ekonominin kahramanı, büyümenin motoru olup refah ve iş oluşturmaktadırlar (Burck, 1993: 62). 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler başta istihdam olmak üzere, gelir dağılımının daha dengeli bir şekilde 

oluşması, sosyal barışın sağlanması, bölgelerarası dengesizliklerin giderilmesi gibi birçok konuda yarar 

sağlamaktadırlar. Fakat bu işletmelerin kendi yapılarına ilişkin birtakım olumsuz yönlerinin de mevcut olduğu 

bir gerçektir. Kuşkusuz bu avantajlar ve dezavantajlar KOBİ’lerin strateji geliştirmelerinde ve geleceğe ilişkin 

tahminlerine şekil vermelerinde önemli faktörlerdir (Bedük, 1996: 10). Bu doğrultuda KOBİ’lerin avantaj ve 

dezavantajlarını aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz: 

  

3.2.1. KOBİ’LERİN AVANTAJLARI 
Ulusal ekonominin önemli bir bölümüne KOBİ’lerin sahip olması, tarihsel bir rastlantı değildir. Bu 

durum, ne büyük firmalar tarafından oluşturulan yardımsever politikalar, ne de devletin KOBİ’lere yardım 

programlarının sonucu oluşmuş bir olgu değildir. KOBİ’ler, bir- çok durumda büyük firmalardan daha fazla 

avantajlara sahiptirler. Şimdiki büyük firmaların birçoğu, dinamik lider tipleriyle iyi yönetilmesi sonucunda, 

önceden birer KOBİ iken artık büyük bir firma haline gelmişlerdir (Szonyi, 1991: 17). 

 Küçük bir işletmeye sahip olmak, öncelikle büyük işletmelerle rekabet etmede girişimciye iki temel 

avantaj sağlayabilir. Bunlar, müşteri ve işletme personeli ile daha yakın ilişkiler içerisine girebilmek ve 

pazarlama, üretim ve hizmet konularında büyük işletmelere göre daha esnek olabilmektir. KOBİ girişimcileri, 

faaliyette bulundukları yerel pazarı daha iyi tanıyan, pazarın özelliklerini ve gereksinimlerini daha iyi 

görebilen, pazardaki alıcı ve satıcılarla daha yakın ilişkiler içerisinde olabilen kişilerdir. Özellikle, müşteriyle 

olan yakın ilişkileri, bu işlet- melere büyük işletmelerin sahip olamayacakları bir üstünlük sağlamaktadır. 

Pazarı yakından takip edebilen, müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi bilen ve personeliyle daha yakın ilişki 

kurabilen KOBİ’ler, üretim, pazarlama ve hizmet konularında büyüklerden daha fazla bir esnekliğe sahiptirler. 

Bu esneklik, dış çevrede meydana gelebilecek değişikliklere yerinde ve zamanında uyum sağlayabilme 

olanağı tanıdığından, KOBİ’ler birçok olumsuzluğu daha az bir zararla geçiştirebilmektedirler. Tüm bunların 

yanı sıra, KOBİ’ler şu ortamlarda da birtakım avantajlar elde edebilmektedirler (Akgemci, 2001: 15): 
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 Büyük miktarda yatırıma girmeden önce, yeni bir fikir veya buluşa pazarın tepkisinin 

bilinmesinin zorunlu olmasında, 

 Yönetimde çok yakın denetime ihtiyaç duyulmasında, 

 Üretilen mal ve hizmetin pazarının sınırlı olmasında, 

 El emeğinin mal ve hizmet üretilmesinde önemli bir faktör olarak yer almasında, 

 Üretilen mal veya hizmete olan talebin sınırlı olmasında, 

 Kolay bozulabilen malların pazarlanması veya üretilmesinde, 

 Personel ile yakın ilişkilerin gerekli olmasında, 

 Teknik gelişmelere kısa sürede ayak uydurabilme yeteneğine sahip olunmasında,  

 Yatırım yapılırken daha çok kendi özsermayelerine ağırlık verilmesinde, 

 Desteklenmelerinin aynı zamanda ülkedeki işsizliğin azalması anlamına gelmesinde, 

 İş görenlerin kendi bölgeleri veya yaşamak istedikleri bölgede kurulmasında, 

 Ülke içindeki farklı bölgelerin kalkınmasında ve çevrenin korunması 

durumunda KOBİ’ler avantaj elde etmektedirler. 

 

3.2.2. KOBİ’LERİN DEZAVANTAJLARI 

KOBİ’lerin dezavantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Akgemci, 2001: 16): 

 Olumsuz rekabet, 

 Genel yönetim yetersizliği, 

 Özellikle stratejik kararların işletme sahip veya ortaklarınca alınıp orta ve alt düzey görevlilerin 

tam katılımlarının sağlanamaması, 

  İşletme bünyesinde mali danışman veya uzman istihdam edememe, 

 Uzman bir finansman ekibi veya departmanından yoksunluk, 

 Sermaye yetersizliği, 

 Finansal planlama yetersizliği, 

 Banka ve diğer finansal kurumlardan yeterli desteği görememe, 

 Sermaye piyasasından yeterince yararlanamama, 

 Ürün geliştirme eksikliği, 

 Modern pazarlama etkinlikleri sergileyememe, 

 İşletmelerin küçük veya orta ölçekli olması sonucu ihale etkinlikleri vb. izleyememe, 

 İşyerinin veya yerleşim alanının küçüklüğü,  

 Bağımsızlığını kaybetme ve batma riski, 

 Kalifiye eleman sağlayamamak, 

 Mevzuat ve bürokrasi.                                       

    

3.3. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ YERİ   

 KOBİ’lerin ekonomik ve toplumsal kalkınmada üstlendikleri rollerin önemlilik derecesinin 

tartışılması bir yana, onların üstlenmiş olduğu bu roller farklı ülkelerin kültürel yapılarını yansıtacak biçimde 

farklılık da göstermektedir. 

 Örneğin, KOBİ’ler ABD’de serbest piyasa ekonomisinin temel taşları olarak kabul edilmekte ve 

ekonomik dinamizmin temel güçleri olarak görülmektedir. Böyle olunca da, bu işletmelere yapılan sosyo-

politik ve ekonomik destek önceden olduğu gibi şimdi de normal karşılanmaktadır. Japonya’da ise durum 

biraz daha farklıdır. Çünkü Japonya’da, bu işletmeler büyük işletmelere maliyeti düşük, kalitesi yüksek ve 

genellikle yenilik taşıyan parçalar sağlama biçiminde dolaylı bir rol oynamaktadır. Japon kültürünün birlik ve 

sadakat özelliğinden hareketle, parça üreten yan sanayinin küçük işletmeleri ile toplumsal ve kültürel temele 

dayalı bir birlik oluşturan büyük Japon firmaları, Avrupa ve ABD’nin büyük firmalarına göre önemli ölçüde 
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içsel esneklik ve teknik ilerleme gösterirler. Japonya’nın kalkınmışlığında çok önemli payı olan küçük 

işletmelerin günümüzde sayısının arttığı ve ağır sanayiye yöneldikleri görülmektedir (Ceylan, 1981: 10). 

 Öte yandan, KOBİ’lerin dünya paylaşım sistemindeki etkin rolünü ABD ve Japonya’ya oranla geç 

kavrayan Avrupa Topluluğu, aldığı önlemlerle tek pazara hızla yönelen yeni yüzyılda rekabet gücü yüksek 

KOBİ’leri oluşturmanın arayışı ve çabası içine girmiştir (Esin, 1991: 35–39). Avrupa’da ülkeden ülkeye 

farklılıklar olmasına rağmen, ilgi, genelde ekonominin geleneksel ve orta düzeyde teknolojiye dayalı 

sektörlerdeki mevcut olan KOBİ’ler üzerinde yoğunlaşmaktadır (Gıaoutzi vd, 1990: 4–6). 

Bunun yanında, dünya ticaretinde kısa bir sürede çok büyük bir pay elde eden Güney Kore, Tayvan, 

Hong Kong, Tayland ve Singapur gibi beş Uzakdoğu kaplanının verdikleri rekabet savaşında, küçük ve orta 

ölçekli işletme yapılarının güçlü ve yaygın olmasının avantaj sağladığı da bir gerçektir (Uludağ ve Serin, 1991: 

12). 

 

4. SONUÇ 

KOBİ’lerin yapısal özelliklerini ekonomiye azami fayda sağlayacak şekilde kullanmaları, idari, yasal 

ve mali düzenlemeler açısından iş ortamını basitleştirici çeşitli önlemlerin uygulamaya koyulmasını 

gerektirirken, aynı zamanda işletmelerin rekabet gücünün arttırılması kapsamında araştırma-geliştirme, 

mesleki eğitim ve diğer alanlarda da destek sağlayıcı önlemleri gerekli kılmaktadır.  
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(4) 
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TÜRKİYE’DE BÜYÜME ORANLARI İLE PETROL FİYATLARI İLİŞKİSİ: 1980-2016 

RELATIONSHIPS WITH OIL PRICES GROWTH IN TURKEY: 1980-2016 

 

 

 

 

 

 

ÖZ 

Türkiye ekonomisi büyüdükçe enerji ihtiyacı ve ekonominin petrole olan talebi artmaktadır. 

Türkiye’de ekonomik büyüme oranları ve dünya petrol fiyatları arasındaki ilişki, 1980-2016 dönemi için; 

VAR modeli analizi, Johansen eş bütünleşme testi ve hata düzeltme modeli ile incelenmiştir.  

Sonuç olarak ülkemiz için ekonomik büyüme ile petrol fiyatları arasında bir nedensellik ilişkisinin 

olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Büyüme oranı, Petrol fiyatları, VAR Modeli. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
As Turkey's economy grows, need for energy and demand for oil increases. The relationship between 

economic growth and oil prices in Turkey, for the period 1980-2016 is analyzed through VAR model analysis, 

Johansen cointegration test and error correction model.  

The result is there is a causal relationship between economic growth and oil prices for the country. 

 Keywords: Economic Growth, Oil Prices, VAR Model. 
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1. GİRİŞ 
Çalışmanın amacı, Türkiye için büyüme oranları ve dünyadaki petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi 

Johansen eş bütünleşme testi yardımıyla incelemektir. Çalışmanın ilk kısımda literatür taraması sonuçlarına 

yer verilmiştir. İkinci kısımda uygulanan ekonometrik yöntem hakkında bilgi verilip analiz yapılmaktadır. 

Son bölümde ise sonuç ve değerlendirmeler yer almaktadır. 

 

2. Literatürde Yapılan Çalışmalar  

Literatürde büyüme oranı ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik uluslararası 

düzeyde dünyada ve Türkiye’de yapılan çok sayıda çalışmalar bulunmaktadır. Dünya’da yapılan çalışmaların 

başlıcaları aşağıdaki gibidir.  

İlk çalışmalar Hamilton (1983) tarafından yapılmıştır. İkinci Dünya Savaşı ile 1973 yılındaki petrol 

şokunun yaşandığı dönem arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ndeki resesyonist süreci inceleyen 

Hamilton, petrol fiyatlarında meydana gelen değişimlerin toplam hasıla düzeyi üzerinde nedensel bir etki 

yarattığını belirlemiş ve ayrıca bir bütün olarak makroekonomik yapı üzerinde de dışsal baskılar ortaya 

çıkardığını ifade etmiştir. Hamilton’un yaptığı çalışmayı takiben zaman serisi, panel veri, Genelleştirilmiş 

Momentler Metodu (GMM) ve lojistik regresyon modelleri gibi farklı analiz teknikleri kullanılarak çeşitli 

ülkeler için özellikle küreselleşme hareketlerinin hız kazandığı 1980’li yıllardan itibaren petrol fiyatları ile 

ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler çok sayıda yazar tarafından incelenmiştir. Gisser ve Goodwin (1986),  

Mork (1989), Kim ve Loungani (1992), Jorgenson ve Wilcoxen (1992), Mory (1993), Mork vd. (1994), Lee 

vd. (1995), Finn (1995), Hamilton (1996, 2003, 2009), Hooker (1996), Rotemberg ve Woodford (1996), 

Huntington (1998), Papapetrou (2001), Abeysinghe (2001), Brown ve Yücel (2002), Lee ve Ni (2002), Leduc 

ve Sill (2004), tarafından yapılan çalışmalar petrol fiyatları ile ekonomik büyüme arasında ters yönlü bir 

ilişkinin varlığını göstermiştir. 2005 yılı başından itibaren konuya ilişkin literatürde  yapılan başlıca çalışmalar 

aşağıdadır.  

Guo ve Kliesen (2005), Amerika için yapmış olduğu çalışmada 1984-2004 dönemi için ham petrol  

vadeli fiyatlarındaki dalgalanmaların gelecekteki büyüme oranları üzerinde önemli ve negatif bir etkisi olduğu 

sonucuna varılmıştır. Çalışmada Petrol şoklarının ekonomik aktivite üzerinde simetrik ve asimetrik olarak 

etkiler yapabildiği, petrol fiyatlarındaki artış veya azalışın belirsizlik nedeniyle iş çevrelerinin yatırımlarını 

ertelemesi nedeniyle üretimi negatif etkileyeceği sonucuna varılmıştır.    

Huang, Hwang ve Peng’in (2005),  Amerika Kanada ve Japonya için 1970-2002 dönemi için yapmış 

olduğu çalışmada, petrol fiyatlarındaki değişmenin ekonomik aktivitedeki oynaklığına ilişkin çok değişkenli 

eşik modeli kullanarak araştırılmış, petrol fiyatlarındaki değişmenin ekonomik büyüme oranlarındaki 

oynaklığı açıklamada etkili olduğu sonucuna varılmıştır.   

Şengül ve Tuncer’in (2006), Türkiye için yapmış olduğu çalışmada,  1960-2000 dönemi için ticari 

enerji tüketimi, GSYİH ve enerji fiyatları endeksine dayalı nedensellik ilişkisini Toda ve Yamamota(1995) 

çalışmasına dayalı VAR yöntemi ile analiz etmişlerdir. Çalışmalarında diğer hususların yanı sıra reel enerji 

fiyatları ile GSYİH arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi olduğu belirlenmiştir. 

Lardic ve Mignon’ın (2008),  Amerika, G-7 Ülkeleri, Avrupa  ve Euro Bölgesi ülkeleri için yapmış 

olduğu çalışmada Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki geçerli olup olmadığı 

asimetrik eş bütünleşme testi yoluyla araştırılmış, petrol fiyatları ile ekonomik büyüme arasında ters yönlü bir 

ilişkinin varlığına yönelik kanıtlar elde edilmiştir.   

Jayaraman ve Choong’ın (2009),  petrole bağımlı 14  küçük pasifik ada ülkeleri için yapmış olduğu  

çalışmada Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki geçerli olup olmadığı ARDL 

testi yoluyla araştırılmış, petrol fiyatlarının   ekonomik büyüme üzerinde negatif etkisi olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

Lorde, Thomas ve Jackman’ın  (2009), Trinidad ve Tabago  için yapmış olduğu çalışmada petrol 

fiyatlarındaki dalgalanmanın makroekonomik değişkenler üzerindeki etkisine dair Granger nedensellik testi 

yoluyla araştırılmış, petrol fiyatlarının   ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi olduğu, pozitif petrol 

şokunun büyümeyi negatif etkilediği   sonucuna varılmıştır. 
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Elder ve Serletis’nin (2010), yapmış olduğu çalışmada petrol fiyatlarındaki oynaklık, yatırım, büyüme  

ve petrol fiyatlarındaki gelecekteki belirsizlik  ilişkileri GARCH modeli kullanılarak araştırılmış, petrol 

fiyatlarındaki oynaklığın yatırım, büyüme ve dayanıklı tüketim üzerinde negatif ve önemli bir etkisi olduğu 

sonucuna varılmıştır.      

Du, Limin, He Yanan ve Chu Wei’nin (2010)  Çin için yapmış olduğu çalışmada  petrol fiyatları ile 

Çin’in makro ekonomisi 1995:1 2018:12 dönemi için aylık verilerle VAR yöntemi kullanılarak test edilmiş, 

Petrol fiyatları ile Çin’in büyüme oranları ve enflasyon oranları arasında linear olmayan önemli  negatif ilişki 

tespit edilmiştir. 

Ghayalini’nin (2011),  G-7 Ülkeleri, Petrol İhracı Yapan Ülkeler(OPEC), Çin Hindistan Rusya 

Federesyonu  için yapmış olduğu çalışmada  dünya ekonomik büyümesi ile petrol fiyatlarındaki değişmeler 

arasındaki ilişkili  Gringer nedensellik testi   kullanılarak araştırılmış,  sadece G-7 ülkelerindeki büyümenin  

petrol fiyatlarındaki değişmeyle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.   

Öksüzler ve İpek’in (2011), Türkiye için yapmış olduğu çalışmada; 1987:1-2010:9 arası dönem için 

aylık veriler kullanılarak model kurulmuş ve yapılan Granger nedensellik analizi sonucuna göre; petrol 

fiyatlarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik bulunmuştur.  

Akıncı, Aktürk ve Yılmaz’ın (2013), yapmış olduğu çalışmada, 11’i OPEC ve 116’sı petrol ithalatçısı 

olmak üzere toplam 127 ülkede (OPEC ve Petrol İthalatcısı Ülkeler) 1980–2011 dönemi için petrol fiyatları 

ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. İlk olarak EKK analizi kapsamında 

yapılan incelemede OPEC ülkesi olan BAE için beklentiler dahilinde pozitif ve istatistiki bakımdan anlamlı 

çıkan ilişki, diğer OPEC ülkeleri için söz konusu olmamıştır. Petrol ithalatçısı olan ülkeler için ortaya pozitif 

yönlü ilişki çıkmıştır.  

Yardımcıoğlu ve Gülmez’in (2013), yapmış olduğu çalışmada, 10 OPEC ülkesinde 1970–2011 dönemi 

için Petrol Fiyatları ve Ekonomik Büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki ve OPEC ülkelerinde Hollanda 

Hastalığının geçerli olup olmadığı araştırılmış, Pedroni, Kao ve Johansen Fisher eşbütünleşme testleri 

kullanılmış, yapılan testlere göre petrol fiyatları ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemde çift yönlü 

nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ayşen ve Mehmet (2014) Türkiye için yapmış olduğu çalışmada; 1980-2013 dönemine ilişkin veriler  

kullanılarak model kurulmuş ve yapılan Johansen eş bütünleşme testi  sonucuna göre; petrol fiyatları ile 

ekonomik büyümeye arasında uzun dönemli ilişki olduğu, petrol şoklarının ekonomik büyümeyi negatif 

etkilediği sonucuna varılmıştır.   

Çulha, Özmen ve Yılmaz’ın yapmış olduğu çalışmada (Çulha, v.d.,  2015) Petrol fiyatlarındaki artış 

petrol ihracatçısı ülkelerin büyüme oranını artırırken petrol ithalatçısı gelişmiş ülkelerin büyüme oranının 

azalttığı sonucuna varılmıştır. Aynı çalışmada petrol fiyatlarının Türkiye’de ihracat üzerindeki net etkisinin 

sınırlı olduğu sonucuna varılmıştır.  

Al Rasasi ve Yılmaz(2016), yapmış olduğu çalışmada  petrol şokları ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki Johansen ve Juselius  eş bütünleşme testi   kullanılarak araştırılmış  petrol şoklarının Türkiye  ekonomik 

büyümesi üzerinde  gecikmeli olarak negatif etkisi olduğu  sonucuna varılmıştır.  

Ftiti, Guesmi, Teulon ve Chouachi’nin (2016), Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt,  Suudi Arabistan 

Venezualla, için yapmış olduğu çalışmada  petrol şokları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Engle Gringer 

nedensellik nedensellik testi   kullanılarak araştırılmış kısa dönemli, ve uzun dönemli petrol şoklarının finansal 

türbülans dönemlerinde ekonomik büyümeyi etkilediği sonucuna varılmıştır.  

Aimer’in  (2016),  Libya için yapmış olduğu çalışmada  petrol şokları ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki Johansen eş bütünleşme testi   kullanılarak araştırılmış yüksek petrol fiyatlarının Libya ekonomik 

büyümesi üzerinde önemli pozitif etkisi olduğu  sonucuna varılmıştır.  

Diğer taraftan, çok fazla olmasa da literatürde, petrol fiyatları ile iktisadi büyüme arasında pozitif, 

zayıf ve anlamsız etkilerin söz konusu olduğu sonucuna ulaşan çalışmalar da mevcuttur. Petrol fiyatlarındaki 

şokların ekonomik büyümeyi pozitif yönlü etkilediğini ortaya koyan Tabata (2006), Prasad vd. (2007), 

Farzanegan ve Markwardt (2009) ve Berument vd. (2010)’nin çalışmalarının yanı sıra, Chang ve Wong (2003) 

ve Ayadi (2005) tarafından yapılan çalışmalar ise ilgili değişkenler arasında istatistiki bakımdan anlamlı 
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olmayan ilişkilerin varlığını göstermiştir. Asafu-Adjaye (2000) ve Barsky ve Kilian (2004) tarafından yapılan 

çalışmalar, petrol fiyatlarının ekonomik büyüme üzerinde zayıf bir ilişki yarattığını göstermiştir. 

 

3. Veri - Ekonometrik Yöntem ve Bulgular 

Türkiye için petrol fiyatları (PF) ile büyüme oranları (BO)arasındaki ilişkinin ele alındığı bu çalışmada 

1974-2016 dönemine ilişkin petrol fiyatları, büyüme oranı yıllık verileri kullanılmıştır. Veriler Dünya Bankası 

veri tabanından temin edilerek değişkenlere ilişkin seriler oluşturulmuştur. Çalışmanın değişkenleri ise yıllık 

petrol fiyatları ve büyüme oranlarıdır. 

İki değişken arasındaki neden-sonuç ilişkisinin yönünün ampirik olarak test edilebilmesi için 

nedensellik testi uygulanması gerekmektedir Ampirik çalışmalarda Granger nedensellik testi, 

uygulanabilirliğindeki kolaylık sebebiyle en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Ayrıca, 1980’lerin 

sonunda ortaya çıkan eşbütünleşme literatürü (Granger, 1986, Engle ve Granger, 1987, Johansen, 1988, 

Johansen ve Juselius, 1990), nedensellik testi ile ilgili teorik çalışmaların yeniden gözden geçirilmesine 

katkıda bulunmuştur. 

Analizde Johansen eşbütünleşme metodu (Johansen, 1988, Johansen ve Juselius, 1990) kullanılmıştır.  

Durağan olmayan serilerle yapılacak regrasyon analizi gerçekçi  olmayan yüksek test istatistiklerine ve sahte 

regrasyona neden olacağından, serinin önce durağanlığının sınanması gerekmektedir (Terzi, 2004). 

Uygulamada en çok kullanılan test ADF (Augmented Dickey Fuller) , klasik birim kök testleridir. Dickey ve 

Fuller (1981) tarafından geliştirilen ADF testi, durağanlığı araştırılacak serinin, kendi gecikmeli değeri ve 

gecikmeli farklarının üzerine regrese olmasını içermektedir (Gujarati, 2004). Testin uygulandığı denklem 

aşağıdaki gibidir: 

 

ΔY = β1 + β2 t +δYt-1 + αi∑m
İ=1   ΔYt-i +εt 

 

Burada , Δ fark işlemcisi  εt durağan hata terimidir. Birim kök testinde her bir seri için hata terimini 

beyaz gürültü yapacak gecikme uzunluğu, Akaike ve Schwartz bilgi kriterlerine göre belirlenebilir. ADF 

testinde sıfır hipotezi, farkları alınmamış serilerin birim kök taşıdığı yani durağan olmadığı şeklindedir. Bunun 

için sıfır hipotezinde, δ katsayısının istatistiksel olarak sıfıra eşit olup olmadığı test edilmektedir. δ 

katsayısının istatistiki olarak önemli olması, bu hipotezin reddedileceği anlamına gelmektedir. Bu durumda 

seri durağandır. 

Zaman serilerinin durağanlığı genişletilmiş Dickey Fuller Testi (ADF) yardımı ile araştırılmıştır. Tablo 

1’de genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) test sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo 1. ADF Birim Kök Testi Sonuçları 
Değişken 

 

(SIC)  

Düzey Değerleri  

ADF 

İstatistiği 

 

Mac Kinnon Kritik 

Değeri (%5)  

P Değeri 

BO (trend intercept)  -6,52 -4,85 0,0000 

PF (trend intercept)  -4,85 -2,94 0,0004 

 

Değişkenlerin seviyelerine uygulanan DF ve ADF test sonuçları, değişkenlerin düzey durağan 

olduğunu göstermektedir. 

Değişkenlerin zaman serisi özellikleri incelendikten sonraki adımı, söz konusu değişkenler arasında 

uzun dönemli ilişki olup olmadığının incelenmesi oluşturmaktadır. Bu çalışmada değişkenler arasındaki uzun 

dönemli ilişkilerin varlığı Johansen eşbütünleşme yöntemi ile araştırılmıştır. Johansen (1988) ve Johansen ve 
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Juselius (1990), değişkenler arasındaki uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığını test etmek içim en büyük 

özdeğer (maximum eigen value) ve iz (trace) istatistiklerini kullanmaktadırlar. Johansen eşbütünleşme 

testinde iki farklı olabilirlik oranı vardır. Bunlardan biri Maksimum Öz Değer Testi, diğeri İz testidir. 

Maksimum Öz Değer testinde en fazla r sayıda eşbütünleşme vektörünün varlığı, r+1 eşbütünleşme 

vektörünün varlığını iddia eden alternatif hipoteze karşı test edilir. Buna karşılık, İz testinde ise, en fazla r 

eşbütünleşme vektörünün varlığı, en az r+1 eşbütünleşme vektörünün varlığını iddia eden alternatif hipoteze 

karşı test edilir (Kasman ve Kasman, 2004). 

Johansen eş-bütünleşme testiyle değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılırken oluşturulan 

VAR (Vector Autoregressive) modelinde önemli bir rolü olan gecikme sayısı uygun testlerin optimum 

gecikme uzunluğu önceden açıklandığı gibi SC (Schwarz) bilgi kriteri kullanılarak araştırılmaktadır. 

Eşbütünleşme testi uygulanmadan önce, bir "Vector Autoregressive" (VAR) modeli oluşturularak gecikme 

sayısı belirlenmektedir. VAR modeli birbirleriyle etkileşim içinde olduğu düşünülen değişkenlerin birbirlerini 

nasıl etkilediğini gösteren bir zaman serisi denklem sistemidir (Çetin, 2005) Bu çerçevede değişkenler 

arasında VAR süreci işletilerek en uygun gecikme uzunluğu tespit edilmiştir. Buna göre 0 gecikme uzunluğu 

optimal gecikme uzunluğu olarak tespit edilmiştir. Gecikme uzunluğu olmayan hali normal dağılıma sahip 

otokorelasyon sorunu içermeyen en uygun gecikme uzunluğudur. 

Sonraki aşamada eş-bütünleşme testinin yapılmasında uygun model spesifikasyonunun belirlenmesi 

için Akaiki ve Scwartz kriterlerine bakılarak uygun modelin 5 olduğu anlaşılmıştır. 

 

Tablo 2: Uygun Modelin Tahmin 
 Sabit Yok 

Trend Yok(1) 

 

Sabit Var 

Trend Yok(2) 

Doğrusal 

Sabit Var 

Trend Yok(3) 

Doğrusal 

Sabit Var 

Trend Var(4) 

İkinci Derece 

Sabit Var 

Trend Var(5) 

0 -326,985 -326,985 -326,693 -326,969 -326,819 

1 -312,430 -310,056 -308,053 -308,652 -308,626 

2 -309.091 -300,955 -300,955 -297,516 -297,516 

 Akaike  Değerleri  

0 18,165 18,165 18,276 18,276 18,382 

1 17,579 17,503 17,536 17,536 17,590 

2 17,616 17,275 17,275 17,195 17.193* 

 Scwartz Değerleri  

0 18,165 18,165 18,364 18,364 18,558 

1 17,756 17,713 17,822 17,844 17,942 

2 17,968 17,715* 17,715* 17,723 17,723 

  

Son aşamada yapılan Johansen Eş Bütünleşme Testi sonuçları aşağıdaki gibidir.  

Tablo 3: Johansen Eş-Bütünleşme Test Sonuçları  
 Eş Bütünleşme Vektör 

Sayısı  

Hipotezler  İz testi Kritik Değer(%5) Olasılık 

Ho: r=0, H1 :r=1 Hiç* 5,87 1,83 0,0000 

Ho : r≤1, H1 :r=2 En Fazla 1 2,21 3,84 0,0000 

                     Maksimum Öz Değer Kritik Değer(%5)    Prob  

Ho: r=0,H1 r≥1 Hiç* 3,65 1,71 0,0000 

Ho: r≤1,H1 r≥2 En Fazla 1  2,22  3,84 0,0000 

*Trace (iz) istatistiği 0.05 anlamlılık düzeyinde eş bütünleşik bir adet vektör bulunduğunu 

göstermektedir. 

*En Büyük Özdeğer istatistiği 0.05 düzeyinde eş bütünleşik bir adet vektör bulunduğunu  
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Göstermektedir. 

 

Analiz doğrultusunda, r=0 hipotezi reddedilmekte, r≤1 hipotezleri ise, reddedilmemektedir. Analiz 

sonucunda 0.05 anlamlılık düzeyinde birden fazla vektörün bulunduğu, cari açık ile büyümü oranı arasında  

uzun dönemli bir ilişkinin var olduğu sonucuna varılmıştır. 

Johansen eş-bütünleşme test sonuçlarına göre değişkenler arasında bir eş-bütünleşme ilişkisinin olduğu 

görülmektedir. Bu durum serilerin uzun dönemde birlikte hareket etmeleri sonucunu doğurmaktadır. Uzun 

dönemde Türkiye’de petrol fiyatları ile büyüme oranları arasında bir ilişki bulunmaktadır. En az bir eş 

bütünleşme olduğundan hata düzeltme modeline gidilmesi gerekmektedir.   

 

Hata Düzeltme Modeli 

Eş-bütünleşik değişkenlerin göze çarpan bir prensibi zaman içerisinde uzun dönem dengesinde 

sapmalar meydana gelmesidir. Model uzun dönem dengesine tekrar ulaşabilmesi için değişkenlerden 

bazılarının bunu sağlayacak durumda olması gerekmektedir. Hata düzeltme modelinde sistemdeki 

değişkenlerin kısa dönem dinamikleri dengedeki sapmadan etkilenmektedir (Şahbaz, 2009) Hata düzeltme 

parametresi, model dinamiğini dengede tutmaya yarar ve değişkenleri uzun dönem denge değerine doğru 

yakınlaşmaya zorlamaktadır. Hata düzeltme parametresinin katsayısının istatistiksel açıdan anlamlı çıkması, 

sapmanın varlığını gösterir. Katsayının büyüklüğü ise uzun dönem denge değerine doğru yakınlaşma hızının 

bir göstergesidir. Uygulamada, hata düzeltme parametresinin negatif ve istatistiksel açıdan anlamlı olması 

beklenir. Bu durumda, değişkenlerin uzun dönem denge değerine doğru hareketinin olacağı ifade 

edilmektedir. Denge durumundan kısa dönemli sapmalar hata düzeltme parametresinin katsayısının 

büyüklüğüne bağlı olarak düzeltilecektir (Enders, 1995). 

Tablo- 4: Hata Giderme Modeli Sonuçları 
        

PF 

HATA(-1)      C 

Katsayı 0,018 -0,15  3,78              

St Hata 0,010 0,16 0,89 

  t (değ) 1,69 (-0,92) 4,29 

P değeri 0,10 0,36 0,0002 

R2 0,09, F=1,73, F(Prob)=0,19  

 

Yukarıdaki tabloda hata düzeltme terimi negatif ve değişkenler istatistiksel olarak anlamlı olduğu için 

hata düzeltme mekanizması çalışmaktadır ve bir dönemde meydana gelen dengesizlik %15’i sonraki dönemde 

ya da dönemlerde düzelebilecektir. Dolayısıyla ilgili dönem için kurulan modelde uzun dönem ilişkisi 

tutarlıdır. Analizde vektör hata düzeltme terimi negatif çıkmıştır Bu durum, dengeden sapma olduğunda uzun 

dönem de tekrar dengeye gelineceğini göstermektedir. F değeri de anlamlıdır. Hata düzeltme terimi 

katsayısının istatistiki olarak anlamlı olması ise uzun dönem etkinin mevcut olduğunu göstermektedir.  

 

4. SONUÇ 

Çalışmada, petrol fiyatları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki1980-2016 dönemi için yıllık veriler 

kullanarak ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Ekonomik büyüme verisi için reel GSYH değişim oranı, cari 
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denge için cari denge/GSYH oranı kullanılmıştır. İlgili değişkenlere birim kök testi uygulanmış ve 

değişkenlerin düzeyde durağan oldukları tespit edilmiştir. Johansen eş-bütünleşme test sonuçlarına göre 

değişkenler arasında bir eş-bütünleşme ilişkisinin olduğu görülmektedir. Bu durum serilerin uzun dönemde 

birlikte hareket etmeleri sonucunu doğurmaktadır. Uzun dönemde Türkiye’de petrol fiyatları ile büyüme 

oranları arasında bir ilişki bulunmaktadır. Yapılan hata düzeltme modeli sonucunda da hata düzeltme terimi 

negatif ve değişkenler istatistiksel olarak anlamlı sonuç ortaya çıktığından düzeltme mekanizmasının çalıştığı 

bir dönemde meydana gelen dengesizlik sonraki dönemlerde düzelebileceği sonucuna varılmıştır. 

Türkiye’de VAR model, kullanılarak yapılan Johansen eş bütünleşme testi ve hata düzeltme modeline 

göre petrol fiyatları ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemde nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna 

varılmıştır.  
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Uzm. Mustafa ÖZAN23 

AKILLI TEKNOLOJİLER, ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİ DİJİTAL ÇAĞA TAŞIYOR 

INTELLIGENT TECHNOLOGIES, STORAGE DIGITAL AGE OF SHOPPING CENTERS 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışma, akıllı teknolojilerin, alışveriş merkezlerini dijital çağa taşıması ile ilgili konuları 

kapsamaktadır. Günümüzde hızlı yaşam tarzı içerisinde yaşamakta olan birey için tüketim yapmak boşa zaman 

harcama ve eğlence şekli olarak algılanmaktadır. Alışveriş yapmak yalnızca ihtiyaçları gidermede gereken bir 

hareket olarak kabul edilmemekle beraber arkadaşlar veya ailece boş zamanın değerlendirilmesi olarak da 

kabul edilmektedir. Reklamcıların ve pazarlamacılar alışverişe yönelik sahip olunan algıyı bildiklerinden 

dolayı alışveriş yapmayı bir yaşam tarzına dönüştürmekte ve tematik parklar adı altında özel yaşam yerleri 

olarak alışveriş tapınaklarını inşa etmektedirler. Çalışmada, alışveriş merkezleri tüketim olgusuyla beraber 

boş zamanın geçirildiği yerler ve müşterilere eğlenceli saatlerin yaşatıldığı mekanlar olarak da algılandığı 

üzerinde durulmuştur. Alışveriş merkezlerinin, özel günler için tasarlanan planlanmış deneyimler sayesinde 

hem cazip bir merkez haline dönüşmekte hem de hedef kitlesinin hafızalarında alışveriş merkezleri hakkında 

özgü imajların yer edinmesine yardımcı olduğuna dair konulara yer verilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı akıllı teknolojilerin, alışveriş merkezlerini dijital çağa taşıması, tüketicilere 

sunulan avantajlar, dijital teknolojinin avantajları, akıllı teknolojilerin yaşam tarzlarına etkileri, teknolojilerin 

sosyal kültürel ekonomik ve toplumsal hayata etkilerini ele almak; elde edilen sonuçları araştırmacılar, 

işletmeler, kurumlar ve ilgili tarafların bilgisine sunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Alışveriş Merkezleri, Akıllı Teknoloji, Bilgi İletişim, Teknoloji, Tüketici 

Memnuniyeti. 

JEL Kodu:  O 33. 

 

 

 

ABSTRACT 

This study covers topics related to smart technology, digital shopping of shopping centers.Consuming 

for the individual who lives in today's fast life style is perceived as wasting time and entertainment. Shopping 

is not only regarded as a necessary move away from the needs but it is also considered as an evaluation of 

leisure time with friends or family. Because of the perceived perception of shopping for advertisers and 

marketers, they are turning shopping into a lifestyle and constructing shopping temples as private habitats 

under thematic parks. In the study, it is emphasized that shopping centers are perceived as spaces where 

leisure time is spent together with consumption and also as places where fun times are kept alive to customers. 

Shopping centers have become both an attractive center with planned experiences designed for special 

occasions, and there are also issues where the target masses helped to capture unique images of shopping 

centers in their memory. 

The aim of this study is to address the effects of intelligent technologies, digital pilgrimage of shopping 

centers, advantages offered to consumers, advantages of digital technology, effects of smart technologies on 

lifestyles, effects of technologies on social, cultural, economic and social life; to inform the researchers, 

businesses, institutions and interested parties about the results obtained. 

Keywords: Shopping Centers, Intelligent Technology, Information Communication, Technology, 

Consumer Satisfaction. 

JEL Code: O 33. 
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GİRİŞ 

Alışveriş merkezleri, alışveriş yapmanın yanı sıra, güvenli bir ortamda eğlenme, yeme içme, kişisel 

bakım ve spor yapma gibi ihtiyaçların karşılandığı, boş zamanların değerlendirilebildiği merkezler haline 

gelmiştir. Tüketicilerin bir mekanda birden fazla aktiviteyi yapabilir olması alışverişi ekonomik kılmasının 

yanında, bu merkezlerin hem yüksek gelir düzeyindeki hem de düşük gelir düzeyindeki insanlara hitap etmesi 

de söz konusu merkezleri odak noktası haline getirmektedir. 

Akıllı teknolojideki ürünler sayesinde ileri teknolojileri en yüksek noktada buluşturmaktadır. Akıllı 

teknolojinin önündeki akıllı sıfatı beraberinde bazı soruları getirmektedir. Akıllı teknolojilerin akıllı olma 

niteliklerinden dolayı tepki verme yetenekleri var mı ya da kendi durumları üzerinde bir farkındalık halini 

yaşamaktalar mı? Sorularda geçen tepki verebilme ve farkındalık nitelikleri nedeniyle bir teknolojinin akıllı 

olarak sayılmasında gerekli başlıca etkenler olmaktadır. Farkındalık ile teknolojinin koşulları, çevresi veya 

kendi hareketleriyle ilgili olanlar kastedilmektedir.  Tepki verebilmede ise dışarıdan gelen herhangi bir etkiye 

yönelik kendini tamir edebilmesi, koruyabilmesi ve işlevlerini bulunduğu o andaki duruma göre uyarlayabilme 

kastedilmektedir. Ortaya çıkan yeni durumlara karşı işlevlerini geliştirmek için mevcut durumda meydana 

gelen değişikliklerden haberdar olan ve ölçen teknolojiler, etkinlik, performans, maliyetleri yönetme ve 

sağlamlık gibi konularda önemli imkanlar yaratmaktadır. 

Bu çalışma, amacı akıllı teknolojilerin, alışveriş merkezlerini dijital çağa taşıması, tüketicilere sunulan 

avantajlar, dijital teknolojinin avantajları, akıllı teknolojilerin yaşam tarzlarına etkileri, teknolojilerin sosyal 

kültürel ekonomik ve toplumsal hayata etkilerini ele almak amacına yönelik olarak alışveriş merkezlerinin 

yapıları incelenmiştir. Bu çerçevede çalışmada; alışveriş merkezlerinin tanımı yapılmış ve tüketicilere sunmuş 

olduğu alternatiflerin neler olduğu, eğlence amaçlı kullanılması, tüketici beklentilerini ne derecede karşıladığı 

üzerinde durulmuştur. Ayrıca çalışmada, akıllı teknolojiler ele alınmış ve alışveriş merkezlerinde kullanılan 

akıllı teknolojilerin tüketicilerin yaşamlarına nasıl etki ettiği, akıllı teknolojilerin kültürel, sosyal, ekonomik 

ve toplumsal alanlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır. 

 

1. Alışveriş Merkezlerinin Tanımı ve İşlevleri 

Alışveriş merkezleri (AVM), merkezi bir yönetimin bulunduğu ve bu merkezden sorumlu olan bir 

yönetici tarafından idare edilen, bunun yanında merkez içerisinde bulunan bütün birimlerin kiralanarak 

işletildiği kuruluşlardır. Alışveriş merkezleri, bireylerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile birçok 

dükkanın sistemli bir şekilde bir araya getirilmesi ile oluşmaktadır24. 

Merkezi yapılar tarafından tasarlanan, yapılandırılan, planlanan, yönetilen farklı hizmet kuruluşlarının 

ve perakendeci dükkanların var olduğu kompleks yapılara alışveriş merkezi denilmektedir. Farklı 

büyüklükteki satış birimlerini ve ticari işletme türlerini de içerisinde barındıran alışveriş merkezleri, belli bir 

kesimdeki tüketici grubuna ya da belirli bir alandaki tüketicilere hizmet sunmak amacıyla kurulmaktadırlar. 

Alışveriş merkezlerini bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, birçok mağazanın ve ticari ürünün aynı yerde 

bulunmasından dolayı tüketicilere konfor ve kolaylık sağlayan yapılar olarak da tanımlanabilir. Alışveriş 

merkezleri, belirli ya da tek bir plan dahilinde birçok perakendeci mağazanın meydana getirdiği bir grup 

olmasıyla beraber sinema, pastane, banka, kuaför, kafeterya, eczane, küçük ve özellikli mal satışını 

gerçekleştiren mağazaların toplu olarak bulunduğu mekanlar olarak da karşımıza çıkmaktadır. Alışveriş 

merkezlerinin büyük bir kısmında otopark hizmeti de verilmektedir25. 

 

2. Alışveriş Merkezlerinin Tüketicilere Sunduğu Alternatifler 

Alışveriş merkezleri geçirilen zamanın ne şekilde akıp gittiğinin anlaşılamayacağı, saatler boyunca 

keyifli zamanların yaşandığı yerler olarak yapılandırılmakta ve gün geçtikçe alışveriş merkezlerinin sayısı 

artmaktadır. Ziyaretçilerine zamanın durduğu düşüncesinin yaşatan ve farklı metotlar kullanarak onların daha 

                                                           
24 Altunışık, R. ve Mert, K. (2001). “Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerindeki Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Saha Çalışması: 

Tüketiciler Kontrolü Yitiriyor mu?” 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum, 145-151, s. 146. 
25 Erdinç, İ. E. (2011). "Müşteri İlişkileri Açısından Alışveriş Merkezlerinde Akıllı Teknoloji Kullanımı", Ajit-e Bilişim 

Teknolojileri Akademik Dergi, Cilt: 2, Sayı: 2, 1-9, s. 3. 
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fazla alışveriş yapmaya sevk eden alışveriş merkezleri, son yıllarda teknolojinin daha yaygın bir şekilde 

kullanılmasından dolayı üstün teknoloji hizmetlerinden faydalanmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle beraber 

alışveriş merkezleri de teknolojik olarak gelişmekte ve rekabet avantajı meydana getiren akıllı teknoloji 

uygulamaları da alışveriş merkezlerinin içine girmektedir. Ziyaretçileri birçok mağazanın önünden geçirmek 

ve mümkün olabilecek alışveriş olasılığını arttırmak için, yürüyen merdivenlerin iniş ve çıkışlarının farklı 

yerlerde yer almaktadır. Alışveriş merkezlerinde alışverişe etki edecek koku ve müziğe tanıtım amaçlı 

kullanılan LCD ekranlarından teknoloji harikaları olan yönlendirme mekanizmalarına değin her şey akıl 

edilerek teknolojiler ziyaretçilere sunulmaktadır26.  

 

3. Akıllı Teknolojiler ve Kullanım Alanları 

Teknoloji ürünlerinin önünde kullanılan akıllı sıfatı, günümüz dünyasında 90’ların sonuna doğru 

kitleler halinde yayılan akıllı telefonlar aracılığıyla başlamaktadır. Akıllı hastane, akıllı ev, akıllı elektrik 

şebekeleri, akıllı sensörler, akıllı çevre ürünleri gibi çoğu teknolojinin önüne bu sıfatın gelmesiyle anlaşılıyor 

ki akıllı sıfatının kullanılması, bu ürünlerin çevreyle girdiği etkileşim alanının çoğalmasından 

kaynaklanmaktadır27. 

Günümüzde, akıllı teknolojinin sağladığı geniş uygulama imkanları, pazarlama, tıp ve mühendislik 

gibi alanlarda birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Akıllı teknolojiler, esasen sorunlara çözüm 

sunmak için geliştirilmekle birlikte, her uygulama kendi alanına özgü ölçütler ile bunu yapmaktadır. Söz 

konusu sorun; üretilen akıllı teknolojilerin en az maliyetle, nasıl ve ne şekilde çevre ile uyumlu hale 

getirileceğidir. Bu durum ise, birçok disiplin ile çalışmayı ve birden fazla sayıda teknolojiye dayalı tasarımı 

gerekli kılmaktadır28. 

Endüstri çağı, teknolojinin başlangıcını oluşturmakla birlikte, bireyin yaşamını her yönü ile 

değiştirmiştir. Tarım kültüründen şehir kültürüne geçiş, insanların hayata bakışlarını değiştirmesinin yanında 

zihniyetleri de değiştirmiştir. Endüstri çağının sebep olduğu değişiklikler, bireylerin kullanmış olduğu her 

türlü ürünü de etkilemiştir. Teknolojinin insan yaşamını etkileyen ve kolaylaştıran tarafı herkes tarafından 

kabul görmektedir. Teknolojinin, halkla ilişkiler, pazarlama ve reklam alanlarında da yaygın olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Bireylerin, dünyanın sürekli değişen ve gelişen şartlarına uyum sağlaması ile 

birlikte bu uyuma markaların da ayak uydurması gerektiği bir gerçekliktir29. 

Gündelik hayatta insanlarla iletişime geçerek hayatın bir parçası haline gelinmekte ve bunu yaparken 

de bazı vasıtalardan yararlanılmaktadır. Bu vasıtalar vücudumuzu bir enstrümanmış gibi kullanarak meydana 

getirdiğimiz beden diline dönüşmede doğal bir süreç izlemekte ve yine insanlar aracılığıyla oluşturulan kitle 

iletişim araçlarıyla da mümkün görünmektedir. İletişim kanallarında meydana gelen değişimler ilkel çağlardan 

günümüz toplumuna gelirken yüz yüze gerçekleşen iletişimden tek yönlü iletişime geçen bir alanda birkaç 

kişiden bütün dünyaya erişmeye ve iletişim kurma becerisinin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır. 

Teknolojik gelişmeler, iletişim becerilerimizin aşırı şekilde gelişmesinin arkasındaki en önemli neden olarak 

görülmektedir. Teknoloji alanında meydana gelen her bir yenilik daha öncekinin eski olarak nitelendirilmesine 

ve eskiyi kullanarak daha yeni olanın yapılmasına yol açmaktadır. Teknolojide yaşanan gelişmeler iletişim 

araçlarını da değişime uğratmaktadır. Örnek vermek gerekirse 1990’lı yıllarda hayatımıza dahil olan 

bilgisayarların laptoplara, laptopların tabletlere, telefonların cep telefonlarına, cep telefonların akıllı cep 

telefonlarına aynı şekilde yerini bırakarak gelişme kaydetmektedir. Teknolojik araçlar üzerine konuşulduğu 

zaman hala her birinin kullanılmakta olduğu ama teknolojik gelişmelere ve zamana bağlı bir şekilde daha yeni 

                                                           
26 Güdüm, S. ve Deniz, A. A. (2011). “‘Süper’ AVM İçin ‘Hiper’ Teknoloji Kullanımı”, Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik 

Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 1-12, s. 2. 
27 Akal, Ş. (2016). “Sağlık Alanında Akıllı Teknolojilerin Kullanımı İçin Bir Uygulama Önerisi”, Akıllı Teknoloji ve Akıllı 

Yönetim, (Editör: Tecim V., Tarhan Ç. ve Aydın C.), İzmir, 197-205, s. 198. 
28 Worden, K., Bullough, W.A., Haywood, J. (2003). Smart Technologies. Singapore: World Scientific Publishing, p. 1-2. 
29 Köse, N. ve Yengin, Deniz (2018). "Dijital Pazarlamadan Fijital Pazarlamaya Geçişe Örnek Olarak Artırılmış Gerçeklik ve 

Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Pazarlama Üzerindeki Katkılarının İncelenmesi." İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, Cilt: 10, 

Sayı: 1, 77-111, s. 79. 
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modellerin yaşamımıza girmesiyle kullanım alanlarında, sıklıklarında değişimin gerçekleştiği bilinmektedir. 

Özetlemek gerekirse teknolojik manada yaşanan eskimenin onun kullanım dışı kalmasından değil, kendisini 

güncelleme aracılığıyla yeni olmaya geçişinden kaynaklanmaktadır30. 

 

4. Küreselleşme, Teknolojik Gelişmeler ve Tüketimin Dijitalleşmesi İlişkisi 

Teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin doğurduğu dijitalleşme, geleneksel olan unsurlardan hızla 

uzaklaşmaktadır. Pazarlama yöntemlerinin değişmesi ve çeşitlenmesi, tüketicinin satın almasını, değiştirmiş 

ve dijitalleşmesini sağlamıştır. Akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile internet kullanımı artmış ve bunun 

sonucunda da bireylerin farkındalığı gelişmiştir. Günümüzde dijitalleşmenin, özellikle tüketim alanında çeşitli 

uygulamalarının bulunduğu bilinmektedir. Örneğin, internetten alış veriş yapabilme imkanı, hızlı ve kolay 

ulaşılabilir olması sebebi ile bireyler tarafından çokça tercih edilmektedir. Bunun yanında kitap alışverişini de 

dijital ortamda yapabilen tüketici hem zaman hem de ulaşım açısından tasarruf sağlayabilmektedir. Teknoloji 

ve pazarlamanın bir bütün haline geldiği göz önüne alındığında tüketici ile iletişim kurma çalışmaları her 

zaman etkili bir şekilde devam edecektir31. 

 

5. Alışveriş Merkezleri Tüketici Beklentileri İlişkisi 

 Sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda tüketim tarzında da değişimin gerçekleştiği 

görülmektedir. Evrensel rekabet, kültür ve eğitim derecesindeki artış, teknolojik ilerleme, bölgesel ve kentsel 

alanda yaşanan gelişmeler, tüketici kesimin alışverişe olan bakış açısını etkilemekte ve değiştirmektedir. 

Günümüzdeki tüketici kesimi alışverişten yalnızca bir ürünün elde edilmesi ya da üründen umduğu fizyolojik 

doyumun sağlanmasını yeterli bulmamaktadır. Müşteriler alışverişte geçen zamanlarını en iyi şekilde 

değerlendirme ve sorunsuz bir hayat yaşamayı istemektedirler. Perakende hizmet sunan günümüz 

mağazalarının başarısının tüketicilerini iyi bir şekilde anlama ve onların beklentilerini giderebildiği ölçüye 

bağlı olarak gerçekleşmektedir32. 

Alışveriş merkezlerindeki elektronik yönlendirme panoları, tüketici tarafından kabul görmekle birlikte, 

birçok AVM’nin, ekonomik bakımdan standart modelleri tercih ettiği görülmekte, ancak dijital panoların, 

kişiyi bulunduğu yerden gitmesi gereken noktaya yönlendirmesi açısından daha başarılı bulunduğu da 

bilinmektedir. Bu alanda, yeni geliştirilmiş olan ancak henüz seri üretime geçilmemiş bir yenilikten söz etmek 

mümkündür. Söz konusu yenilik, bilinçli müşteriler ile AVM arasında köprü kurulmasını sağlayacak şekilde 

düşünülmüştür33. 

 

6. Alıveriş Merkezlerinde Eğlence Amaçlı Kullanılması  

Günümüzdeki alışveriş merkezlerinin içerisinde mekânsal ve anlamsal olarak birbiriyle ilgisi 

bulunmayan öğeler yer almaktadır; buz pateni, atlıkarınca gibi eğlenceye yönelik öğeler, yürüyen merdivenler, 

panaromik asansörler gibi teknolojiye yönelik öğeler, köprüler, kubbeler, kemerler gibi mimari yapıların bir 

araya gelmesiyle alışveriş merkezlerini olağanüstü mekanlara dönüştürmektedir. Alışveriş merkezlerinin 

geçmişe özenmesiyle bazen antik görünümlü, bazen de uzay istasyonlarına benzeyen ve bazen içindeki mekan 

tasarımıyla günümüzün yeni kamusal alanları haline gelmektedir. Kamusal mekanlardaki ilişkinin bir benzeri 

de alışveriş merkezlerinde oluşturulan yapay dünyada olduğu gibi benliğini kaybetmektedir. Havalandırma 

sisteminden güvenliğine kadar her şeyin bulunduğu alışveriş merkezlerinde, kamuya ait ilişkilerin de 

                                                           
30 Yengin, D.A. (2016). “Sosyal Medya ve Akıllı Mobil Teknoloji: Akıllı Sosyal Yaşamlar”, The Turkish Online Journal of 

Design, Art and Communication – TOJDAC, Volume: 6, No: 2, 105-113, s. 106. 
31 Tezcan, E. T. (2017). “Kitap Tüketiminin Dijitalleşmesi Bağlamında Tüketim Davranışı Üzerine Bir İnceleme”, Yeni Medya 

Elektronik Dergi, Volume: 1, No: 2, 214-220, s. 214. 
32 Köksal, Y. ve Emirza, E. (2011). “Kuruluş Yeri Açısından Cadde ve Alış Veriş Merkezi Mağazacılığının Karşılaştırılması: 

Ankara İlinde Bir Araştırma”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 16, 75-87, s. 85. 
33 Erdinç, a.g.e., s. 7. 
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düzenlendiği bir yapıya bürünmektedir. Bu düzenleme içerisinde güvenlik elemanlarından, satış yetkililerine 

kadar çoğu çalışanın müşterilerle girdiği diyaloglar bile bulunmaktadır34. 

Alışveriş merkezlerinin kendilerini farklı kılmak için uyguladıkları bir diğer yol ise, teknolojiyi 

kullanarak insanları eğlendirmektir. Esasen alışveriş merkezlerindeki görsellik ve eğlence, tamamen ticari 

amaçlıdır. Tüm alışveriş merkezlerinde çocuklar için oyun alanları, toplumun her kesimine hitap eden 

gösteriler, sergiler, yemek için ayrılan bölümler ve daha birçok aktivitenin yapıldığı alanlar mevcut olmakla 

birlikte bugüne kadar teknolojiden, günümüzdeki kadar geniş ölçüde faydalanılmamıştır35. 

 

7. Sosyal Bir Mekan Olarak Alışveriş Merkezleri  

Alışveriş merkezleri, alışveriş ihtiyacını karşılamasının yanında şehirlere sosyal mekanlar 

kazandırması açısından da önem taşımaktadır. Alışveriş merkezleri, büyük şehirlerde yaşayan insanların, 

trafik yoğunluğundan, hayatın sıkıcılığından kaçmak için dinlendikleri ve eğlendikleri yerler olmuştur36. 

Alışveriş merkezlerinin, tüketicinin beğenisini sürekli kılmak için ilgi çekiciliğini kaybetmemesi 

gerekmektedir. Bu sebeple tüketiciye çeşitli alternatifler sunulmaktadır. Büyük ve zincir mağazalarda alışveriş 

yaparken aynı zamanda dinlenme, eğlenme, yeme-içme gibi ihtiyaçlarını temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda 

karşılayabilen tüketicilerin alışveriş merkezlerini tercih etmeleri kaçınılmaz olmaktadır37. 

Yukarıdaki bölümde de bahsedildiği üzere, alışveriş merkezleri, tüketici ilgisini canlı ve sürekli tutmak 

için tüketiciye çeşitli alternatifler sunmaktadır. Alışverişin ihtiyaçtan çok eğlenceye dönüştüğü günümüzde; 

teknolojik gelişmeler, kadınların iş hayatına katılmaları, hızlı kentleşme, tüketicilerin yaşam tarzlarının ve 

satın alma alışkanlıklarının değişmesine yol açmıştır. Bunun sonucu olarak, alışveriş merkezleri yalnızca 

alışverişin yapıldığı yerler olmayıp çeşitli etkinlik, aktivite ve ihtiyaçların karşılandığı mekanlar haline 

gelmiştir38.    

 

8. Akıllı Teknolojilerin Tüketicilerin Yaşam Tarzlarına Etkisi 

Gelişen teknolojinin hayatın her alanında etkili olması kaçınılmazdır. Her alanda olduğu gibi teknoloji, 

bireylerin alışveriş alışkanlıklarını da etkilemektedir. Dünyada meydana gelen oluşumlardan anında haberdar 

olan bireyler, yalnızca tüketen bir varlık olmayıp aynı zamanda üreten bir varlık konumundadır. Bundan 

dolayıdır ki; küçük veya büyük tüm kuruluş ve şirketlerin teknolojik yenilik ve gelişmeleri yakından takip 

etmeleri gerekmektedir39. 

Tüketiciye zaman tasarrufu yaptıran bu teknolojiler, aynı zamanda tüketicinin ürün aramasında 

kolaylık sağlamak, sepetteki ürün ve toplamını görmek ve kolay ödeme uygulamaları ile kısa bir sürede ödeme 

yapılması gibi avantajlar sağlamaktadır. Söz konusu teknoloji, alışveriş merkezleri için de avantajlar 

sunmaktadır. Müşterilerine sunacakları ürünleri saatlik veya günlük olarak sunma imkanına sahip olmalarının 

yanında, kampanyalardan faydalanma imkanı da sunmaktadırlar. Mağazalara göre özelleştirme yapılabilecek 

esneklikte olan bu teknoloji, birden fazla uygulamaların yapılacağı şekilde tasarlanmıştır40. 

 

9. Modern Alışveriş Merkezleri Tüketici ihtiyaçlarının Sistemli Bir Şekilde Karşılanması 

21. yüzyılda tüketicisinin bütün ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen alışveriş merkezleri, dinamik, 

canlı ve modern yaşam merkezleri şeklinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Alışveriş merkezleri, günümüz 

                                                           
34 Vural, T. ve Yücel, A. (2006). “Çağımızın Yeni Kamusal Mekanları Olan Alışveriş Merkezlerine Eleştirel Bir Bakış”, 

Mimarlık, Planlama, Tasarım İTÜ Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, 97-106, s. 105. 
35 Clodfelter, R. and Overstreet, J. (1996). “Technological Profile of Shopping Centers: Present and Future”, The Journal of 

Shopping Center Research, Volume: 3, 59-93, p. 61-62. 
36 Arslan, T. V. (2009). Türkiye’deki Alışveriş Merkezlerini İncelemelerine Eleştirel Bir Bakış: Yorumlar, Eleştiriler, 

Tartışmalar”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt: 14 Sayı: 1, 147-159, s. 148.  
37 Peksezer, B. (1999). “Alışveriş Merkezleri Nereye Koşuyor”, Ekonomik Forum, Cilt: 6, Sayı: 11, 38-40, s. 39. 
38 Gedik, H. ve Büyükdoğan, B. (2017). “Alışveriş Merkezlerinde Yapılan Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Tüketicilere Etkisi”, 

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 13, Sayı 4, 853-871, s. 855.  
39 Köse, ve Deniz, a.g.e., s. 77. 
40 Erdinç, a.g.e., s. 8. 
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şehirlerinde sanatsal mimarisi, mülkiyetinin tek elde olması, tek bir imajının olması ve yönetilmesinde 

merkezi bir yapının mevcut olması yönüyle geleneksel alışveriş merkezlerinden farkını ortaya koymaktadır. 

Alışveriş merkezlerinin kapladığı alanın büyüklüğü, sahip olduğu ticari faaliyetlerin çeşitli olması, ekonomik 

olarak yatırımın değeri ve ortak çalışma saatinin uzun olması bakımından farklılığını oluşturmaktadır. Daha 

çok mimari yapısından dolayı sanatsal binalar olarak değerlendirilmekte, dönemin kültürel ve ekonomik 

sembolleri arasında yer almaktadır. Tüketicilerinin alışveriş ihtiyaçlarını sistemli bir şekilde ve modern bir 

anlayışla gidermeyi hedefleyen alışveriş merkezlerinin, modern alışveriş merkezlerini meydana 

getirmektedir41. 

 

10. Bilgi İletişim Teknolojileri Tabanlı AVM Reklam Uygulamaları 

Bilgi iletişim teknolojileri, kuruluşlar arasındaki rekabet yöntemlerini büyük ölçüde etkilemektedir. 

Buna bağlı olarak markalaşma sürecinde reklam alanında da yeni oluşumlar görülmektedir. Küresel ağ 

teknolojisindeki gelişme ve yenilikler, BİT tabanlı reklam yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale 

getirmektedir. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan markaların ekonomide lider duruma gelmeleri kaçınılmaz 

olmaktadır42. 

Geleneksel pazarlama gibi dijital pazarlamanın da temelinde insan unsuru bulunmaktadır. Satışların 

artması için tüketici ile pazarlamacıyı buluşturmak esastır. İnternet, pazarlama yöntemleri üzerindeki etkisi ile 

büyük ölçekli kuruluşlardan küçük ölçekli kuruluşlara kadar geniş bir üretici yelpazesi sunmakla birlikte, 

hizmet ve ürünlerin tanıtılması noktasında web sitelerinin etki ve gücünden faydalanmaktadır43. 

Küreselleşen dünyaya bağlı olarak piyasaların da küreselleşmesi ile rekabet oranı artmakta bunun 

sonucu olarak da bilişim ve iletişim sermayesinin de artması beklenmektedir. Kuruluşlar, pahalı ürün ve 

hizmet üretmek yerine hammadde, işgücü ve dağıtım maliyetini en ucuz şekilde temin etme yöntemleri 

aramakta ve ürünlerini uluslararası alanda satma girişimlerinde bulunmaktadır. Küresel işletmeler, büyük 

ölçekli olmalarının yanında yerel piyasaların ihtiyacına cevap verebilecek ölçüde küçülebilme özelliğine de 

sahip olmak durumundadır. İnternetin keşfinin, iletişim imkanlarını arttırmasının yanında, sosyal ağların ise 

eş zamanlı iletişimi mümkün kıldığı için ticaret süreçlerini ve tüketici alışkanlıklarını değiştirdiği 

görülmektedir44. 

 

11. Alışveriş Merkezlerinde Uygulanan Pazarlama Stratejileri 

Müşteri ilişkileri dikkate alınarak yapılan stratejiler, müşteriler ile karşılıklı iletişimde olan, 

müşterilerin satın alma hareketlerini izleyen, satın alma davranışını ve müşterinin tercihleriyle alakalı veri 

tabanı oluşturan, işletme ve müşteriler arasındaki iletişimi koordine eden teknolojilerin mevcut ve müşterileri 

temsil etmeyi önemli bulan nitelikleri barındırmaktadır. Pazarlamanın günümüzdeki stratejileri kapsamında 

müşteri ilişkilerine değer veren stratejilerin konumlandırma çalışmalarının yerine geçmektedir45. 

 

12. Alışveriş Merkezlerinde Veri-Tabanlı Pazarlama ve Teknolojik Dönüşüm İlişkisi 

Günümüzdeki rekabet koşullarına bakıldığında müşterilere yönelik bilgi ve pazarlama çevresinin 

çoğunun işletmeye rekabet sağlama açısından önemli olduğu görülmektedir. İşletmelerde ve pazarlama 

çevrelerinde meydana gelen gelişmeler ve bilgi teknolojisinin pazarlama stratejilerini hazırlamada ve 

uygulamadaki etkin rolü sayesinde işletmeler için bilgi, çok önemli bir yere sahip olmaktadır. Bilginin ve 

müşteriyi merkeze alan pazarlama görüşü işletmeler için kıymetli hale gelmesiyle işletmeler, müşterileriyle 

                                                           
41 Akgün, V. Ö. (2010). “Modern Alışveriş Merkezlerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Konya İlinde Bir 

Uygulama”, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 19, 153-163, s. 154. 
42 Şahin, N., Tuna, N. Ve Tütüncü, S.İ. (2014). “Yeni Ekonomi Sürecinde Bilgi İletişim Teknolojileri (Bit) Tabanlı Reklam 

Uygulamalarına Yönelik Bir İnceleme”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, 1-25, s. 1.  
43 Peltekoğlu, F. B. (2016). Halkla İlişkiler Nedir?  Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, s. 67. 
44 Tan, D. S. and Uijttenbroek, A. (1997). “A New Role for ıs Managers”, Information Infrastructure Management, Volume: 14, 

No: 4, 33-41, p. 34. 
45 Demir, F. O. ve Kırdar, Y. (2007). "Müşteri İlişkileri Yönetimi: CRM", Review of Social, Economic & Business Studies, 

Volume: 7, No: 8, 293-308, s. 297. 
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ilgili bilgileri depolamak, toplamak ve faydalı olabilecek bir şekilde kullanmak için sistematik çalışmalar 

geliştirmektedirler. Yapılan sistematik çalışmalar Veri Tabanlı Pazarlama terimini gündeme taşımaktadır. 

Dünya’da internetin ve bilgisayar kullanımının artmasıyla beraber teknolojide yaşanan dönüşümün 

sonuçlarından bir tanesi de Veri Tabanlı Pazarlama olmaktadır46. 

İşletmeler, ürünlerinin satışından daha çok satın alan ve alabilecek müşterilerinin yeterli derecede 

tatmin olup olmadıklarıyla ilgilenmektedirler. Müşterilerin tatmin olma derecesini ölçmek, tutarlı bir müşteri 

veri tabanını oluşturmak çalışan işletmeler, satıştan önce ve satış sonrasında müşterileriyle sağlam bir bağ 

kurmaya çalışmaktadır. İşletmelerin müşterileriyle kurdukları bağın yeniden düzenlenerek oluşturulması 

bakımından yeni bir pazarlama anlayışı olan Veri Tabanlı Pazarlama’yı meydana getirmektedir. Veri Tabanlı 

Pazarlama görüşünden, mevcut müşterilerle ilgili yeterli bilgiyi sağlamak, elde edilen bilgilerle 

tekrarlanabilecek satışı teşvik etmede kullanmak ve müşterilerle devam niteliği taşıyabilecek bir ilişkide 

bulunmak gerektiği anlaşılmaktadır. Veri Tabanlı Pazarlama yönetimini özetleyecek olursak; müşterilerle 

kurulan ilişkilerde geliştirici, tatmin edici ve daha etkili çalışmaların yapılmasını kapsayan çağdaş bir yöntem 

olduğu söylenebilir. Veri Tabanlı Pazarlama tekniği, müşteri tanımlama, müşteri sadakati ve motivasyonu, 

hedef pazar seçimi, satışların analizi, fiyat politikasının saptanması ve pazarlama elemanlarının istihdam 

edilmesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Veri Tabanlı Pazarlama’nın uygulanabilmesi için en çok verimli 

bir veri tabanına ihtiyaç duyulmaktadır47. 

 

13. Teknolojilerin, Sosyal, Kültürel, Toplumsal ve Ekonomik Alanı Etkileme Eğilimi  

Dijital pazarlamanın avantajlı tarafı, dijital hizmet ve ürün üretiminin tasarruflu olmasıdır. Dijital 

pazarlama, tüketici ve tüketici tercihleri noktasında daha çok bilgi elde edilmesini sağlamaktadır. Dijital ürün 

ve hizmetlerin, geleneksel ürünlere göre daha verimli olmasının yanında dijital teknolojilerin toplumsal, 

kültürel, sosyal ve ekonomik alanları etkileme potansiyeli yüksek olmaktadır. Dijitalleşme olgusunun kendini 

sürekli yenilemesinin yanında yaşamı da dönüştüren bir yapısı bulunmaktadır ve dijital teknolojilerin birbirleri 

ile etkileşim içerisinde olmalarını sağlamaktadır48. 

Alışveriş merkezleri tarihsel süreç içerisinde kentlerin ana merkezleri sayılan yerlerde kurulmuş ve 

kent insanlarını bir yerde toplama, toplumsallaştırma ve çeşitli etkinlikler içeren niteliğiyle asıl amacı alışveriş 

olan hedefini geçerek cazibesini arttırmaktadır. Alışveriş merkezleri kentleşme derecesine ve kültürel 

değerlere bağlı olarak farklılık gösterip, tarihsel olarak da şekil, fonksiyon ve konumu bakımından değişime 

uğramış, kendi değişimiyle beraber kentin de sosyal ve fiziksel olarak değişmesine zemin oluşturmaktadır. En 

sade şekliyle tapınak civarında açık pazarlar halinde kurulan, sıralı bir şekilde kapalı ve yarı açık çarşılarla 

düzenini geliştiren, şekil değiştiren ve daha sonra satış büyüklüğü, alan ve barındırdığı etkinliklerle de hacmini 

genişleterek günümüz alışveriş merkezlerini meydana getirmektedir. Öncelikle tüketicisine kolaylık sağlama 

gayesiyle kurulan alışveriş merkezleri, pek çok hizmeti veren ve perakende dükkanı içerisinde barındıran, 

merkezi yapılar tarafından sevk edilen kompleksler halini almaktadır49. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

İşletmeler, tüketici ihtiyaçlarının karşılanması için büyük ölçüde teknolojik imkanlardan 

yararlanmaktadır. Bu noktada e-ticaret, müşteri memnuniyetinin oluşmasında önemli bir faktördür. Pazarlama 

yöntemlerinin dijitalleşmesi, tüketici tarafından tercih edilmeyi de arttırmaktadır. İşletme ve firmaların rekabet 

alanında sivrilmek için sanal mağazalarla tüketiciye hizmet sunması dijitalleşmenin bir sonucudur. Sanal 

mağazaların, gerçek mağazalara oranla daha geniş kitlelere ulaşması, çok fazla çaba harcamadan ürün ve 

                                                           
46 Tekin, M. vd., (2014). “Postmodern Pazarlama Yaklaşımıyla Modern Pazarlama Yöntemleri: Güncel Şirket Uygulamaları”, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  Dr. Mehmet Yıldız Özel Sayısı, 225-232, s. 229. 
47 Çoban, S. (2005). “Müşteri Sadâkatinin Kazanılmasında Veri Tabanlı Pazarlamanın Kullanımı”,  Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, Sayı: 19, 295-307, s. 305. 
48 Uslusoy, B. S. (2016). Dijimodern Medyada Reklam Tüketimi, Volga Yayıncılık, İstanbul, s. 101. 
49 Erin, İ. ve Gönül, T. (2015). “Alışveriş Mekanlarının Dönüşümünün Kentsel Mekana ve Yaşama Etkisi: İstanbul Örneği”, Şehir 

ve Toplum, Sayı: 2, 129-142, s. 129. 
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hizmetlerini sunabilmeleri önemli imkanlar sağlamaktadır. E-ticaret kavramı 1995’te internetin kullanılması 

ile ortaya çıkmakla birlikte ticaretin online olarak yapılması anlamına gelmektedir. Ticaretin sanal ortama 

taşınması ve ödemelerin de online olarak yapılabilmesi imkanını sağlayan e-ticaret, günümüzde birçok firma 

tarafından kabul görmektedir. Alışveriş imkanlarını arttırarak sanal mağazacılığın geliştirilmesi, e-ticareti 

arttırarak işletmelerin kar elde etmelerinde ve daha fazla müşteriye ulaşabilmelerinde yararlı olabilecektir.   

Müşteri profillerini, ortalama ne kadar harcama yapıldığını, ne tür ürün ve mağazaların ilgi gördüğünü 

ve sadık müşteri portföyünü, ne tür yemek ve alanların tercih edildiğini saptamak için akıllı teknolojiden 

faydalanan alışveriş merkezleri ve perakende satış mağazalarının sayılarının artacağı beklenmektedir. Söz 

konusu bu izleme çalışmalarının sonucunda elde edilen veriler, müşteri ilişkileri yönecileri tarafından müşteri 

memnuniyetini sağlamak açısından kullanılmaktadır. Böylelikle, tüketicinin istediği ürün ve hizmetlerin 

pazarlanması, reklamı veri tabanları sayesinde etkili bir şekilde yapılabilmektedir. Alışveriş merkezlerinin 

kurulumunda müşteri beklentilerini karşılayacak düzeyde alanların geliştirilmesi, hem müşteri tatminini 

arttırılmasında hem de işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerine katkı sağlayabilecektir.  

Günümüzde ekonomik, teknolojik ve çevresel şartların hızlı bir şekilde değişmesiyle tüketicilerdeki 

satın alma refleksleri ve alışverişteki alışkanların da değişmesine yol açmaktadır. Yaşanan değişmelere karşı 

AVM’lerin mağazalarına müşteri çekebilme niteliklerini iyi bir şekilde belirlemesi gerekmektedir.  Alışveriş 

merkezlerinin kalitesini geliştirerek müşterileri kendilerine daha çok çekmek için AVM yapılarında her gün 

yenilenen teknolojik, ekonomik ve çevresel değişimlere göre yeni düzenlemeler yapılması yararlı olabilir.  

Tüketiciler gün geçtikçe değişen ve gelişen akıllı teknolojiler sayesinde alışveriş merkezlerinde yer 

alan internet ağlarına bağlanabilmekte, sevdikleri ve takip ettikleri mağazaların yapmış olduğu özel teklifleri 

anında erişebilmektedirler. Alışveriş alışkanlıklarına dair bilgi elde etmek isteyen müşteriler, alışveriş 

merkezleri yardımıyla bilgi elde edebilmektedirler. Akıllı teknolojilerin geliştirilmesi ile birlikte alışveriş 

merkezlerinin her iki tarafın da yararlanabileceği şekilde tasarımlar yapması müşterilerin dikkatini çekerek 

alışveriş alışkanlığının kazandırılmasına katkı sağlayabilmektedir. 

Çalışmamızda, akıllı teknolojilerin işlevleri üzerinde durularak, her gün değişen ve gelişen teknolojik 

gelişmelerin takip edilmesinin büyük bir önem arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Müşterilerin taleplerini 

karşılamak amacıyla ortaya çıkan yeni gelişmelere ayak uyduran AVM’ler, müşterileri kendine daha çok 

çekebilmek amacıyla akıllı teknolojilerden büyük oranda yararlanır. Akıllı teknolojilerin tüketicilerin yaşam 

biçimlerine büyük bir etkisinin olduğu söylenebilir. İnsan yaşamını bu denli etkileyen akıllı teknolojiler, 

AVM’lerde de hem müşterilerin dikkatini çekmek hem de AVM’lerin müşterilerin daha çok eğlenebileceği 

birer sosyal mekan haline getirilmesi amacıyla sıkça kullanılır. Müşterileri tatmin etmek amacıyla alışveriş 

merkezlerinde müşterilerin ilgisini çekecek yapıların oluşturulması, ticaretin geliştirilmesine katkı 

sağlayabilir. 
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(6) 

Uzm. Muhdi YEYREK50 

ÖRGÜT İKLİMİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANSINA ETKİLERİ 

EFFECTS OF ORGANIZATION CLIMATE WORKING PERFORMANCE 

 

 

 

ÖZ 

Örgütün iklimi; iş süreçleri, yöneticiler, çalışanlar,  paydaşlar ve müşterilerin beklentilerinin 

karşılanmasında önemli rol almaktadır. Örgüt ikliminde elde edilen olumlu ve destekleyici hava, çalışanların 

hislerinde de olumlu gelişmelere neden olacağından, elde edilen hizmet ve mal kalitesinde de bu bağlamda 

kalite yönünden yükseliş olacağı kanısını ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmadaki amaç, iş performansını, örgüt iklimini ve alakalı kurumsal araştırmaları ele almak, 

örgüt iklimi ile alakalı yönleri, çalışan personellerin iş performansı yönündeki etkilerini incelemeyi 

amaçlamaktadır. İşletme yöneticilerinin örgüt çalışanlarının örgüte olan sadakatini arttıracak, verimliliği 

sağlayacak, çalışanlarının örgütte önemli bir üye olduklarını hissettirecek ve çalışanların motive olmalarını 

arttıracak uygulamaların neler olabileceği üzerinde durulmuştur. Çalışanların belirsizlik durumlarında riskli 

kararlar vermeye yönlendirilmesinin, sağlıklı bir ortamdaki çalışmayla mal ve hizmet kalitesinden ne tür 

faydalar elde edilebileceği konuları incelenmiştir. Çalışmadaki konuyu alakadar eden diğer kaynakların 

verileri bilimsel yöntemle ele alınmış, var olan veriler ve ortaya atılan öneriler; araştırmacıların, işletmelerin 

ve kurumların yararına sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Örgüt İklimi, Performans, Çalışan Performansı. 

JEL Kodu:  M 59. 

 

 

 

ABSTRACT 

Hybrids climate; business processes, managers, employees, stakeholders and customers. Positive and 

supportive climate obtained in the organizational climate reveals that the employees will feel positive 

developments in their feelings and that the quality of service and quality of goods will increase in terms of 

quality in this context. 

The aim of this study is to examine business performance, organizational climate and related 

institutional research, aspects of organizational climate, and the effects of working staff on business 

performance. It has been emphasized that business managers will increase organizational loyalty, improve 

productivity, make employees feel that they are an important member of the organization, and what practices 

can increase their motivation. The question of how to direct employees to make risky decisions in uncertain 

situations and what benefits can be gained from the quality of goods and services in a healthy environment is 

examined. Other sources of relevance to the study are addressed in a scientific way, with existing data and 

proposed recommendations; researchers, businesses and institutions. 

Key Words: Organization Climate, Performance, Employee Performance. 

JEL Code: M 59. 
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GİRİŞ 

Çağımızda örgütsel başarının ve pazarda önder olmanın temel kuralı, daimi ve istikrarlı yenilikler 

ortaya koymak ile mümkün olabilmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde de görüldüğü üzere yeniliğe 

destek algısına etki bakımından örgüt ikliminin ne denli önemli bir unsur olduğudur. Bu sebeple, yapılan bu 

çalışmada yenilikle ilgili olan araştırmalar ve örgütsel yeniliği etkileyen şartlar incelenmiştir. Burada hedef, 

yeniliği engelleyecek veya artıracak örgüt iklimi etkenlerini belirleyerek, işletmede görevli yöneticilerine yön 

verebilmektir. 

Çalışanlar işyerlerinde, belirli kurallara dayalı oluşan yapılanma içerisinde, ortak hedeflere 

ulaşabilmek adına aynı çatı altında toplanmıştır. Bu çatı altında davranışları, duyguları ve iş tutumları ile iş 

yeri ortamını sağlamaktadırlar. Farklı etkileşimlerin, faaliyetlerin, davranışların ve gereksinimlerin karşılıklı 

yaşandığı bir süreç içerisinde bulunmaktadırlar. Çalışanlardan birinin herhangi bir tutumu, diğer çalışanları 

etkilediği gibi aynı etkileşim kendisinde de olmaktadır. Olayların hem aktörü hem yaratıcısı olan çalışanlar iş 

yerinde belli bir örüntü içerisinde çalışmaktadır. Bu bakımdan çalışanların iş tutumlarında somutlaşan; 

yönetim biçimi, işyerinin iletişim tarzı, normları, kültürü paylaşılan somutlaşmış bir atmosfer meydana 

getirmektedir. Oluşan bu atmosfer örgüt iklimi olarak adlandırılabilir ve çalışanların davranışlarını 

duygularını, buna bağlı olarak ta motivasyonlarını ve performanslarını etkisi altına almaktadır. 

Kişiler, çalıştıkları ortamı algılama şekilleri onların tutum ve davranışlarını belirlemede rol 

oynamaktadır. Çalışma ortamına ve şartlarına yönelik olumlu yöndeki algılamalar, kişilerin de davranışlarına 

olumlu bir şekilde etki etmektedir. Çalışılan ortamın şartlarını dile getiren örgüt iklimi hakkında yapılan 

araştırmalar son yıllarda ağırlık kazanmıştır. Fakat 1960’lı yıllardan itibaren örgüt iklimi, araştırmacılar, 

uygulayıcılar ve örgüt kuramcıları tarafından büyük önem verilmiştir. İklim kavramı öncelikle örgütlerde kişi 

ve kişilik üzerindeki etkisini açıklamaya yönelik yardımda bulunmaktadır. Örgüt ikliminin araştırılması 

örgütlerdeki insan davranışlarının çok çeşitli yönlerinin kapsayıcı bir başlık altında toparlanmasına imkan 

vermektedir.  

Çalışmada bu kapsamda; örgüt iklimi kavramı ve örgüt iklimi ile ilgili temel kavramlar ele alınmıştır. 

Daha sonra örgüt ikliminin önemi üzerinde durulmuş ve örgüt ikliminin boyutları irdelenmiştir. Örgüt 

ikliminin etki ettiği alanlardan biri olan çalışan performansının belirlenmesi için öncelikli olarak performans 

kavramı açıklanmaya çalışılmış, ardından çalışan performansı kavramı tanımlanmıştır. Çalışan performans 

düzeylerinin ölçülebilmesi üzerinde durularak örgüt ikliminin çalışan performansı üzerinde ne gibi etkileri 

olduğu açıklanmıştır. 

 

1. Örgüt İklimi Kavramı  
Örgüt iklimi kavramıyla ilgili net ve kesin bir tanımını vermek oldukça zor görünmektedir. Örgüt 

iklimiyle alakalı çalışmalarda bulunan yazarlar bu kavramın tanımlanmasında çeşitli öğeleri ön plana 

çıkarmaktadırlar. Örgüt iklimi hakkında yazarlar tarafından öne çıkarılan öğeler arasında; psikolojik iklim, 

bireysel algılama, iş doyumu, iklim uyuşmazlığı gibi öğeler bulunmaktadır. Öne çıkan tüm öğeler, örgüt iklimi 

kavramının alt başlıkları arasında yer almaktadır51. 

Örgüt iklimi kavramı 1930’lu yılların sonlarından beri araştırılmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar, 

sosyal psikoloji bakış açısına ve K. Levin’in Alan teorisine dayandırılmaktadır. K. Levin davranış biçimini, 

insan ve çevrenin bir fonksiyonu olarak görmektedir. Örgüt iklimi konulu çalışmalar daha çok çevre 

değişkenlerini açıklamaya odaklıdırlar. Bu konuda yürütülen araştırmalarda kullanılan yöntem, istatiksel 

analiz ve anket gibi sayısal değerlendirme yöntemleridir. Bu sebeple iklim konulu araştırmaların çoğu 

deneysel çalışmalar olarak kabul edilmektedir52. 

Yönetimin aldığı kararları da etkileyen örgütsel amaçlar, üst düzey yönetim kararların da özellikle 3 

unsurda etkili olmaktadır. Birincisi; gerçekleştirilecek üretimde gerek ürün gerek hizmet açısından 

                                                           
51 Arslan, N. T. (2004). “Örgütsel Performansı Belirleyici Bir Etmen Olarak” Örgüt Kültürü ve İklimi Hakkında Bir 

Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Cilt: 9, Sayı: 1, 203-228, s. 204. 
52 Aydoğan, Z. F. (2004). “Örgüt Kültürü ve İklimi”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 1-18, 

s. 9. 
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kullanılacak teknolojinin belirlenmesi. İkincisi; çok yönlü alt birimlerin yapılandırılması, üçüncüsü ise; bu 

birimlerde görev alacak kişilerin davranış normlarının belirlenmesidir. Bu süreçlerin neticesinde 

sosyalizasyon yönünden etkili olan örgüte yeni katılacak kişilerin, hiyerarşik düzene göre yapılanmaları 

gerçekleşmektedir. Bu durum örgüte yeni katılacak kişiyi belirli bir rol üstlenerek, bu rol etkisiyle ast, üst ve 

takım arkadaşlarıyla bir etkileşim içine sokmaktadır.  Üstlenilen role bağlı olarak ilişkiler, kişinin 

performansını belirlemede etkili olmaktadır. Rol edinim aşaması, rol performansı ve rol ilişkisi bir bütün 

olarak ele alındığında bölümler arasındaki ilişkinin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Üyeler kendi 

bölümlerinde ve departmanlar arası kazandıkları deneyimler yanı sıra performanslarına da bağlı olarak 

aldıkları ödüller onları, örgütün yapısını değerlendirmeye yöneltmektedir. Değerlendirme sürecinde üyelerin 

örgüt içinde üstlendikleri görevler, örgüt birimlerine ve örgüte karşı olan bağlılıkları etkileyici olmakta ve 

örgüt yönünde verilen kararlar oluşmaktadır. Örgütsel iklimin etkisinde olan örgütsel performans; kalite ve 

seviye yönünden,  ileriye yönelik hedef belirlemeyi ve belirlenen hedefe ulaşma derecesini etkisi altına 

almaktadır53. 

 

1.1. Bireysel Algılama 

Örgütsel iklim hakkında yapılan tüm araştırmaların genel hedefi, örgütte yer alan personelin örgütsel 

davranışına etkide bulunan unsurların tespit edilerek, örgütsel davranışların belli başlı amaçlar kapsamında 

belirlenmesidir. Örgütün amaçları doğrultusunda örgütün daha verimli ve etkili olabilmesi için personel 

davranışlarının yönlendirilmesi konusu ortaya çıkmaktadır. Örgütsel niteliklere kişisel algılamalardan daha 

çok önem atfedilerek tanımlanan örgütsel iklimin iki yönlü bir terimdir. Örgütsel iklim örgüt personelinin 

davranışlarına etki ederken, ücret düzeni, örgütsel yapı, çatışma, disiplin düzeni gibi bazı öğeler de örgütsel 

iklimin meydana gelmesinde etkileri bulunmaktadır54. 

 

1.2. İş Doyumu 

İlk kez 1920’li yıllarda araştırılmaya başlanan iş doyumunun önemine 1940’lı yıllarda farkına 

varılamaya başlanmıştır. Çalışma hayatı, çalışan personele iş ile ilgili deneyim elde etmelerinin yanında, tüm 

iş günlerinde yaşanan farklı farklı duyguların birikmesine sebep olmaktadır. Elde edilen deneyimlerle, 

personelin iş açısından duygusal ve zihinsel olarak bir tutuma sahip olmaktadırlar. İş itibariyle oluşan olumsuz 

birikimlerden söz edilmesi halinde işyerinden ve işinden mutlu ve memnun olmayan çalışanları ortaya 

çıkaracaktır. Aslında hedeflenen ve istenilen, personelin yaptığı işten ve işin şartlarından memnun olmaları ve 

işle alakalı olarak doyuma ulaşmaları konusundadır. Herhangi bir personelin iş doyumu, işle alakalı pek çok 

faktörden etkilenerek meydana gelmektedir. İşle alakalı faktörleri değerlendirme ve işe yönelik tutum 

geliştirme ise tamamen personelin kendisi ile ilgilidir. Bu yüzden aynı yerde çalışan iki personel için birinde 

iş doyumu sağlanırken, diğerinde işle alakalı doyumsuzluk meydana gelme durumu yaşanabilmektedir55. 

İş doyumu, çalışan personelin işe yönelik geliştirdikleri tutumlardan meydana gelmektedir. İş 

yaşantısına karşı geliştirilen duygusal bir tepki şeklinde ortaya çıkmaktadır. Genel manadaki doyumdan farklı 

bir anlam içermeyip ihtiyaçların giderilmesine yöneliktir. Üzerinde önemle durulması gereken insanların 

hayatlarının çoğunluğunu harcadıkları çalışma yerlerinin, bireyin yaşam kalitesi ve iş doyumu üzerinde ağır 

bir etkisi olduğu ifade edilebilir56. 

İş doyumu kavramı çalışma psikolojisi sahasında geniş bir şekilde kullanılmaktadır. İş doyumunun 

güdülenmeyle, üretkenlikle, işe gecikmeyle ve işe devamsızlıkla, psikolojik sağlıkla, iş kazalarıyla ve genel 

                                                           
53 Dönmez, B. ve Korkmaz, M. (2011). “Örgüt Kültürü-Örgütsel İklim ve Etkileşimleri”, Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal 

Bilimler Dergisi, Sayı: 2, 169-186, s. 174-175. 
54 Özdemir, F. (2006). Örgütsel İklimin İş Tatmin Düzeyine Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, s. 93 (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 
55 Eğinli, A. T. (2009). “Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının İş Doyumuna Yönelik Bir Araştırma”, 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 35-52, s. 36. 
56 Avşaroğlu, S., Deniz, M. Engin ve Kahraman, A. (2005). “Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki 

Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, 115-119, s. 117. 
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hayat doyumuyla olan ilişkileri araştırılmış; iş doyumuyla bağımsız, bağımlı, beraber etkileşen değişken 

şeklinde farklı çözümlemeler gerçekleştirilmiştir. Kişilerin duygusal halleri zamanla olumlu bir halden, 

olumsuz bir hale geçebilmektedir. Yaşanan değişmede etkili olan faktörler, kişilere özgü (içsel) bazı 

değişkenler mevcut olabileceği gibi, değişkenler kişiler dışında (dışsal) da olabilmektedir. Örnek vermek 

gerekirse kişinin duygusal olarak kendisini kötü hissetmesi gece gördüğü kabustan kaynaklanabileceği gibi, 

arkadaşının kötü bir söz söylemesinden de kaynaklanabilir. İşle alakalı değişkenler de kişilerin hayatlarındaki 

duygusal değişimlere etki eden önemli dışsal faktörler arasında yer almaktadır. Buradan hareketle kişilerin 

duygusal hallerinin işin kendisi ya da işin çevresi aracılığıyla etkileneceği varsayımı iş doyumu hakkındaki 

araştırmalarına da temel kaynak olmaktadır57. 

 

1.3. Psikolojik İklim 

Örgütsel iklim, bireysel algılama üzerinden tanımlanması halinde psikolojik iklim olarak ifade edilen 

yeni bir kavram şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin tamamında birden çok personel görev 

almaktadır. Bazı örgütlerde az sayıda personel bulunurken, başka örgütlerde ise yüzlerce personeli 

barındırmaktadır. Her örgütün kendine has örgütsel iklimi, bireysel algılama açısından tanımlanması halinde, 

aynı örgüt için pek çok örgütsel iklim ile karşı karşıya kalınacaktır. Aynı örgütte yer alan çalışanların farklı 

algılamalara sahip olmalarından ötürü farklı örgütsel iklim çeşitleri meydana gelecektir. Bu yüzden yalnızca 

çalışanların algılamaları üzerinden örgütsel iklimin tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu zor durumun 

giderilmesine yönelik olarak örgütsel iklim hakkında çalışmalarda bulunan yazarlar, örgüt içinde çalışanın 

algılaması üzerinden iklim kavramını psikolojik iklim olarak adlandırmışlardır58.  

Örgütler, çalışanların mutluluk derecesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek bir etkiye 

sahiptirler. Örgütün çalışanları için verdiği destek hizmetleri, örgüt içindeki özerklik ve örgüt yöneticilerinin 

üyelerine atfettikleri önem çalışanların performans seviyesini pozitif yönde etkileyebilmektedir59. 

Gellerman’a göre; örgütün kişilikleri bireylerin kişilikleri gibi net bir şekilde tespit edilmiş birtakım 

bölümlemelere ayrılmazlar, her biri farklı yönlerden kendilerine has özellikler barındırdığını ifade etmektedir. 

Kendine has olmaları, ilk görünüşteki benzerliklerine rağmen her örgütü diğerlerinden farklı kılan bir çalışma 

ortamı meydana getirmektedir. Gellerman bu olguyu örgüt kişiliği olarak adlandırmakta, bu kişiliğin genelde 

örgütte yer alan çalışanların önemli problemler karşısında takındıkları toplu eğilimlerine bağlı olduğunu ifade 

etmektedir. Kişiliğin meydana gelmesinde ise örgütün tarihsel etmenleri, ekonomik durumu ve örgütte sözü 

geçen üyelerin etkili olduğunu belirtmektedir. Aynı zamanda bu kişilik yönetimle alakalı olarak gelenek ve 

varsayımları da içermektedir60. 

Günümüz şartlarında çalışanların aşırı bir şekilde çalışma arzuları, sosyal ilişkilerini, çalışma 

performanslarını, aile ilişkilerini aynı zamanda sağlıklarına da etki etmektedir. Literatürde işkolik olarak 

adlandırılan bu durum; çalışma yerindeki durum itibariyle olumlu ya da olumsuz bir şekilde 

algılanabilmektedir. Örgüt iklimi ya da yazarların adlandırdığı psikolojik ortam, örgütte çalışanları 

etkilemekle beraber çalışanların tutum, inanç ve davranışlarından etkilenmektedir. Örgüt iklimi de işkolikliği 

direkt olarak etkileyebilecek nitelikleri barındırmaktadır61. 

 

1.4. İklim Uyuşmazlığı 

İklim uyuşmazlığı ve örgütsel iklim, çalışanların davranışlarına etki eden ve örgütün hedeflerini 

gerçekleştirmesinde, verimli ve etkili çalışmasında yer alan önemli bir kavramdır. İklim uyuşmazlığının 

                                                           
57 Dikmen, A. A. (1995). “İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 3, 115-140, s. 

116. 
58 Schneider, B. and Synder, R. A. (1975). “Some Relations Between Job Satisfaction and Organizational Climate” Journal of 

Applied Psychology, Volume: 60, No: 319, USA, p. 455. 
59 Çankaya, H.Ç. ve Demirtaş, Z. (2010). “Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Üniversite İklimi ve Atalet Arasındaki İlişki”, 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, 1-9, s. 2.  
60 Ertekin, Y. (1978). Örgüt İklimi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, s. 19. 
61 Günay, G.Y., Demiralay, T. ve Gürkan, G.Ç. (2017). “Örgütsel İklimin İşkoliklik Üzerindeki Etkileri: Türk Zincir Otel 

Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma”, KOSBED, Sayı: 33, 87-104, s. 87. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

57 

önemli olan tarafı, örgütsel iklimin tamamıyla çalışanların algılamaları üzerinden tanımlanmasının yetersiz 

olduğunu ifade etmesidir. Bireysel algılama ile örgütsel iklim iki farklı kavramdır. Örgütsel iklim, bireysel 

algılamayla ilgili bir yönü olmasına rağmen, bireysel algılamanın yalnız başına örgütsel iklimi tanımlamasında 

yeterli görülmemektedir62. 

 

2. Örgüt İkliminin Önemi 

Örgütsel iklimi, müşteriler, çalışanlar, paydaşlar, yöneticiler, örgüt kültürü benzeri olgular örgütlerin 

kendilerine has niteliklerini taşımaktadır. Kendine has olma durumu, aynı örgütün farklı birimleri için de 

meydana gelebilir. Örgüt ikliminin bir başka niteliği ise, örgüte biçimsel anlamda benzememesi ve informal 

bir niteliğe sahip olmasıdır. Bütün çalışanlar örgütün fiziksel yapısını aynı şekilde görmelerine karşın, 

psikolojik yapısını meydana getiren örgütsel iklimin algılanması örgütte çalışan kişi kadar farklılık 

gösterebilir63. 

Örgüt iklimi şeklinde isim verebileceğimiz bu ortam, çalışan kişilerin, davranışlarını, duygularını, 

tutumlarını dolayısı ile performanslarını, örgüt verimliliğini ve motivasyonlarını etkilemektedir. Biçimsel 

kurallara göre dizayn edilmiş yapıda, ortak hedefleri gerçekleştirmek üzere işyerlerinde yer alan çalışanlar tek 

bir çatı altında yer almaktadırlar. Bu yapı içerisinde yer alan çalışanlar, davranışları, duyguları ve iş tutumları 

ile işyerindeki ortamı meydana getirmekte; türlü türlü etkileşimlerin, gereksinimlerin, davranışların, 

faaliyetlerin karşılıklı bir diyalogdan geçerek örgüt ikliminin gelişmesine yardımcı olmaktadırlar. Bir 

çalışanın sergilediği herhangi bir davranış; diğer çalışanlar üzerinde etki yaratmakta ve diğer çalışanların 

tutumlarından da etkilemektedir. Bir örgüt ikliminde yer alan çalışanlar, örgütte meydana gelen olayların 

sebebi oldukları gibi aynı zamanda bu olaydaki rolü de üstlenmektedirler. Bu yönden çalışanların 

davranışlarında beliren, yönetim biçimi, iletişim şekli, kültürü, normları ortak bir şekilde kullanılan bir 

atmosferi meydana getirmektedir64. 

Günümüzde işletmelerin değerini her geçen gün daha da artırabilmeleri ve uzun yıllar başarılı biçimde 

ayakta kalabilmeleri birçok değişkenle mümkün olabilmektedir. İşletmenin ekonomik, teknik ve beşeri 

boyutlardan oluşan üstünlüklere sahip olabilmesi, iç ve dış çevresine dönemin gerekliliklerine bağlı olarak 

yön verebilmesi ve kontrol altında tutabilmesi için bir gerekliliktir. İşgücü bir işletmenin en önemli 

kaynaklarından biridir. Örgütün daimi başarısı ve verimliliği beşeri kaynaklarının etkin ve etkili 

kullanabilmesine bağlıdır. İşyerinde çalışanların maksimum verimlilikle çalışması bazı şartların bir araya 

gelmesi ile mümkündür. Bu koşullardan en önemlisi ise işyeri çatısı altında pozitif bir iklimin olmasıdır. Örgüt 

iklimi kavramı, örgütün niteliklerini ve bu niteliklerin iş gören tutumları üzerindeki etkisini ifade etmektedir. 

Olumlu bir örgüt iklimi çalışanların motivasyon, moral ve bağlılık hislerini etkilemekte, örgüt içerisindeki 

ilişkilerin etkileşim ve güven içinde yaşanmasını sağlarken işletmenin yüksek performans elde etmesinde de 

etkili olmaktadır. Bu durum doğal olarak, işletmeyi rekabet ortamında güçlendirmektedir65. 

 

3. Yaratıcı Örgüt İklimi 

Örgütlerde başarının sağlanması, gerekli özellik ve sayıdaki insan kaynağının işe alınması ve örgüt 

içerisinde devamlılığın gerçekleştirilmesiyle mümkün görünmektedir. Örgütlerde kariyer imkanlarının sınırlı 

olması işgören devir hızının artmasını sağlayan önemli etkenler arasında yer almaktadır. Bu yüzden 

çalışanların kariyer doyum seviyelerinin yüksek olması örgütte önemli başarı ilkelerini kapsamaktadır. 

Kariyer doyumunun, kontrol yapısı, örgüt büyüklüğü, liderlik yapısı, ödül sistemi, çalışanın sosyo-demografik 

                                                           
62 Joyce, W. F. and Slocum, W. J. (1982). “ Strategic Context and Organizational Climate”, Organizational Climate and Culture, 

Volume: 130, No: 150, pp. 953-955. 
63 Eroğluer, K. ve Yılmaz, Ö. (2015). “Etik Liderlik Davranışlarının Algılanan Örgüt İklimi Üzerine Etkisine Yönelik Bir 

Uygulama: İş Yaşamında Yalnızlık Duygusunun Aracılık Etkisi”, Journal of Business Research-Türk, Cilt: 7, Sayı: 1, 280-308, s. 

298. 
64 Gök, S. (2009). “Örgüt İkliminin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri 

Dergisi”, Cilt: 6, Sayı: 2, 587-605, s. 588. 
65 Halis, M. ve Uğurlu, Ö.Y. (2008). "Güncel Çalışmalar Işığında Örgüt İklimi", ISGUC The Journal of Industrial Relations and 

Human Resources, Volume: 10, No: 2, 101-123, s. 2. 
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nitelikleri, adalet ve değerler gibi pek çok kavramla ilişkisi bulunmaktadır. Çalışanların örgütte kalma 

istekleri, kariyerlerinden memnun olması ve bu doyumun sürekli olarak devam ettirilmesi aracılığıyla 

gerçekleşebilecektir. Çalışanların kariyer doyumlarını yükselten öğelerin tespit edilmesi ve tespit edilen 

öğelerin etkisinin örgüt içerisinde daha çok hissedilmesini sağlamak örgüte yarar sağlayacak önemli 

faaliyetler arasında yer almaktadır66. 

 

3. Örgüt İkliminin Boyutları 

Örgütlerde farklı örgütsel algılamalara neden olan etkenlerin başında; güven veren veya güvenilmez, 

destekçi veya engelleyici, demokratik veya otoriter, iş görene veya işe yönelik gibi çeşitli yönetsel 

anlayışlardır. İş görenlerin örgütün psikolojik ortamına dair algıları ise örgütsel iklimi belirlemede temel 

faktör özelliği taşımaktadır. Bu benzerlikler farklı örgütlerin iklimlerini birbirinden ayırt edici özelliğe sahiptir 

ve her örgütün kendine has psikoloji ve örgütsel iklime sahip olduğunun işaretidir67. 

Algılar kavranma biçimini gösterdiği için, örgüt ikliminin çalışanlar tarafından farklı biçimlerde 

algılanması olağandır. Algılamanın gerçek durumdan farkı, doğru anlaşılmak ve anlamak için yönetilmesi 

gerektiğidir. Aynı durum örgütsel iklimin algılanmasında geçerlidir. Bütün çalışanlar aynı ortamda bulunsalar 

bile, örgütsel iklim algılamaları farklılık gösterebilmektedir. Kısacası aynı örgütsel ortamda bulunmalarına 

rağmen her kişinin örgütsel iklimi algılama şekli farklı olmaktadır. Bu durum algının yönetilmesi gerekliliğini 

oluşturmaktadır68. 

Yönetim ve genelde yönetim psikolojisi kitaplarında örgüt ikliminin pek çok yönü ele alınmaktadır. 

Ele alınan yönler, bir anlamda araştırmacının değer verdiği ve örgüt iklimine etkide bulunduğunu düşündüğü 

etmenler şeklinde meydana gelmektedir. İlk olarak örgüt ikliminin, örgütün pek çok çeşitli yönlerine, örgütsel 

konuma (mevkie), yapılan işe, çalışanların eğitim seviyelerine ve mesleklerine, yöneticilerin seçimine, 

örgütsel gelenek ve göreneklere, siyasal etkilere ve zaman içerisinde bütün topluma bağlı bir şekilde değişen 

özellik taşıdığı ifade edilebilir. Örgüt iklimi konusunda yapılan araştırmaların çoğu değişik boyutlar ve 

tanımlar kullanmışlardır69. 

 

4. Performans Kavramı 

Performans, hedeflerin gerçekleştirilmesi için verilen bütün planlı çabaların ve sonuçlarının nicel veya 

nitel şeklinde değerlendirilmesidir. Performans, belli hedeflere ve önceliklere odaklı belirli bir sürede sonuçlar 

meydana getirme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. Günümüzde hem kamu sektöründe hem de özel sektörde 

bulunan ekonomik birimlerin faaliyetlerini en etkin biçimde yürütmeye çalışması giderek artan baskılarla 

karşılaşmaktadır. Türkiye’de 1980’li yıllardan sonra yürütülen dışa açılma süreci özel sektördeki firmaların 

rekabet kavramıyla tanışmasına, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sınırlı kaynakların kullanımı ve 

paylaşımı konusunda rekabet meydana getirmeye başlamıştır. Buna benzer bir rekabet varlığının bulunması 

performansı, tanımlamada, geliştirmede ve ölçmede firmalar açısından bir zorunluluk arz etmektedir70. 

Performans, bir işletmenin hedeflerine ulaşma seviyesini ve başarısını ifade etmektedir. İşletmenin 

başarısı ve sürekliliği performans ölçümü ile değerlendirilmekte, bu ölçüm, işletme yönetiminin kritik 

tercihlerinin daha rasyonel ve daha ekonomik biçimde yaşama geçirilmesini amaçlamaktadır71.  

 

                                                           
66 Gürkan, G.Ç. ve Koçoğlu, M. (2014). “Yaratıcı Örgüt İkliminin Kariyer Tatmini Üzerine Etkinde Duygusal Bağlılığın Aracı 

Değişken Rolü: Türkiye’de Bir Vakıf ve Bir Devlet Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 29, 588-602, s. 588. 
67 Tutar, H. ve Altınöz, M. (2010). “Örgütsel İklimin İşgören Performansı Üzerine Etkisi: Ostim İmalat İşletmeleri Çalışanları 

Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 2, 196-218, ss. 196-197. 
68 Tutar ve Altınöz, a.g.e.,  s. 196. 
69 Ertekin, a.g.e., s. 21. 
70 Akman, G. vd., (2008). “Strateji Odaklılık ve Firma Stratejilerinin Firma Performansına Etkisinin Analizi”, İstanbul Ticaret 

Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı: 13, 93-115, s. 94.  
71 Karaman, R. (2009).“İşletmelerde Performans Ölçümünün Önemi ve Modern Bir Performans Ölçme Aracı Olarak Balanced 

Scorecard”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 16, 411-427, s. 411. 
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5. Çalışan Performansı ve Önemi 

Sürekli değişen ekonomik ve teknolojik koşullar ve artan rekabet, işletmelerin başarılı olmak adına 

daha esnek, daha hızlı, daha yenilikçi ve daha girişimci olmasını gerektiren önemli unsurlardır. Günümüzde 

rekabet ve değişim ortamında işletmeler için hayati önem taşıyan bu gereksinimleri yerine getirmenin yolu ise 

iş görenlerin yaratıcı yönlerini destekleyici bir örgüt iklimi oluşturmaktan geçmektedir.  Yapılan araştırmalar; 

kişilerin yaptıkları işin önemli ve anlamlı olduğunu hissedecekleri bir örgüt ikliminde bulunmaları durumunda 

ürünlerin ve yaratıcı fikirlerin arttığını göstermektedir. Bu örgüt ikliminde kişiler; yaratıcı düşüncelerini 

özgürce ifade edebilmeli ve fikirlerini hayata kendileri geçirebilmeli, hedeflere ulaşma yönünde yöntem 

belirleyip ihtiyaç duydukları kaynakları temin edebilmelidirler72.  

 

6. Çalışanların Performans Düzeylerinin Ölçülebilmesi  

İş görenlerin performans seviyelerinin ölçülebilmesi, istenilen performans ile eylemsel performansın 

hedefler doğrultusunda kıyaslanabilmesi olarak açıklanabilir. İş gören performansı, belirlenen kriterlerin ya 

da daha önceden planlanmış olan performansın karşılaştırılmasını içine almaktadır. Belirleyici faaliyetler 

bazen sistematik soru formları ile uygulanmakta ve üst yönetim de bu doğrultuda olası sorunlara karşı doğru 

bir yaklaşım tarzı yakalayabilmektedir. Birçok firmada performans belirleme uygulamalarının, yöneticilerin 

eline bırakıldığı belirtilmektedir. Yöneticilerin inisiyatifindeki performans belirleme faaliyetleri ile formal ve 

sistematik çalışmaların varlığından söz etmenin mümkün olmadığı gibi bu faaliyetler nesnellikten uzak 

çalışmalar olarak ifade edilmektedir73. 

Örgütte yer alan bütün öğelerin örgütsel hedefler yönünden kendi aralarında etkileşimde bulunmalarını 

sağlayarak örgütsel bütünleşmenin meydana getirilmesinde büyük bir fonksiyona sahip olan örgütsel iletişim 

faaliyetleri belirli amaçların yerine getirilmesi açısından devam ettirilmesi gerekir. Örgütsel faaliyetlerin 

koordinasyonunun düzenli bir şekilde sağlanması, sorunların çözümü, bilginin paylaşılması etkin bir iletişim 

aracılığıyla sağlanmakta ve çalışanların performansları üzerinde etkisi bulunmaktadır. Performans 

değerlendirme aracılığıyla örgüt çalışanlarının performansları ölçülebilmekte ve istenilen seviyede 

tutulabilmektedir. Performans değerlendirmeyle, örgüt çalışanlarının iyi ve kötü olmaları şeklinde bir ayrım 

amaçlanmamaktadır. Yapılacak olan performans değerlendirmesiyle performansın ölçülmesi 

amaçlanmaktadır. Performans ölçümleri için yapılacak olan performans değerlendirme, örgütsel hedeflerin 

çalışanlar tarafından benimsenmesi, hedeflerin herkes tarafından minimum düzeyde yerine getirilmesini 

sağlamak ve tüm çalışanların mutlu olduğu bir dinamik çalışma ortamının daima korunmasına yöneliktir74.  

İnsan kaynaklarının stratejik bir departman şeklinde yer edinmesinin öngörülmesiyle performans 

yönetim sistemi geliştirilmiştir. Performans yönetim sisteminde çalışanlarının kapasitesini gösterecek şekilde 

motive ederek çalışanlardan daha etkin neticeler elde edilmesine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Performans 

yönetimi aşamasında; ilk olarak bölümlerin (takımların), organizasyonun (şirketin), ve bireylerin 

(çalışanların) dönem başlangıcındaki amaçları üzerinde anlaşmaya varılır. Böylelikle yöneticiler ile çalışanlar 

karşılıklı bir şekilde hem iş neticelerinin hem de iş ilişkilerini geliştirme yönünde gayret gösterirler. Dönem 

sonundaysa amaçlananlarla gerçekleştirilenler arasında değerlendirme yapılır ve sapmalar ya da iyileştirmeler 

açığa çıkarılmış olmaktadır. Buradan yola çıkılarak; genel manada performans değerlendirmesi, çalışan 

kişilerin yetkinliklerinin görev ve işlerinin özelliklerine ve gereklerine hangi derecede uyduğunu tespit eden 

ve çalışanlardan (organizasyondan ya da takımlardan) beklenen standartlarla (hedefler) onların elde ettikleri 

başarıların/sonuçların kıyaslamasın olarak değerlendirilebilir. O yüzden performans değerlendirmesi yalnızca 

                                                           
72 Çekmecelioğlu, H. G. (2005). “Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, CÜ 

İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:  6, Sayı: 2, s. 2. 
73 Uyargil, C. (2008). İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, Arıkan Yayınları, İstanbul, s. 128. 
74 Tanrıverdi, H., Adıgüzel, O. ve Çiftçi, M. (2010). “Sağlık Yöneticilerine Ait İletişim Becerilerinin Çalışan Performansına 

Etkileri: Kamu Hastanesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 11, 101-122, s. 102. 
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çalışanların kişisel olarak değerlendirilmesi şeklinde değil, çalışanların bağlı bulundukları organizasyonun ya 

da takımlarının performansının da dahil edilerek değerlendirilmesidir75. 

Günümüz teknolojisinde kaydedilen ilerlemeler ve yönetim anlayışındaki yenilikler, işletmelerin iş 

süreçlerini daha iyi bir şekilde yönetmeye mecbur bırakmaktadır. Süreçleri daha iyi yönetebilmek adına 

performans ölçümlerinin tespit edilmesi, bu süreçlerin stratejiyle ilişkisi kurularak performans yönetim 

sisteminin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Önde gelen işletmeler başarılı olma ve başarısız olmadaki kilit 

noktanın güçlü bir performans yönetimi sisteminden geçtiğini ifade etmektedirler. Performans yönetim sistemi 

aracılığıyla işletmeler tespit ettikleri hedefleri ve amaçları hangi derecede gerçekleştirdiklerini takip edebilir, 

nicel bir karar alma ortamı oluşturabilir, iş görenlerini daha objektif değerlendirerek etkin koşullandırma 

sistemleri oluşturulabilir ve müşteri memnuniyetini gerçekleştirerek verimliliği ve kaliteyi yükseltebilirler76.  

İnsanlar için en ideal yönetim şekli olarak yerel yönetimler, yurttaşların yaşam standartlarında önemli 

değişiklikleri gerçekleştirebilmek maksadıyla başarılı olmayı, başarısız olmayı ve bu süreci kontrol edebilecek 

bir yönteme kesinlikle sahip olmaları gerekmektedir. Performans yönetimi ve ölçümü, yerel yönetim 

icraatlarının kontrol edilmesinde ve bu kontrolün sonuçlarının planlama sürecine ilave edilerek sonraki 

süreçlerde performansı geliştirmesi açısından çok önemli bir vasıta olarak görülmektedir77. 

 

7. Örgüt İkliminin Çalışan Performansına Etkileri 

Örgütteki işgücünün azami verimlilikle çalışması için birkaç şartların gerçekleştirilmesiyle mümkün 

görünmektedir. Hiç şüphesiz bu koşullardan biri olumlu bir iklimin bulunmasıdır. Örgüt iklimi, örgütün 

niteliklerini ve bu niteliklerin işgörenlerin davranışları üzerindeki etkisini göstermektedir. Örgüt ikliminin 

olumlu olması iş görenlerin moral, motivasyon ve bağlılık hislerine etki etmekte, örgüt içi münasebetlerin 

etkileşim ve güven içerisinde olmasını sağlayarak işletmenin yüksek performansa sahip olmasına yardım 

ederek, işletmeyi rekabet ortamında ayakta tutmaktadır. Günümüzdeki işletmelerin hayatlarını yıllar boyunca 

başarılı bir şekilde devam ettirebilmeleri ve işletmenin kıymetinin gün geçtikçe arttırabilmeleri pek çok 

parametreye bağlıdır. İşletmelerin iç ve dış çevrelerini kontrol altına alabilmesi, dönemin ihtiyaçları 

doğrultusunda iç ve dış çevrelerini yönlendirebilmeleri için bazı üstünlüklerinin bulunmasını gerekli 

kılmaktadır. İşletmenin üstünlükleri; ekonomik, teknik ve beşeri faktörlerden meydana gelmektedir. İşgücü 

bir işletmede en önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Beşeri kaynakların etkili ve etkin bir şekilde 

kullanılması bir örgüte devamlı bir başarıyı ve verimliliği getirecektir78. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Günümüz iş dünyasında yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler ve rekabet üstünlüğünü elde etmek için 

işletmelerin girdikleri yarış süreci, bilgiyle donatılmış çalışanı önemseyen insan merkezli yönetim şekillerini 

ön plana çıkartmaktadır. Bir işletmenin sahip olduğu yönetim şekli ile birlikte ödüllendirme sistemi, örgütsel 

iletişim, örgüt kültürü, örgüt yapısı gibi örgütsel faktörlerin yanında çalışanın bireysel nitelikleri örgütsel 

iklimin algılanmasın önemli etkenlerdir. Çalışanlar için olumlu olarak değerlendirilen bir örgütsel iklim, 

işverenlerin de önem verdikleri ve örgütsel performans açısından büyük katkısı bulunan örgütsel bağlılığı 

direkt olarak etkiler. Bu nedenle işletme bünyesinde bulunan yöneticilerin, işletmenin devamlılığını 

sağlayabilmeleri için örgütsel iklimin oluşturulmasını sağlayacak koşulların elverişli hale getirilmesi yararlı 

olabilir. 

Örgütün psikolojik ortamı olarak adlandırılan örgütsel iklim, örgüte hakim olan havayı betimlemekte 

ve söz konusu olan hava örgütsel destek, arkadaşlık, örgütsel güven, iletişim, liderlik tarzı ve motivasyon gibi 

                                                           
75 Işığıçok, E. (2008). “Performans Ölçümü, Yönetimi ve İstatistiksel Analizi”, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 7, 1-23, s. 

2. 
76 Yüreğir, O.H. ve Nakıboğlu, G. (2007). “Performans Ölçümü ve Ölçüm Sistemleri: Genel Bir Bakış”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 545-562, s. 545. 
77 Ağcakaya, S. (2009). “Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümü ve Benzer Tip Belediyelerde Mali Performans Uygulamaları”, 

Sosyoekonomik Dergisi, Cilt: 1, 27-46, s. 29. 
78 Halis, M. vd., a.g.e., s. 102. 
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unsurlar tarafından etkilenmektedir. Çalışanların başarı arzusu ve performanslarını yükseltmek için örgüt 

ikliminin pozitif şekilde algılanmasını sağlamak adına örgüt yönetiminin gerekli önlemleri almasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu önlemler sonucunda iş görenlerin örgütsel iklim algı seviyeleri yüksek çıkacaktır. Yüksek 

örgütsel iklim algısına sahip olan iş görenlerin örgütlerini sahiplenmeleri ve ona bağlı kalmak istekleri daha 

yüksek olmaktadır. Yöneticilerin, çalışanların örgütsel iklim algılarını yükseltebilmeleri için başarma 

arzularını ve performanslarını olumlu yönde tetikleyecek çalışmalar ve düzenlemeler yapmaları fayda 

sağlayabilecektir.  

Bütün örgütlerin kendilerine has bir sistemi bulunmaktadır. Her örgütü diğer örgütlerden farklı kılan 

bazı nitelikleri bulunmaktadır. Örgütler personelleri tarafından değerlendirilmektedir. Örgüte hakim olan hava 

konusunda değerlendirme yapan personel, amaçları gerçekleştirme konusundaki gayretleri ile ilgili net ve açık 

bir bilgi sunmaktadır. Çalıştığı örgüt için terör havasının estiğini dile getiren bir işgörenle bahar havasının 

varlığından bahseden görevliler arasında performans yönünden fark olacağı aşikardır. Çalışanları tarafından 

değerlendirilmekte olan işletmelerin, örgüt ikliminin çalışan performansı ve iş tatmini üzerindeki etkileri göz 

önünde bulundurarak çalışanların örgütsel iklim algılamalarını iyileştirmeleri, işletmelerin sürekliliği ve 

rekabet ortamında rakiplerine karşı üstünlük sağlayabilmeleri açısından yararlı olabilecektir. 
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(7) 

Taylan MARAL79 

NEW YORK TIMES VE BİR ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖRNEĞİ OLARAK PENTAGON 

BELGELERİ 

NEW YORK TIMES AND PENTAGON DOCUMENTS AS A SAMPLE OF INVESTIGATIVE 

JOURNALISM 

 

 

 

ÖZ 

Amerika Birleşik Devletleri’nin “demokrasi götürme” çabasında olduğu ülkelerden birisi de 

Vietnam’dır. Öncesinde Fransızların bulunduğu bölgede yer edinmek isteyen Amerika, Kuzey ve Güney 

olmak üzere ikiye bölünen Vietnam’da Güney’i destekleyerek Komünizmin yayılmasını engellemek 

maksadında olduğunu duyurmuştu. Ancak geçen zaman içerisinde işler istedikleri gibi gitmemiş, arazi, 

mevsim ve diğer insani şartlar karşısında gün geçtikçe ağır kayıplar vermeye başlamışlardı. Ancak Amerikan 

hükümeti basına, Amerikan toplumuna ve dünyaya savaşı kazandıklarını, sürecin başarılı bir şekilde 

yürütüldüğünü söyleyen beyanlar veriyordu. 

Bu durum savaş başladığında başkan olan Truman’dan, istifa eden Nixon’a kadar böyle devam etti. 

Ancak gerçekleri insanlara duyurmak amacında olan Ellsberg, New York Times muhabiri Sheehan ile irtibata 

geçip elde edilen belgelerin gazetede yayımlanmasını sağlayarak bir skandalın ortaya çıkarılmasını 

sağlayacaklardı. 

Anahtar Kelimeler: Pentagon Belgeleri, New York Times, Neil Sheehan, Araştırmacı Gazetecilik. 

 

 

 

ABSTRACT 

Vietnam is one of the countries in which USA has made effort to bring democracy. America, while 

intending to have occupation in the region where French had allocated before, had announced that it had 

aimed to prevent the spreading of communism by supporting the South of the State that had been devided into 

two as North and South. But, the things had not gone the way through as they wanted, as the time passed by, 

they had begun to get losses by confronting the cicumstances of the field, climate and life conditions. However, 

American Government was making declarations to the press and to American people that they won the war 

and the process was on the course successfully. 

This situation continued likewise beginning from the term of Truman, who was the President of USA 

when the war began, till the time of Nixon who resigned. But, Ellsberg, who had the goal of proclaiming the 

truthes to the people, by communicating with Sheehan, reporter of New York Times, was going to reveal a 

scandal by having the obtained documents published in the newspaper. 

Keywords: Pentagon Documents, New York Times, Neil Sheehan, Investigative Journalism. 
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GİRİŞ 

Çinhindi ya da Hindiçin olarak isimlendirilen bölge, Güneydoğu Asya'da, kabaca Hindistan'ın doğusu 

ve Çin'in güneyinde kalan bölge olarak tanımlanmaktadır. Çinhindi bölgesi, Myanmar, Tayland, Yarımada 

Malezya’sı, Kamboçya, Laos ve Vietnam’ı kapsamaktadır. Çinhindi ya da Hindiçin kavramı, ekseriyetle 

Fransız sömürgesi olan Laos, Kamboçya ve Vietnam'ı tanımlamak için de kullanılır.80 

Pentagon Papers olarak da bilinen, United States – Vietnam Relations, 1945–1967: A Study Prepared 

by the Department of Defense (Amerika Birleşik Devletleri – Vietnam İlişkileri, 1945–1967: Savunma 

Bakanlığınca Hazırlanan Bir Çalışma) belgelerin, eski bir askeri analist tarafından basına sızdırılması olayıdır. 

Belgeler, Amerikan yönetiminin kendi halkına, senatosuna ve dünyaya Vietnam savaşıyla ilgili söylediği 

yalanları göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Belgeleri sızdıran kişi kadar, onları yayımlayan gazete 

ve gazeteci de skandalın önemli aktörlerindendir.  

 

1. NEW YORK TIMES 

New York Times gazetesi, New York’un ve Amerika’nın en saygın, günlük gazetelerinden bir 

tanesidir. Edward B. Wesley, George Jones ve Henry Jarvis Raymond tarafından 18 Eylül 1851’de 

kurulmuştur.81 Amerikan liberal solunun referans gazetelerinden olan New York Times, Birinci Dünya Savaşı 

ile ilgili olarak yayımladığı “Avrupalı Devlet adamlarının, ilerleyen savaşa ilişkin raporları ve konuşmaları” 

başlıklı yazısı ile 1918 yılında ilk Pulitzer ödülünü kazanmıştır.82 

Times, ilk çıkmaya başlandığında sadece dört sayfadan ibaret olup, tirajı 20 bin civarındaydı. İlk 

sayfasında “Avrupa’dan Haberler”e yer vermeye özen gösteren Times, 1834’de Demokrat Andrew Jackson 

taraftarlarına karşı kurulan ve 1854 yılında Cumhuriyetçi Partiye yerini bırakan “Whig”leri (Liberaller) 

desteklemiştir. Sonrasında ise kölelik karşıtlarına ve Cumhuriyetçilere doğru evrilen bir çizgide yer almıştır. 

New York Times’ın kurucusu ve editörlerinden Henry Jarvis Raymond’un ölümünden sonra gazetenin 

editörlüğüne Louis J. Jennigs getirildi. Times editörü olarak Jennigs, New York Belediyesine yönelik olarak 

Tweed Çetesinin yolsuzluğunu ortaya çıkaran bir yazı dizisi yayımlayarak, çetenin çökmesini sağladı. Bu tabii 

ki Times’ın ortaya çıkardığı tek yolsuzluk haberi olmayacaktı. Posta İdaresindeki rüşvet olayını da ortaya 

çıkaran Times, 1891’de New York Yaşam Sigortası Şirketindeki suiistimalleri de ortaya çıkarmıştır.83 

New York Times, Joseph Pulitzer’in “Yeni Gazetecilik” kavramını benimsememiş, dramatik olmayan 

ve resimsiz başlıklar kullanmaya devam etmiştir. Tirajı 9 bin seviyesine kadar gerileyince, Times’da Adolph 

Simon Ochs dönemi başlayacaktı. Ochs, Harry Alloway’in teklifi ile 18 Ağustos 1896’da, 75 bin dolar 

yatırarak Times’e ortak oldu ve eğer üç yıl içerisinde kâr elde edildiği takdirde hisselerin 951’ini almak şartıyla 

genel yayın yönetmen oldu. Günümüzde halen gazetenin sloganı olarak kullanılan “Haber olan her şey 

basılabilir” sloganını getiren adam olan Ochs, pazar günleri magazin, cumartesi günleri kitap eleştirisi ve 

pazartesi günleri ise yayımladığı ekonomi ekleri ile tirajı oldukça yükselterek yeniden kâr elde eder duruma 

getirdi.84 Günümüzde gazetenin sahibi, The New York Times Company şirketidir. Demokrat Parti destekçisi 

olan ve bünyesinde International Herald Tribune ve The Boston Globe gibi onlarca basın kuruluşunu 

bulunduran şirketin şu anki yöneticisi Adolph Simon Ochs’un ailesinden Arthur Ochs Sulzberber Jr.’dır. 

Times, her zaman dikkat çekici haberler yapmayı başarmıştır. 1912 yılında Titanik gemisinin batışı, 

1914’te İngiltere’nin Almanya’ya savaş ilan etmesine neden olacak diplomatik yazışmaların yayınlanması 

gibi önemli haberleri, 1918 yılında Pulitzer ödülünü de kazandıracak olan “I. Dünya Savaşı’na ilişkin 
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81 Gönenç, Ö. (2010), Dünya Medyası, İstanbul: Truva Yayınları, s.177. 
82 Pulitzer, The New York Times, http://www.pulitzer.org/winners/new-york-times, (Erişim Tarihi: 28.02.2018) 
83 İnceoğlu, A.g. e., s. 67. 
84 A.e., s.68. 
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belgelerin yayınlanması” izledi. Günümüzde de Pulitzer ödülünü 101 kez ile en çok kazanan  gazete olma 

unvanını korumaktadır.85 

New York Times’ın ortaya çıkardığı elbette birçok skandal ve yolsuzluk haberi mevcuttur. Yayın 

politikası “haber değeri olan her şeyi yayınla” şeklinde eleştirel yaklaşımdır. NYT’nin dünya çapında adını 

duyuran olay ise “Pentagon Belgeleri” olarak bilinen haberi olmuştur. Tam adı “Amerika Birleşik Devletleri 

– Vietnam İlişkileri, 1945–1967: Savunma Bakanlığınca Hazırlanan Bir Çalışma” olan Pentagon Belgeleri 

1971 yılında New York Times’ın kapağında yayınlandığında Amerika Birleşik Devletlerinde hiçbir şey eskisi 

gibi olmayacaktı. Kennedy, Johnson ve Nixon dönemlerini derinden etkileyen Pentagon Belgeleri, sonrasında 

gelecek olan Watergate Skandalı ile Amerika’yı derinden sarsacak olayların ve yeni bir devrin de başlangıcı 

demekti. The New York Times gazetesi, çok satan gazete ile iyi gazete tanımlamaları arasında dik duruşu ile 

ayakta kalabilmeyi başarmış ABD’nin ve hatta dünyanın sayılı kaliteli gazetelerinden bir tanesidir.86 Bir 

haberi yayımlamak, haberi yapan gazeteci kadar o gazetenin yayın politikası ile de eş değerdedir. Günümüzde 

de aynı eleştirel çizgisini korumaya çalıştığı söylenebilen, haberciliğin özellikle de araştırmacı gazeteciliğin 

önde gelen isimlerinden olan New York Times’ın Genel Yayın Yönetmenliğini Jill Abramson’dan devralan 

Dean Baquet icra etmektedir.  

 

1.1. Neil Sheehan 

Pentagon Belgeleri haberinin altında imzası olan gazeteci Neil Sheehan’dır. İrlandalı göçmen bir 

ailenin oğlu olarak 27 Ekim 1936’da Massachusetts’in Holyoke yakınlarındaki bir süt çiftliğinde dünyaya 

gelen Cornelius Mahoney "Neil" Sheehan, Harvard Üniversitesinden mezun olduktan sonra 1958 yılında ABD 

ordusuna katıldı. 1959’da önce Kore’ye hemen ardından Tokyo’da ki 7. Piyade Gazetesine gitti. 1963 yılında 

Saigon’da genç bir UPI (United International Press) muhabiri olarak çalışmaya başladı. Fransız sömürge 

güçlerinin Vietnam’dan çekilmesinin ardından bölgede yaptığı röportajlar ile dikkat çeken Sheehan, raporuyla 

New York Times’ın da dikkatini çekti ve 1964 yılında New York Times kadrosuna katıldı. Bir süre Endonezya 

ve Vietnam muhabirliği yaptıktan sonra, 1966 yılında gazetenin Pentagon muhabiri oldu.87 

Sheehan, adını gazetesinin ve dünya gazeteciliğinin tarihine yazdıracak olan asıl başarısına 1971 

yılında ulaşacaktı. Eski bir Dış İşleri çalışanı olan Daniel Ellsber, tam 47 cilt ve 7000 sayfadan oluşan “United 

States – Vietnam Relations, 1945–1967: A Study Prepared by the Department of Defense” (Amerika Birleşik 

Devletleri – Vietnam İlişkileri, 1945–1967: Savunma Bakanlığınca Hazırlanan Bir Çalışma), bilinen adıyla 

Pentagon Belgelerini Neil Sheehan’a yayınlaması amacıyla verdiğinde Amerika için her şey çok farklı 

olacaktı. 

Sheehan, Pentagon Belgelerinin yanı sıra Amerikan dış politikasını sert şekilde eleştiren yazılar ve 

araştırmalar yapmaya ve yayınlamaya devam etti. 1972 yılında yazdığı ve yine Vietnam’da yaşanan bir 

rezaleti anlattığı “The Arnheiter Affair” isimli kitap bunlardan ilkidir. Times’daki görevine ara vererek 

yoğunlaştığı ancak bir kaza sonucu yayımlaması uzun süren diğer kitabı ise yine Vietnam’dan arkadaşı olan 

Albay John Paul Vann’ın cenaze töreninde kaleme almaya karar verdiği “A Bright Shining Lie: Vietnam’daki 

Amerika ve John Paul Vann” isimli kitabıdır. Kitabında arkadaşı Vann’ın gözünden Amerika’nın Vietnam 

yalanlarını ve orada yaşananları anlatmıştır. Bununla kalmayan Sheehan, 1992’de “Savaş Bittikten Sonra” ve 

2009 yılında “Soğuk Savaşta, Ateşli Barış” kitabını yayımlamıştır. Neil Sheehan, evli ve iki kız çocuğu 

sahibidir. Karısı Susan Sheehan, haftalık olarak yayınlanan ve bir karikatür, hiciv, eleştiri ve deneme dergisi 

olan New Yorker yazarıdır. Susan Sheehan, 1983’te Bilimkurgu alanında Pulitzer Ödülünü kazandı. 

Sheehan’ın iki kızından biri 21 yaşındaki Maria ve 37 yaşındaki Catherine’dir. 82 yaşında olan Neil Sheehan 

ve eşi Susan, bugün halâ Washington DC’de yaşamını sürdürmektedir.88 

 

                                                           
85 The Times Wins 5 Pulitzer Prizes, http://www.nytimes.com/2009/04/21/business/media/21pulitzer .html, (Erişim Tarihi: 

28.02.2018) 
86 İnceoğlu, a.g.e., s.65. 
87 Neil Sheehan, http://www.achievement.org/achiever/neil-sheehan/, (Erişim Tarihi: 02.03.2018) 
88 Neil Sheehan, http://www.achievement.org/achiever/neil-sheehan/, (Erişim Tarihi: 04.03.2018) 
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2. BELGELERİN ORTAYA ÇIKIŞI 

22 Kasım 1963’te başkan John Fitzgerald Kennedy’nin suikast sonucu öldürülmesinden sonra, 

başkanlığa yardımcısı Lyndon Johnson geçmişti. Başkan yardımcılığı döneminde verilen bilgilerden emin 

olamayan başkan Johnson, bu kez Başkan sıfatıyla, ABD’nin Savunma Bakanlığının ve aynı zamanda Genel 

Kurmay Başkanlığının bulunduğu Pentagon’dan acilen Vietnam ile ilgili detaylı bilgi istediğini iletir. 

Savunma Bakanı Robert McNamara bizzat kendisi Saygon’a giderek oradaki Amerikalı Generallerle 

görüşerek, cepheleri gezdi. Dönüşte Saygon havaalanında yaptığı açıklamada: 

“Vietnam’da gördüklerim ve Generallerimizden dinlediklerim beni çok mutlu etti. Eğittiğimiz Güney 

Vietnam ordusu artık çok daha büyük sorumluluk alabilecek seviyeye geldi. Savaş hattında bizim yükümüzü 

alabilecek hale geldiler. Komünist Viet Kong’lular etkinlik ve insan kaynakları bakımından da 

gerilemektedir.”89 

Ancak sonradan ortaya çıkacak olan ve herkesin bildiği tabirle Pentagon Belgelerinde de görüleceği 

üzere bu açıklama ve politikanın hepsi tamamen bir yalan üzerine kurulmuştu. Ve bu yalanı ortaya çıkaran 

kişi de eski bir askeri analist olan Daniel Ellsberg’dir. Önceleri ateşli bir savaş taraftarı olan Ellsberg, 

gerçeklerle yüzleştiğinde kendi hayatını tehlikeye atacak kararı vererek kendisinin de içinde bulunduğu 

“1495-1967 yılları arasında Amerika-Vietnam İlişkileri” raporunun kopyasını basına sızdırmaya karar verir.90 

Ellsberg, rapordaki gerçeklerle başkan Lyndon Johnson’un söyledikleri arasındaki farkı gördüğünde, sadece 

kamuoyuna değil kongre üyelerine dahi sürekli yalanlar söylendiğini ispatlamış oluyordu. Hatta önceki 

başkanlar Truman ve Kennedy’nin de benzer uygulamaların içerisinde olduğu, Laos ve Kamboçya’yı da 

savaşın içerisine çekmek amacıyla saldırılar tertiplendiğini görüyordu. 91  

Ellsberg, belgeleri birilerine iletmek istediğinde senatörler dahil kimse ilgilenmedi-ilgilenemedi. Son 

olarak belgeleri basın yoluyla kamuoyuna duyurmaktan başka yol kalmamıştı.92 Ellsberg elindeki belgelerin 

fotokopilerini çekerek, Mart 1971’de “UPI-United Press International” haber ajansını Saygon basın 

topluluğunda temsil eden ve bir savaş aleyhtarı olan New York Times muhabiri Neil Sheehan’a verdi. Sheehan 

ve gazetedeki bir ekip belgelerin gerçekliğini kontrol etmelerinden sonra gazetenin avukatları ve ayrıca yine 

bir başka hukuk bürosunca da tekrar tekrar incelenmesi birkaç ay sürdü. Bu süre zarfında belgeler gazete 

binasında değil, Hilton’da bir odada tutuldu.93 Belgelerin nasıl yayımlanacağı konusunda ise bölüm bölüm 

yayımlanmasında karar varılmış ve gazete sahibinin de onay vermesiyle ilk bölüm 13 Haziran 1971’de The 

New York Times’da yayımlanmıştır. Bunun üzerine hükümet, ulusal çıkarların zedelendiği iddiasıyla yayının 

durdurulması için mahkemeye başvurmuştur.94  

İlk bölümün ardından Başsavcı Mitchell, yayının durdurulmasını istemiş, ancak Times reddetmiştir. 

Bunun üzerine Nixon tarafından iş başına getirilen eyalet hakimi Gurfein, 15 Haziran’da geçici bir kısıtlama 

ile yayını 3. Bölümünden sonra durdurdu. Kararı temyize götüren Times’ın talebine, New York Court of 

Appeals-Temyiz Mahkemesi 23 Haziran’da hakim Gurfein’in kararını iptal ettiğini bildirerek cevap verdi. 

Böylece gazete tarihi bir zafer kazanmış oluyordu.  

Bu gelişmeler devam ederken Ellsberg, belgeleri çoğaltmış ve 17 farklı gazeteye daha göndermişti. 

Belgeleri inceleyen The Washington Post gazetesi de bir taraftan yayımlamaya devam etti. Boston Globe, 

Chicago Sun gibi diğer gazeteler de belgeleri ardı ardına yayımlamaya başladı. Gazetelerin avukatları, 

anayasal olarak basının kısıtlanamayacağı hükmüne dayanarak “kısıtlama emrine itiraz etmek yerine, bu 

                                                           
89 Tunçdemir, C., ABD Mahkemesinin, ‘The Post’a Konu Olan Basın Özgürlüğü Kararının Gerekçesi, 

http://t24.com.tr/yazarlar/cemal-tuncdemir/abd-mahkemesinin-the-posta-konu-olan-basin-ozgurlugu-kararinin-gerekcesi,18977, 

(Erişim Tarihi: 06.032018). 
90 Kalkandelen, Z. (2010), Gerçeğin Sözcüsü Olmak, Cumhuriyet Pazar Dergi, 25 Nisan 2010. 
91 Öymen, O., Gizli Belgelerin Sızdırılması ve Basın Özgürlüğü, http://ahmetsaltik.net/tag/pentagon-belgeleri/, (Erişim Tarihi: 

06.03.2018). 
92 Tunçdemir, C., Milli Gazeteciliğin Düşmanı: Fotokopi Makinesi, http:// t24.com.tr/yazarlar/cemal-tuncdemir/milli-

gazeteciligin-dusmani-fotokopi-makinesi,6323, (Erişim Tarihi: 05.03.2018) 
93 Alemdar, Z. (1990). Oyunun Kuralı: Basında Özdenetim, Ankara: Bilgi Yayınları, s.57. 
94 İnceoğlu, a.g.e., s.109. 
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yayının ulusal güvenlikle ilgisi olduğu” iddialarının ispatlanamaması nedeniyle “6’ya üç” olarak da bilinen 

oylama neticesinde davayı kazanmış oldular.95 

Mahkemenin bu kararı hükümet yetkilileri ile birlikte tabii olarak en çok başkan Nixon’ı rahatsız 

etmişti. Başkan Nixon, Kissinger ile yaptığı telefon görüşmesinde şöyle diyecekti:  

“Yüksek mahkemenin kararını duyunca çılgına döndüm. Bu mahkeme mutlaka kapatılmalı! Öncelikle 

aldıkları karardan hiç hoşlanmadım. Umarım bu mahkemede yargıç diye geçinen soytarıların hepsinden daha 

uzun yaşarım!”96 

Belgeleri kimin nasıl sızdırdığı konusunda da çokça soru akıllarda dolaşırken, oklar Ellsberg’i 

göstermeye başlamıştı. Yıllar sonra Ellsberg bunu şöyle ifade edecekti: 

“Ne yaptığımı eski eşime anlatmıştım. O da bunu üvey annesine söylemiş. Üvey annesi de FBI’a... 

Böylece yaptıklarım ortaya çıktı.”97 

Nixon ve hükümet yetkilileri vazgeçecek gibi değillerdi. Nixon, “Muslukçular” denen özel bir 

araştırma birimi kurdu. Muslukçuların başına da Egil Bud Krogh’u getirdi. Ekipte yer alan bir CIA görevlisi 

olan Howard Hunt, Ellsberg’i karalayarak itibarını düşürmeyi, bu amaçla bilgi toplanmasını önerdi. Plana göre 

Ellsberg’in psikoloğu Dr. Lewis FIELDING’ten Daniel Ellsber’e ait bilgileri çalmayı bile düşündüler. Ancak 

başarılı olamadılar. Aralık 1971’de Ellsberg ve ona yardım eden arkadaşı Tony Russo, mahkeme karşısına 

çıkarılarak yargılanmaya başladı. Russo casusluk suçlamasıyla 35 yıl, Ellsberg ise komplo ve 8 başka suçtan 

toplam 115 yıl ile yargılandı. Ancak mahkeme her ikisini de serbest bıraktı. Ellsberg’i ise en çok üzen şey, 

hayatı ve kariyerini hiçe sayarak, hapsi dahi göze alarak giriştiği bu yolda, Amerikan halkının gerekli 

hassasiyeti göstermemiş olmasıdır. Nitekim Nixon, 1972 yılında yapılan seçimleri 50 eyaletin 49’unu 

kazanarak ezici bir çoğunlukla kazanmış ve tekrar başkan seçilmişti.98    

 

SONUÇ 

Savaş tamamıyla sona erdiğinde Amerika çekilmiş ve ardında 2 milyondan fazla Vietnamlı ile 58 bin 

Amerikalının hayatını kaybettiği bir savaş bırakmıştı. Üzerine çok konuşulan, mahkemeler açılan ve hayatlar 

konan belgelerin üzerindeki gizlilik kararı 4 Mayıs 2011 tarihinde kaldırıldığında, 7000 sayfalık Pentagon 

Belgeleri devlet kütüphanelerinde kamuoyuna sunulmuş oldu. 

Araştırmacı gazeteciliğin başlangıcı olarak bilinen Pentagon Belgelerinin ortaya çıkarılması, 

Amerika’nın kaybettiğinin görülmesi açısından da büyük önem göstermektedir. Savaşı kaybetmiş olsa da 

ülkede görülen mahkeme süreçlerinde hukukun göstermiş olduğu tarafsızlık, güçler ayrılığı ilkesinin ne denli 

önemli ve güçlü olduğunu da gözler önüne sermiştir. Araştırmacı gazeteciliğin ortaya çıkarmış olduğu skandal 

neticesinde, Nixon hükümeti ile New York Times arasında ciddi gerilim yaşanmış ve basına yansımıştır. Aynı 

olayın devamında bir başka skandal patlak vermiş ve Watergate Skandalı ortaya çıkmıştır. Watergate’e 

rağmen Nixon seçimden galip ayrılmış ancak Pentagon Belgeleriyle başlayan bu süreç sonunda Nixon 

istifasıyla sonuçlanmıştır. 
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Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GÜRSOY99 

GİRESUN YÖRESİ YEMEKLERİ; TAFLAN KAVURMASI 

GIRESUN LOCAL FOODS; BRAISED CHERRY LAUREL 

 

 

 

ÖZ 

Giresun yöresinde mutfak kültürü ile ilgili yapılan araştırmaların artmasına bağlı olarak Giresun 

Mutfağının bir diyet / vejetaryen mutfağı olduğu anlaşılmıştır. Giresun yöresinde doğal ortamlarda yetişen 

taflan, hem meyve hem de süs bitkisi özelliklerine sahiptir. Taflan bölgede daha çok sofralık ve salamura 

olarak değerlendirilmektedir. Salamura; taflan tuzlaması yapılarak daha sonra taflan kavurması yemek olarak 

tüketilmektedir.  

Bu çalışmada Giresun yöresinde yapılan taflan kavurması yemeği, çalışmanın konusunu 

oluşturmaktadır. Giresun yöresinin kültürel değerlerinden biri olan taflan kavurması yemeğin hammaddesi 

olan meyvesi, üretimi ve sunumu irdelenmekte ve araştırmanın sonuç ve öneriler kısmında ise Giresun 

gastronomi turizmi için değerlendirilmeler bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Yerel Yemekler, Giresun Yemekleri, Taflan (Karayemiş) 

Kavurması. 

 

 

 

ABSTRACT 

Depanding on the growing studies on Giresun’s cusine culture recently,   it is clearly understood that 

Giresun’s cusine is a vegetarian cuisine.  Cherry laurel which is growing on natural place in Giresun is both 

a fruit and an ornamental plant. Cherry laurel is used as edible and brine in the vicinity. Brine; by making 

cherry laurel salting and then braised cherry laurel is consumed as meal. 

In this study, braised cherry laurel as a meal is determined as the main topic. Cherry laurel, the basic 

vegetable of braised cherry laurel meal which is one of cultural valves Giresun, its production and 

presentation are examined. In the conclusion part of the study we make some recommendation for Giresun’s 

gostronomy tourism about cherry laurel. 

Keywords:  Gastronomy Tourism, Local Foods, Giresun Foods, Braised Cherry Laurel. 
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GİRİŞ 

Anadolu gerek coğrafi yapısı gerekse ekolojik koşulları nedeniyle, dünyanın en farklı bitkilerin 

yetiştiği merkezlerinden biridir. Bu sebeple Anadolu birçok meyve türünün anavatanı ve dünyada meyvecilik 

kültürünün önemli bir merkezi durumundadır. Anadolu ekolojik koşulların uygunluğundan dolayı zengin 

doğal kaynaklara ve çeşitliliğe sahip önemli yerlerden biri de Karadeniz’in Giresun Bölgesidir. Giresun’un 

her mevsim yağışlı, yazları serin kışları ise soğuk olmayan, ılıman iklimi taflan türünün gelişimine geniş 

imkân tanımıştır. Bölgede fotoğraf 1 ve 2’de olduğu gibi doğal olarak yetişen taflan, hem meyve hem de 

fotoğraf 3’de görüldüğü gibi süs bitkisi özelliklerine sahip bir türdür.  

 

 
Fotoğraf-1      Fotoğraf-2 

 

 
Fotoğraf-3 

 

Giresun ve yöresinde yaygın ismi taflan’dır fakat ülke genelinde daha çok karayemiş olarak 

bilinmektedir. Karadeniz Bölgesinde 82 taflan tipi tespit edilmiş; bunların 66 tanesi yerel çeşit, 43 tanesinin 

sınır ağacı, 11 tanesinin tarımsal alan içerisinde ve 3 tanesinin yabani olduğu belirlenmiştir. İncelenen taflan 

tiplerinden 71 tanesinin sofralık, 13 tanesinin konserve veya salamura, 4 tanesinin ise reçel olarak tüketildiği 

tespit edilmiştir.  Bir taflan ağacı yaklaşık 35-40 yaşına kadar ürün verebilmektedir. (İslam, 2012:39).  

Fotoğraf-4 ve 5’de görüldüğü gibi taflan çekirdekli, sulu ve 6 – 25 mm boyundadır. Önceleri yeşil 

renkte olan meyveler olgunlaşınca tiplere göre mor siyah renkli, bazen açık veya koyu kırmızı, bazı çeşitlerde 

de sarı kırmızı alacalı olmakla beraber genellikle siyaha yakın koyu bir renk alır.  
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Fotoğraf-4      Fotoğraf-5 

 

Kiraz iriliğinde olan meyveler şekil olarak da genellikle kiraza benzemekte, kalp şeklinde, küt veya 

sivri uçlu, hafif uzun veya üsten basık ve bazen de üzüm taneleri gibi yuvarlak olabilmektedir.  Çekirdek 

düzgün, sivri  zeytin biçimindedir. Meyveleri tatlı, buruk ve acı arasında değişen özelliklerini vardır. Rize 

Ziraat Odasının yapmış olduğu araştırmaya göre taflan meyvesinde mineral ve antioksidan maddelerinin bol 

miktarda, buna karşın bakır ve çinko gibi ağır ve zararlı metallerin ise çok düşük miktarda bulunduğunu tespit 

etmiştir. Taflan meyvesinin bu özellikleri sayesinde, bazı hastalıklara iyi geldiği anlaşılmıştır. Bu hastalıkların 

başında Alzheimer, diyabet, doku ve cilt hastalıkları, kanser, kalp-damar hastalıkları ve romatizmal 

hastalıkları geliyor. Antioksidan özelliği sayesinde aynı zamanda yaşın ilerlemesiyle vücutta meydana gelen 

oksidaf zararı azaltıyor ve yaşlanmayı da geciktiriyor. 

Taflan; pasta, kek ve özellikle hoşaf ve kompostolara koku ve tat kazandırmak için ilave edilir, daha 

çok meyve olarak veya kurutularak tüketilse de pekmez, reçel/marmelat (Fotograf-6)  ve salamurası da 

yapılmaktadır. 

 

.  

Fotoğraf-6  

 

Tatlı ve aynı zamanda buruk tadı olan bir meyvenin salamurası yapılarak saklaması ve yemek olarak 

tüketilmesi taflan kavurması yemeğini oldukça ilginç kılmaktadır. Taflan kavurması yemeği sayesinde, hasat 

süresinin kısa olması ve hasat sonrası kısa sürede bozulan taflan meyvesinin uzun süre tuzlu su içerisinde 

saklanarak daha sonra tüketilmesi sağlanmaktadır. 

Köylerden kentlere yapılan göçlere, teknolojik ve sosyo ekonomik gelişmelere bağlı olarak yerel 

yemek kültüründe de değişimler yaşanmaktadır. Özellikle genç nüfus geleneksel yemekleri beğenmemekte, 

daha pratik ve lezzetli olduğu düşünülen hazır gıda tarzı yemekleri tercih etmektedir. Bu bağlamda yüzyıllardır 

süre gelen bu kültürel miras değerin gelecek nesillere aktarılması ve Giresun gastronomi turizmine 

sürdürülebilirliğin sağlanması açışından bu çalışma önemli görülmektedir.   
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GASTRONOMİ TURİZM 

İnsanların bir arada yaşama zorunlulukları toplum kavramını ortaya çıkarmıştır. Toplumun yaşadıkları 

alanın coğrafi özellikleri yemek kültürleri üzerine belirleyici olmuş ve şekillenmiştir. Bu özelliklerin zaman 

içerisinde insanlar tarafından benimsenmesi ve nesilden nesile aktarılması dünyanın farklı bölgelerinde olduğu 

gibi Anadolu’nun farklı kentlerinde de farklı yöresel yemek kültürlerin oluşmasına neden olmuştur. Giresun, 

kendine has bir yemek kültürü ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Turizmin bir kente sağladığı ekonomik katkı 

dikkate alındığında rakip kent destinasyonlar arasında yoğun rekabet ortamında sağladığı katkıyı artırmak 

amacıyla; kısa, orta ve uzun sürede planlamalar yapmakta ve kendine has stratejiler geliştirmektedir. 

Sürdürülebilir turizmde ise temel hedef; yörenin kalkınmasını sürekli sağlamaktır. Markalaşmada ki amaç ise; 

bir destinasyon markasını ziyaretçilerinin benzersiz ve arzu edilen bir destinasyon konumuna getirmektir. 

(Gökçe, 2017:560). Bu sebeple kentler kendilerine has değerlerini kullanarak markalaşma çabaları 

içerisinedirler. Bu bağlamda dolayı Giresun kenti, beyin ve emek göçünü tersine çevirmek, kentin vasıflı 

nüfusunu artırmak, kent ekonomisini geliştirmek, vatandaşlarının refahını artırmak istiyorsa öncelikle 

cazibesini ve farklılığını artırmalıdır. Gastronomi olarak farklılığa sahip her kent kaynaklarıyla büyümeyi 

başarabilir. Son yıllarda gastronomi turizmi ülkemizde olduğu gibi Giresun kentinde de hızlı bir şekilde 

yaygınlaşmaktadır. Seyahat ederken turistlerin % 100’ü için en favori üç faaliyetten biri yemektir. Üstelik 

diğer ilgi çekici aktivitelerin aksine, günün her saatinde ve her türlü hava koşulunda yıl boyunca herhangi bir 

zamanda yapılabilme lüksüne de sahiptir (Kesici, 2012:35). 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma yöntemi olarak mülakat ve gözlem yöntemi kullanılmıştır. Daha önceden köylerin 

muhtarları ile görüşerek taflan kavurması yapan aileler belirlenmiş ve daha sonra ziyaretler yapılmıştır. 

Ziyaretler esnasında taflan kavurması ile ilgili gözlemler, mülakatlar yapılmış ve notlar alınmıştır. Giresun İli 

Merkez Köylerinden Sayca, Çaldağ, Bozteke ve Ülper Köylerinde yaşlı kadınlar ile görüşülmüştür. Taflanın 

toplanılmasından, salamurası ve kavurmasına kadar tüm süreçler not alınmıştır. Dört farklı köyde süreçlerin 

benzerlik gösterdiği de ayrıca görülmüştür. Toplanan veriler değerlendirilmiş; taflan kavurması ve yapım 

aşamaları ile sunumları ortaya konulmuştur. 

 

BULGULAR 

Taflan Salamurası Yapımı; Giresun ve yöresinde doğal ortamlarda yetişen taflanları topladıktan sonra 

bol su ile yıkanır, sonra sapları koparılır ve tekrar bol su ile yıkanır. Salamura yapımında ve sonrasında 

salamuranın yüzeyinde zar / küf oluşmaması için hava ile temasını en az düzeyde tutan temiz kaplar 

kullanılmalı ve çok iyi yıkanmalıdır. Köylülerin hayatına plastik bidonlar (Fotograf-7) girmeden önce toprak 

testiler ya da küpler kullanılırdı. 
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Fotoğraf-7  

 

Daha sağlıklı olan toprak kabın serin tutma özelliği vardır fakat günümüzde artık pek fazla 

kullanılmamaktadır. Kapların dibine iki sıra kadar taflan ve üzerine kalın tuz dökülür. Birkaç avuç taflan biraz 

tuz şeklinde ve sonunda temiz su ile kap doldurulur. Salamura oluşumu beklenirken, güneş görmeyen serin 

bir yerde muhafaza edilmelidir. Ayrıca salamuranın seviyesi meyveleri örtecek miktarda olmalı ve tüketilene 

kadar bu şekilde saklanmalıdır. Tuzun salamura yapımında yeterli miktarda eklenmesi hem yararlı bakterilerin 

oluşup zararlı bakterilerin oluşmaması için hem de besinlerin görünümü, rengi, lezzeti ve sertliklerinin uygun 

olması için önemlidir. Tuzu az eklenen salamura; yumuşar, esner, suyu bulanıklaşır ve kararır. Tuzu fazla olan 

salamuranın ise olgunlaşma süresi uzar, tadı fazla tuzludur ve meyvenin içinde fazla su birikmesine neden 

olur. 4-5 gün içinde kapdaki taflanlar sulanır ve biraz çöker. Yaklaşık 15 gün sonra kullanmaya hazır hale 

gelir. Bu salamuralar bir sonraki taflan zamanına kadar muhafaza edilir. 

Malzeme Listesi Dört Kişilik 

 1 kilo  taflan salamurası 

 4 tane kuru soğan 

 2 yemek kaşığı tereyağı / sıvı yağ 

 Tuz kullanmıyoruz / salamuranın kendi tuzu yeterli  

Taflan Kavurmasını Hazırlanışı 

Bir kilo taflan salamurası suya bırakılır (akşamdan/ en az 5-6 saat) veya çabuk tuzu çıkması 

isteniliyorsa su dolu tencereye taflan bırakılır 7-8 dakika ocakta kaynadıktan sonra süzülür ve soğuk sudan 

geçirilir. Soğanları ince doğradıktan sonra tere yağda pembeleşene kadar kavrulur ve tuzu çıkmış taflanları 

elinizde suyu sıkıldıktan sonra ilave edilir. Orta ateşte en fazla 5 dakika kavrulduktan sonra taflan kavurma 

yemeği sunuma hazır hale gelir.  Tercihe göre soğuk veya sıcak tüketilir. “Yemek tabaklarda fotoğraf-8’de 

örüldüğü gibi servis edilir.”  
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Fotoğraf-8  

 

Damak tadınıza göre taflan kavurmasının üzerine kekik, karabiber, pul biber ve/veya rendelenmiş 

kaşar ilavesi yapılabilir. Taflan kavurması Giresun ve yöresinde kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerinde 

tüketilmektedir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Taflan ülkemizde meyve olarak fazla tanınmamakla beraber Giresun bölgesinde sofralık, reçellik, 

pekmezlik ve salamura gibi değişik amaçlarla tüketimi söz konusudur. Giresun halkı tarafından meyvenin 

işleme, saklama ve pazarlama imkanları tam olarak bilinmemekte ve agaçlar kendi hallerinde bakımsız şekilde 

yetişmektedir. Bu meyve türü için kavurma yemeği dışında hiçbir kültürel uygulama yapılmamaktadır. Uygun 

yetiştirme tekniğinin belirlenmesi ve uygulanması halinde bu meyve türünde verim artışı yanında kalite 

özellikleri de iyileşecektir. Taflan kavurmasının üretim ve lezzet açısından Giresun’a özgü bir kültür olduğu 

ve çok eski bir geçmişe dayandığı tahmin edilmektedir. Taflan salamurasının ve kavurma yemeğinin başka 

hiç bir yerde bilinilmemesi hatta meyveden salamura veya kavurma olur mu gibi ön yargılı düşüncelerden 

dolayı farklılığı ve çekiciliği artmaktadır. Giresun’un mutfak kültür özellikleri doğal ve organik bitkilerin 

toplanarak yemek yapılması nedeniyle vejetaryen mutfağı açısından (Gökçe ve diğerleri:2017) Türkiye’de 

önde gelen iller arasında yer almaktadır. Taflan kavurması Giresun mutfağına özgü bir değer katmaktadır. Bu 

çalışma ile Giresun ve yöresine has taflan meyvesinin korunması ve Giresun gastronomi turizmine destek 

vermek amacıyla aşağıda farklı öneriler sunulmaktadır; 

Geleneksel yerel yemekler günümüzde özellikle genç nüfus tarafından daha fazla tercih edilen fast 

food/hazır tarzı yemeklere göre daha sağlıklı olduğu herkes tarafından bilinmekte ve son zamanlarda beslenme 

alışkanlıklarının geleneksel yemek kültüründen kopması nedeniyle bu tür yemeklerin korunması ve 

yaşatılması gerekmektedir. 

Gençlerin yerel yemekleri sevmemesinde sunum ve görünüş etkili olabilmektedir. Bu yemeklerin 

sunumu ve görseli göze hoş gelecek şekle getirilmeli, faydaları ve varsa tarihleri anlatılarak sevdirilmeye 

çalışılmalıdır. 

Yemek yapımında kullanılan geleneksel malzemele, fuar ve etkinliklerde sergilenmelidir. 

Giresun yerel yönetimler tarafından düzenlenecek organizasyonlarda yerel yemek kültürü; üretim 

teknikleri, yemek malzemeleri, pişirme ve sunum yöntemleri tanıtılmalı ve yaşatılmalıdır. 

Taflan kavurma yemeğinin Giresun restoranları ve otel işletmeleri mönülerinde yer alarak taflan 

kavurma yemeğinin bilinirliği artırılmalıdır. 

Doğal ve organik bitkilerle hazırlanan yemekler bakımından zengin olan Giresun mutfağı ile ilgili bir 

kongre, Giresun ve yöresinde yetişen doğal taflan meyvesi, salamura ve kavurması ile ilgili coğrafi işaretleme 

çalışmaları da yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

75 

KAYNAKÇA 

1. GÖKÇE, F., GÖKÇE, H., SUNAR, H. (2017), DOKAP Bölgesi Yemekleri; Kiraz Kavurması, 23-24 

Ekim 2017 DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 

ss.559-563  

2. İSLAM, A., DELİGÖZ, H. (2012), Ordu İlinde Karayemiş (Laurocerarus officinalis L.) seleksiyonu, 

Akademik Ziraat Dergisi, 1,1,  ss.37-44 

3. Karayemiş Yetiştiriciliği, Rize Ziraat Odası, http://rizeziraatodasi.com/karayemis-

yetistiriciligi/(E.T.26.01.2018) 

4. ORHAN, A., (2010), Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde “Coğrafi İşaretlerin” 

Kullanımı: İzmit Pişmaniyesi Örneği,  Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi, 21, 2, ss.243-254 

5. ŞAHİN, A., MERAL, Y. (2012), Türkiye’de Coğrafi İşaretleme ve Yöresel Ürünler, Türk Bilimsel 

Derlemeler Dergisi, 5, 2, ss. 88-92 

6. ŞAHİN, K., BAĞCI, H.R.,  ÖZLÜ, T.,  USTA, S. (2017),  Bulancak’ta (Giresun) Coğrafi özelliklerin 

Yemek Kültürüne Etkileri, Studies Of Ottoman Domain,  7, 13, ss.249-265 

7. TEKELİOĞLU, Y. (2013), Coğrafi İşaretleme, 3.Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Seminerinin 

Ardından-2 

http://yucita.org/uploads/yayinlar/3._Uluslararas_Antalya_Corafi_aretler_Seminerinin_Ardndan_II-

Gastro_Dergisi_Nisan-Haziran_2013.pdf.pdf  (E.T. 29.01.2018) 

8. TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU,  Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları, Şubat 2017, 

Ankara 

 

Canlı Kaynaklar 

9. KELEŞOĞLU, Zelfinaz (2018). Ev hanımı 72 yaşında Giresun Bozteke Köyü 

10. ÖZBAYRAM,  Melek (2018). Ev hanımı 49 yaşında Giresun Çaldağ Köyü  

11. ÖZTÜRK, Hacer (2018). Ev hanımı 57 yaşında Giresun Sayca Köyü 

12. YILMAZ, Emine (2018).Ev hanımı 52 yaşında Giresun Ülper Köyü 

 

İnternet Kaynakları 

13. https://www.sanabirtarifimvar.com/tarif/taze-sarimsakli-taflankarayemis-kavurmasi-1(E.T. 

15.04.2018) 

14. http://lezzetler.com/taflan-tursusu-kavurmasi-ordu-vt80969(E.T. 15.04.2018) 

15. http://asevi.blogcu.com/taflan-karayemis-kavurmasi/1094639(E.T. 15.04.2018) 

16. http://www.giresunkulturturizm.gov.tr/TR,58059/taflan-tuzlusu-kavurmasi-daphne.html(E.T. 

15.04.2018) 

17. http://tazenane.blogspot.com.tr/2009/02/karayemis-kavurmasi.html(E.T. 15.04.2018) 

18. http://www.mutfakmaceralari.com/2009/03/05/taflan-kavurmasi/(E.T. 15.04.2018) 

19. http://www.mutfakpenceresi.com/2009/05/taflan-karayemis-kavurmasi/ (E.T. 15.04.2018) 

20. https://sebzecicekbirdekopek.blogspot.com.tr/2014/12/taflan-kavurmasi.html(E.T. 15.04.2018) 

21. https://www.youtube.com/watch?v=-jKZ95ai4fE(E.T. 15.04.2018) 

22. https://vimeo.com/4689969(E.T. 15.04.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://rizeziraatodasi.com/karayemis-yetistiriciligi/(E.T.26.01.2018)
http://rizeziraatodasi.com/karayemis-yetistiriciligi/(E.T.26.01.2018)
https://www.sanabirtarifimvar.com/tarif/taze-sarimsakli-taflankarayemis-kavurmasi-1
http://lezzetler.com/taflan-tursusu-kavurmasi-ordu-vt80969
http://asevi.blogcu.com/taflan-karayemis-kavurmasi/1094639
http://www.giresunkulturturizm.gov.tr/TR,58059/taflan-tuzlusu-kavurmasi-daphne.html
http://tazenane.blogspot.com.tr/2009/02/karayemis-kavurmasi.html
http://www.mutfakmaceralari.com/2009/03/05/taflan-kavurmasi/
http://www.mutfakpenceresi.com/2009/05/taflan-karayemis-kavurmasi/
https://sebzecicekbirdekopek.blogspot.com.tr/2014/12/taflan-kavurmasi.html
https://www.youtube.com/watch?v=-jKZ95ai4fE
https://vimeo.com/4689969


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

76 

(9) 

Dr. Öğr. Üyesi Sezayi BEKDEMİR100 

 -IIأساليب نقد متن الحديث عند الفقهاء والصحابة 
101II-SAHÂBE VE FUKAHÂ'NIN HADİS METİN TENKİDİ USULLERİ 

THE COMPANIONS’ AND FUKAHÂ METHODS OF HADİTH TEXT CRITICISM-II 

 

 ملخص

ن أيضا حكماً ُمْستَقِّال  إن مصادر التشريع األصلية ِّ في الدين االسالمي هما القرآن و"السنة"، فالسنة مثلما تؤكد وتبين وتفصل القرآن تَُكو 

وايات من أجل العمل بها، وانطالقا من هنا في مقالتنا هذه وبعد التركيز بشكل قصير على االتهام حة الر  ت اجديدا، فكان البد  من معرفة صِّ

ي صدرت من بعض المستشرقين وغيرهم بادعائهم أن الفقهاء لم ينقدوا المتن بشكل كاف وانهم اكتفوا بحكم المحدثين على الموجهة للفقهاء والت

االسناد، سيكون الحديث متجها نحو هدف رئيسي وهو توضيح "أساليب نقد متن الحديث عند الفقهاء والصحابة"، ورد الشبهات الواردة في هذه 

ا، وبيان شمولية المنهج النقدي وأهميته ومزاياه بما يؤكد جدارة الفقهاء، وخلص البحث الى نتيجة علمية وهي: أن الفقهاء المسألة ردا علميا وعملي

تمر سلم يقتصروا على النقد من جهة االسناد، بل كان لهم منهجا متكامال في نقد متون الحديث ولهم ما يميزهم، وتم وضع قوانين نقد المتون وا

قهاء ومفكري االسالم بالنقد المنهجي واكتشاف قواعده ووسائله منذ عهد الصحابة من أجل كشف صحة األحاديث وفهمها وصوال المحدثون والف

 ستداللهم االى معرفة األثر الفقهي المترتب عليها، فكانت قواعد النقد في ثنايا كتب علوم الحديث وشروحه ومؤلفات الفقهاء الفقهية في مواضع 

 الصحابة، الفقهاء، السنة، النقد، األصول، المتن، الحديث.: كلمات مفتاحية

ÖZ 

İslâm dininin iki aslî kaynağından olan "Sahih Sünnet", Kur'an'a râci' ve onun beyanıdır. Sünnet; 

Kur'an'ın mücmelini tafsil, mutlakını takyid ettiği gibi bazen Kur'an'da bulunmayan müstakil hüküm de 

koymuştur. Sünnetle amel etmek için rivayetlerin sıhhatinin bilinmesi gerekir. Hadislerin sahihliğini tespit 

için Muhaddisler, genelde rical tenkidine yönelirken Fukahâ metin tenkidine daha fazla özen göstermişlerdir. 

Muhaddisler, hadisleri sahih-hasen-zayıf gibi ayrımlara tabi tutmak suretiyle metin kısmında da 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Fukahâ hadisleri mütevatir-meşhur-âhad gibi sınıflara ayırmak suretiyle 

amel yönünden bağlayıcılık ilkesine vurgu yapmışlardır. Hanefi âlimler, ahad hadislerle amel için ziyâde 

kriterler getirmek suretiyle metin tenkidinin zirvesine çıkmışlardır. Bu bilgiler ışığında bakıldığında, 

Oryantalistlerin başlattığı ve bazı Müslüman müelliflerin kabul ettiği: "İslam âlimleri –özellikle Fukahâ- 

hadisleri metin yönünden tenkid etmemiş, senedine bakarak hüküm çıkarmışlar" söyleminin, doğru olmadığı 

görülecektir. Hz. Peygamber ile başlayan, Sahabe ve müçtehidlerin ictihad ve gayretleriyle gelişerek 

günümüze kadar gelen gelenek ve birikim bu tesbitin ilmi değerinin olmadığını bize göstermektedir. 

Anahtar Kelimler: Sahabe, Fukahâ, Sünnet, Tenkid, Usul. 

ABSTRACT 

“The real Sunna” which is one of the two majör resource of Islam is explanation of Qoran and refers 

to it. Sunna both expains the general laws, borders the definite rules and sometimes gives a specific rule which 

Qoran doesn’t contain. To behave according to Sunna, the reality of hadith must be known. In order to find 

out the reality of hadith, Mohaddis generally use criticism of narrator, while fukahâ cared text criticism. 

Mohaddis classified the hadith as real-good-weak and so, they evaluated the text of them. Fukahâ classified 

them as narrated-famous-one way and so, they emphasised the narratives’ definity in points of behaviour. 

Hanafi scholars reached to peak of text criticism by bringing new criteria in order to act within one way 

hadith. In the light of this knowledge it will be seen that the arguement of “Muslim scholars –especially 

Fukahâ-  didn’t criticised the hadith from the point of text, they reached laws only by looking their narrator 

chain” which is started by Orientalists and is accepted by some muslims, is not true. The tradition and 

knowledge backlog, which began with The Prophet and came today with evaluation and effort of the 

companions, shows us that this arguement doesn’t have any scientific value. In this artcle we will study “The 

Companions’ And Fukahâ Methods Of Hadith Text Criticism” as a response to some accusations to Fukahâ. 

Keywords: The companions, Fukahâ, Sunna, Criticism, Methodology. 

                                                           
100 Dr. Sezayi BEKDEMİR; Ağrı İbrahim Çeçen Ünv., İslami İlimler Fak., İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı, 

h.sezaibekdemir@hotmail.com; Ağrı/TÜRKİYE. 
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 سلوب الفقهاء في نقد المتن الحديثيأ - 6

ه قال بد من االشارة إلى أن األحكام العملية في الفقه اإلسالمي مستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية فهما المصدرين االساسيين للف

 اإلسالمي، ولذلك فان الفقهاء توجهوا لما تضمنته الرواية من محتوى بعدما تثبتوا من صحة السند.

قهاء بالنسبة للمتون التي تختص بعلمهم وبعد تمريرها على مناهجهم العلمية قد أخذوا ببعض المتون التي اعتبرها المحدثون ضعيفة والف

الضبط  ةكما أنهم لم يعملوا ببعض األخبار التي أُْطلِّق عليها أنها صحيحة، ألن الحديث حتى يثبت حكمه عندهم يجب أن يكون سليماً أكثر من ناحي

؛ السرخسي، 1994كون مقبوال من حيث عدد الرواة، ألنه في علم الفقه في العادة يُْحَكُم بقاعدة "االثبات مقدم على النفي" )الجصاص، أو ي

 (Gül, 2014؛ العيني، بدون تاريخ( عند تعارض الروايات فيما بينها. )1999؛ السمعاني، 1973

آحاد، ولكن بشكل مختلف عما لدى المحدثين، وطرقهم في ذلك  –مشهور –تواتروالفقهاء عند تصنيفهم لألحاديث قسموا الحديث إلى م

إنهم ة فواضحة جداً، فالمحدثون عند بيانهم للحديث أنه متواتر أو مشهور كان األساس لديهم عدد الرواة، وأما الفقهاء فباإلضافة الى عدد الروا

َل بهذه الرواية في العصور األولى أم ال، ف مثالً اذا عمل الصحابة بأخبار اآلحاد واستمر العمل بهذا الخبر عند من جاء بعدهم ينظرون هل ُعمِّ

ن يسنرى أن الفقهاء يطلقون عليه مصطلح )المتواتر(، وأيضاً لو جاء واحد من الصحابة بخبر واكتسب هذا الخبر شهرة وتطبيقاً في زمن التابع

َطاَلُق ( فمثال في حق رواية "Gül, 2014؛ 2007تر المعنوي أو المشهور(. )التهانوي، فالفقهاء لم يمانعوا في أن يطلقوا عليه تعبير )المتوا

، األََمةِّ  دَّتَُها تَْطلِّيقَتَانِّ " )الترمذي، كتاب الطالق:  َوعِّ يقول الجصاص: ( 30؛ ابن ماجه، كتاب الطالق: 6؛ أبو داود، كتاب الطالق: 7َحْيَضتَانِّ

في حي ِّزِّ التواتر، ألن ما تلقاه الناس بالقبول من أخبار اآلحاد فهو عندنا في معنى المتواتر" )الجصاص،  "وإن كان وروده من طريق اآلحاد فصار

تَِّها" )( وأيضاً رواية "1/467: 2003 ؛ ابو داود، النكاح: 31؛ الترمذي، النكاح: 37؛ مسلم، النكاح: 28البخاري، النكاح: ال تُْنَكُح الَمرأَةُ َعلى َعمَّ

؛ 5؛ الترمذي، الوصايا: 6البخاري، الوصايا: ( و "ال وصية لوارث" )2/18؛ احمد ابن حنبل: 31؛ ابن ماجة، النكاح: 47، النكاح: ؛ النسائي13

( هما أيضاً 6/208؛ ابن ابي شيبة، المصنف: 9/70؛ عبد الرزاق، المصنف: 268-267-5/172؛ الدارقطني، السنن: 6ابن ماجة، الوصايا: 

اتر لدى الفقهاء والفقهاء يذكرون هذه األمثلة لتوضيح الصورة في األذهان في هذا الموضوع، وأصل هذه القناعة أن الصحابة تُعتَبران من المتو

ورد في بعض مؤلفات كتب األصول  (1973؛ السراخسي، 2003، الجصاصوالجيل الذي جاء بعدهم والعلماء قد قبلوا هذه األخبار وعملوا بها. )

نقطة اذ قالوا: "عندنا التواتر نوعان: أحدهما التواتر باعتبار السند، الثاني أي حديث يُعَمل به بدون أن يَلقى اعتراضاً فهو الحنفي بيان لهذه ال

تواتر ممتواتر، وهذا النوع لم يَر الناس أن نقله يجب أن يكون بالسند بسبب شهرته وانتشاره، وفي هذه الحال نحن ال نمانع أن يطلقوا تسمية ال

 (3/64: 1983؛ أمير الحاج، 3/266: 1994. )عبد العزيز البخاري، عليه"

ٍد أو أكثر من الرواة" ) ف الفقهاء خبر الواحد بأنه: "الخبر الذي تحت رتبة المتواتر والمشهور والذي يروى من قِّبَلِّ َواحِّ  ولقد عرَّ

Apaydın, 1996: 14/356ن اآلحاد ( ويكون من حيث الشكل والمضمون ظني االتصال بالنبي ص لى هللا عليه وسلم، والمشهور "ما كان مِّ

( أو الذي رواه شخص أو اثنين أو أكثر 2/370في األصل ثم انتشر، فصار ينقله قوٌم ال يُتوهَّم تواطؤهم على الكذب" )البزدوي، بدون تاريخ: 

( وجوهر الخالف حول 333: 1971الشريعة، ولكن لم يصل الى درجة المتواتر والمشهور أو كل حديث لم يصل الى درجة التواتر. )صدر 

 102يد العلم.يف خبر الواحد هو إعطاؤه قيمةً من ناحية افادته العلم وحكم العمل به. واألصوليون إال قليالً منهم على أن خبر الواحد أن ثبوته ظنيا ال

م معرفة الروايات التي كانت موضع البحث وهنا من أجل فهم أسلوب العرض المعمول به كأسلوب للنقد استناداً على المحتوى من المه

احية نعند الفقهاء في أصولهم، فهم لم ينقدوا األخبار المصنفة ضمن السنة الثابتة واألخبار المتواترة والمشهورة ال من ناحية السند وال من 

رآن أو كان هذا الخبر يتضمن حكما شرعيا المحتوى، وفي المقابل لم يتم العمل بخبر اآلحاد أو قبوله اذا كان يخصص عموم حكم ورد في الق

اريخ: ت جديدا ليس موجودا في القرآن، فالذي قد تم نقده من قبل الفقهاء فيما يتعلق بالسنة هو الخبر الذي ورد من طريق اآلحاد. )الكرخي، بدون

171) 

احد قهاء، وما يتعلق بنقد المحتوى في خبر الووبعد هذا الشرح لننتقل الى موضوعنا األصلي وهو: أساليب نقد المتن )المحتوى( عند الف

 من خالل عرضه على األصول.

 

 نقد خبر الواحد - 1.6

لقد وضع الصحابة أمثلة خبر الواحد التي تم عرضها على األصول كالقرآن والسنة واإلجماع والقياس )العقل( في مقدمة نقدهم للمتون، 

(، ويمكن إيجاد أصول العرض في Apaydın, 1996على شكل قوانين فهم فقهاء الحنفية )والصحابة هم الذين نظموا المبادئ أما من جعلها 

ثلة كما كان في أم -أسس مضمون المذهب إن كان في الرسائل المسندة الى أبي حنيفة أو كان في مؤلفات طالبه، وهناك وجهة نظر لدى الحنفية 

وأما من ناحية العمل فهو حجة لديهم، واألصوليون إال قليالً منهم على أن خبر الواحد أن خبر الواحد من ناحية العلم ليس حجة قطعية  –الصحابة 

فيد ي أن ثبوته ظنيا ال يفيد العلم، واذا كان في رأي البزدوي: خبر الواحد ال يفيد العلم، ففي رأي صدر الشريعة أنه بوجود بعض الشروط فإنه

مقابل الرازي واآلمدي وابن الحاجب. فقد اعتبر أن خبر الواحد المطلق الذي بال قرينة يفيد غلبة الظن، وهذا كاف ألن يوجب العمل به، وفي ال

                                                           
دين محمد بن عمر الطبريستاني, المحصول، )تحقيق: طه .: الرازي أبو عبد هللا فخر ال1،237.: اآلمدي، االحكام، 2/370انظر للتبحر: البزدوي، أصول البزدوي،  102

.: ابن الحاجب أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر, المختصر )شمس الدين االصفهاني، مع شرح: بيان 5/105. 1997, بيروت 6جابر علواني(، مؤسسة الرسالة، 

(, بحر 794.: الزركشي بدر الدين )322.: صدر الشريعة، التوضيح، 1/654.  1986ودية , السع3المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق: محمد بَقا(، دار المدني،

ر األحناف في آسيا الوسطى: صدر الشريعة عبيد .DİA  356 ,14.: أبايدن حجي يونس، "خبر الواحد"،6/135. 1994مصر  المحيط، دار الكتب، : بكدمير َسَزائي، تطوُّ

 .202. ص. 2017اسطنبول  هللا بن مسعود، دار الحكمة  للنشر،
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؛ صدر الشريعة، 1986؛ ابن الحاجب، 1997؛ الرازي، 1968؛ اآلمدي، 2000الظن وأما الخبر المَؤيَّد بالقرائن فهو يفيد العلم. )البزدوي، 

 (1994؛ الزركشي، 1971

ط من أجل قبول خبر اآلحاد كدليل، بعض هذه الشروط تتعلق بالراوي وبعضها بمحتوى الخبر وبعضها والفقهاء لديهم بعض الشرو

 ،اآلخر تبحث في ذات الخبر، ففي رأي البزدوي وصدر الشريعة يجب أن ال يكون حديث الراوي او الفقيه أو العدل منقطعاً أو مخالفاً للقياس

ق بين الراوي المعروف وال مجهول بالنسبة للشروط التي تبحث في الرواة، ففي نظره خبر الواحد للراوي المعروف )مثل وصدر الشريعة فرَّ

ح على القياس، وأما خبر الواحد للراوي المجهول فهو مساٍو للقي س في االخلفاء الراشدين، العبادلة، السيدة عائشة، أبو موسى األشعري( مَرجَّ

 ( Bekdemir, 2017؛1971؛ صدر الشريعة، 2000ي، االعتبار، فكالهما فيهما احتمال وشك. )البزدو

وقد لخص االمام الشافعي هذه الشروط بقوله: "وال تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه 

 ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع ال يحدثمعروفاً بالصدق في حديثه عاقالً لما يحدث به عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون 

 وجه يبقَ به على المعنى ألنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالٍم بما يُحيل معناه لم يدر لعله يحيل الحالل الى الحرام. وإذا أداه بحروفه فلم 

ك أهَل الحفظ في الحديث وافق حديثَهم، بريئا من يُخاُف فيه إحالته الحديث، حافظاً إن حدث به من حفظه حافظاً لكتابه إذا حدث من كتابه،  إذا َشرِّ

الفه عن النبي، ويكون هكذا مَ  ُث الثقاُت خِّ ُث عن من لقي ما لم يَسَمْع منه ويحد ِّث عن النبي ما يَُحد ِّ ن حدَّثَهُ حتى أن يكون ُمدَل ِّساً: يَُحد ِّ ن فوقَه ممَّ

ه إليه دونه ألن كل واحد منهم ُمثْبٌِّت لمن َحدَّثَهُ وُمثْبٌِّت على َمْن َحدََّث َعْنهُ فال يُْستَْغنَى في ينتهي بالحديث موصوالً إلى النبي أو إلى من انتهى ب

 (170: 1940كل ِّ واحٍد منهم َعما َوَصْفُت." )الشافعي، 

وضوع، لم التي لها تعلق بهذا الموأيضاً يُشترطُ أن ال يكون شاذَّاً عن الروايات األخرى واألحاديث المنسوبة الى النبي صلى هللا عليه وس

سنة لولقد أوصى أبو يوسف باالبتعاد خاصةً عن الحديث الشاذ ، وفي المقابل فقد أكد الفقهاء على ضرورة أن يكون مشهوراً وموافقاً للقرآن وا

إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف قال االمام الشافعي: "ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ماال يروي غيره،  103ومتناسقاً مع الروايات،

(. يفهم من هذا التوضيح أن الشذوذ الذي في الحديث متعلق بالمتن أكثر من السند، ألنه يمكن أن 173: 1992ما روى الناس" )ابن الصالح، 

 (1997يعرف شذوذه من عدمه عبر مقارنة هذا الحديث مع ما يخالفه من األحاديث األخرى. )الدميني، 

ر صدر الشريعة أن االنقطاع في الحديث على نوعين أحدها مادي )ظاهر( واآلخر معنوي )باطن(، ويدخل ضمن االنقطاع المادي وذك

لى إ األحاديث المرسلة ذات المعنى العام، وأما االنقطاع المعنوي فهو أن يعارض الخبر دليالً أقوى منه أو أن يكون الخلل في الراوي، ويعود

ل األحاديث ذات االنقطاع المعنوي كدليل، كما أن أول من مضى قدماً بَرد ِّ خبر الواحد تحت عنوان "االنقطاع المعنوي" كان الحنفية عدم قبو

 ( Apaydın, 1992; Bekdemir, 2017؛ 1971؛ صدر الشريعة، 1973؛ السرخسي، 2000البزدوي والسرخسي. )البزدوي، 

خبر يعارض دليالً أقوى منه يُْعتَبَر منقطعاً معنًى وال يستفاد منه حكم، وإن كان خبر وبحسب الرأي المشهور عند الحنفية فإن كان ال

 الواحد يخالف القرآن والسنة المشهورة فإنه في هذه الحال يَُرد ، ألن خبر اآلحاد ال يقوى على معارضة هذه المصادر، ومسألة عرض أخبار

؛ 1971علق بمعارضة خبر الواحد لدليل أقوى منه هذه األحوال اآلتية: )صدر الشريعة، الواحد على الكتاب ترتبط مباشرة بهذا الموضوع، ويت

Apaydın, 1992; 1996; Bekdemir, 2017) 

 مخالفته للكتاب. -

 مخالفته للسنة المشهورة. -

 كونه موافقاً للقياس العام وراويه فقيه. -

 كونه وارداً في عموم البلوى. -

 لم يعمل به الصحابة ولم يحتجوا به. -

 كونه غير موافق للعقل. -

 واآلن لنوضح هذه المواد بشكل ُموَجز:

 

 عرضه على القرآن - 1.1.6

برأي الفقهاء ال يمكن لخبر الواحد الذي يعارض الكتاب )القرآن( أن يكون حديثاً، وفي هذه الحال إطالق لفظ حديث على هذا الخبر 

هذه النقطة فإن كل حديث منقطع يمكن أن يعارض دليالً أقوى منه، ألن األدلة الشرعية  يكون افتراًء على النبي صلى هللا عليه وسلم، وانطالقا من

ر بال تتناقض فيما بينها، وإن كان هناك تناقض فهو ظاهري فقط، وأيضاً يجب القول أنه من وجهة نظر الحنفية يجب كون العلم الذي يأتي به خ

 ,Apaydın؛ 1971تاب بطرق ثابتة أو االعتراض عليه بسبب خبر الواحد. )صدر الشريعة، الواحد موافقاً للكتاب وال يجوز ترك ما ثبت من الك

1992; Bekdemir, 2017) 

يقول أبو حنيفة رضي هللا عنه في هذا الخصوص: "مبيناً أن كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يتعارض مع كتاب هللا عز وجل: 

ه النبي صلى هللا عليه وسلم غير أن النبي صلى هللا عليه وسلم ال يتكلم بالجور ولم يخالف القرآن، فإن اذا قال الرجل أنا مؤمن بكل شيء تكلم ب

هللا  ههذا القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآن وتنزيه له من الخالف على القرآن. ولو خالف النبي القرآن وتقول على هللا غير الحق لم يدع

ينِّ * ثُمَّ لَقَطَ  حتى يأخذه باليمين ويقطع منه ْنهُ بِّاْليَمِّ يلِّ * أَلََخذْنَا مِّ َل َعلَْينَا بَْعَض اأْلَقَاوِّ نْ الوتين، كما قال هللا عز وجل: }َولَْو تَقَوَّ هُ اْلَوتِّيَن * فََما ْعنَا مِّ

يَن{ )الحاقة:  زِّ ْن أََحٍد َعْنهُ َحاجِّ ْنُكْم مِّ خالف كتاب هللا ال يكون نبي هللا، فرد كل رجل يحدث ( ونبي هللا ال يخالف كتاب هللا تعالى، وم47-69/44مِّ

                                                           
فُهُ أَْهُل اْلفِّْقهِّ َواَل يَُوافُِّق ا31أبو يوسف، الرد على األوزاعي، حيدرأباد بدون تاريخ. ص.  103 ُف َواَل يَْعرِّ ْنَها َما اَل يَْعرِّ َوايَةُ تَْزدَادُ َكثَْرةً َويَْخُرُج مِّ تَاَب َواَل السُّنَّةَ .: "َوالر ِّ ْلكِّ

ِّيَّاَك َوَشاذَّ اْلحَ  تَاَب َوالسُّ فَإ فُهُ اْلفُقََهاُء َوَما يَُوافُِّق اْلكِّ يثِّ َوَما يَْعرِّ َن اْلَحدِّ يثِّ َوَعلَْيَك بَِّما َعَلْيهِّ اْلَجَماَعةُ مِّ ُ دِّ ِّ َصلَّى َّللاَّ نَّةَ فَقِّسِّ األَْشيَاَء َعلَى ذَلَِّك فََما َخالََف اْلقُْرآَن فَلَْيَس َعْن َرُسولِّ َّللاَّ

َوايَةُ َحدَّثَنَا الث ِّقَةُ".َعلَْيهِّ َوَسلََّم َوإِّ   ْن َجاَءْت بِّهِّ الر ِّ
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ليه ع عن النبي صلى هللا عليه وسلم بخالف القرآن ليس رداً على النبي عليه السالم وال تكذيباً له ولكن رد على من يحدث على النبي صلى هللا

ه فعلى كلم به النبي صلى هللا عليه وسلم سمعنا به أو لم نسمعوسلم بالباطل والتهمة دخلت عليه، ليس على نبي هللا عليه السالم. وكذلك كل شيء ت

ه ولم يقطع نالرأس والعين قد آمنا به ونشهد أنه كما قال نبي هللا عليه السالم، ونشهد أيضاً على النبي عليه السالم أنه لم يأمر بشيء نهى هللا ع

وصف به النبي، ونشهد أنه كان موافقاً هلل في جميع األمور، لم يبتدع، ولم  شيئاً وصله هللا وال وصف أمراً وصف هللا ذلك األمر الذي بغير ما

؛ أبو حنيفة، 4/80يتقول على هللا غير ما قال هللا عز وجل وال كان من المتكلفين ولذلك قال هللا تعالى: "من يطع الرسول فقد أطاع هللا" )النساء: 

الدقة التي أعطاها االمام أبو حنيفة للمتن والمحتوى الحديثي، وضرورة موافقته للقرآن، (. وهذا الكالم هو أهم معيار يوضح لنا 26-27: 2001

هل أ وبعد أبي حنيفة كان الفقيه أبو يوسف أكثر من دقق في هذا الموضوع حيث يقول: "والرواية تزداد كثرة ويخرج منها ماال يُعَرف وال يعرفه

اذ الحديث، وعليك بما عليه الجماعة من الحديث، وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنة، فقس الفقه، وال يوافق الكتاب وال السنة،  فإياك وش

 (32األشياء على ذلك فما خالف القرآن فليس عن رسول هللا وإن جاءت به الرواية". )أبو يوسف، بدون تاريخ: 

َي لكم عني حديث فاعرضوه على والفقهاء ذكروا هذا الخبر كدليل لمعايير العرض على القرآن: "تكثر األ حاديث لكم بعدي فإذا ُروِّ

 (Ünal, 2010؛ 2000كتاب هللا تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني، وما خالفه فردوه واعلموا أني منه بريء". )السرخسي، 

البها أمسكها. وإال ردها ومعها فإن رضى ح -فليحلبها -ومن اآلثار حديث المصراة المعروف: )من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها

ثْلِّ َما اْعتَدَى َعلَْيُكْم{ )البقرة: 25-24-23صاع من تمر(. )مسلم، البيوع:  ( فهذا الحديث يخالف قوله تعالى: }فََمنِّ اْعتَدَى َعلَْيُكْم فَاْعتَدُوا َعلَْيهِّ بِّمِّ

لحيوان ولكن يمكنه أن يطلب من البائع تعويضه عن النقصان الذي ( لذلك ذهب االمام أبو حنيفة واالمام محمد الى عدم رد المشتري ل2/194

 سببه هذا العيب، فقد تم إيضاح هذا المبدأ عبر تركهما العمل بهذا الحديث بسبب مخالفته لآلية.

 

 العرض على السنة المشهورة - 2.1.6

ب مثاالً لخبر الواحد المردود بسبب مخالفته السنة برأي الفقهاء اذا خالف حديث الواحد السنة المشهورة فإنه يَُرد ، ويمكن أن نضر

؟ قالوا نعم. قا فال  لالمشهورة من خالل هذا الحديث: "أن النبي صلى هللا عليه وسلم سئل ذات يوم عن بيع الرطب بالتمر، فقال أينقص اذا جفَّ

ف الحديث المشهور في ذات الموضوع: "التمر بالتمر". ( فهذا الحديث مردود ألنه يخال14؛ الترمذي، البيوع: 18إذن". )أبو داود، البيوع: 

( وقيل: ألن التمر الجاف والرطب واحد والتفاوت فيما بينهما عند البيع والشراء يكون ربا. )صدر 79؛ مسلم، المساقاة: 54)البخاري، البيوع: 

 (Apaydın, 1992; Bekdemir, 2017؛1971الشريعة، 

 

 لعام وأن يكون راويه فقيها  مبدأ العرض على القياس ا - 3.1.6

اختلف األصوليون في مسألة لو وقع تناقض بين خبر الواحد والقياس أيهما يُقَدَّم على اآلخر، فالشافعي وأحمد بن حنبل والكرخي وكثير 

ان خبر الواحد القياس فإن ك من األصوليون ذهبوا إلى تقديم خبر الواحد، وذهب االمام مالك الى تقديم القياس، وبرأي فقهاء الحنفية: اذا خالف

ح خبر الواحد على القياس، وقال البزدوي في عين ت راوي الحديث معروفاً أو ثقة فإنه من حيث اإلبانة في الوصف خبر الواحد فوق القياس، فيرجَّ

؛ 1997؛ الرازي، 1968اآلمدي، ؛ 2/378: 2000القبلة: "ولهذا قدمنا خبر الواحد على التحري في القبلة فال يجوز التحري معه". )البزدوي، 

 (1971صدر الشريعة، 

األحناف يرون نقل الحديث بالمعنى جائزاً ويشترطون للراوي أن يكون فقيهاً حتى يكون تصوره للمعنى صحيحاً، ألن الفقه لدى الراوي 

 لحنفي أهمية كبيرة لموضوع كون الراوييتعلق بشكل كبير بالرواية من هذه الناحية، لذلك أعطى الدبوسي وقسم من األصوليون في المذهب ا

ابل اذا قفقيهاً اذا تعارض القياس مع خبر الواحد، ومن وجهة نظر الفقهاء أن خبر الراوي الفقيه هو الراجح سواء وافق القياس أم خالفه، وفي الم

خبر الواحد على القياس أن يكون الراوي عدالً كان الراوي غير فقيه فإن روايته تقبل فقط اذا وافقت القياس، وهؤالء اشترطوا من أجل تقديم 

 بوصاحب ضبط حتى ال يخالف خبره الكتاب والسنة المعروفة، ألن االحتمال والشبهة في القياس يكون أكثر من خبر الواحد، لذلك اذا كان يتوج

وأيضاً العمل بخبر الواحد يعني العمل بكالم األخذ بالقياس وهو أدنى من خبر الواحد فإن وجوب األخذ باألقوى وهو خبر الواحد يكون أولى، 

؛ صدر الشريعة، 1973؛ السرخسي، 2000النبي صلى هللا عليه وسلم، وقد لخص الفقهاء رأيهم في هذا الموضوع بهذه الجملة: )البزدوي، 

حاً ويكون العمل به واجباً، وما 1971 عداه من أخبار اآلحاد فهو متروك". )صدر ( "في هذه الحال يكون خبر الواحد الذي راويه فقيه وعدل مَرجَّ

 (1971الشريعة، 

( فقد لخص موضوع كون الراوي فقيهاً بقوله: "وأما زيادة األلفاظ في الروايات فإنا ال نقبل 354/965واما ابن حبان )المتوفى سنة 

ال يَُشكَّ فيه أنه أزاله عن سننه، أو غيره عن معناه أم  شيئا منها إال عن من كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويْعلَُمه حتى

ون د ال، ألن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ األسامي واألسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى

ه لم أقبل رفعه إال من كتابه ألنه ال يعلم المسند من المرسل، وال حفظ األسانيد وأسماء المحدثين، فإذا رفع محدث خبراً وكان الغالب عليه الفق

الموقوف من المنقطع وإنما همته إحكام المتن فقط. وكذلك ال أقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتى بزيارة لفظة في الخبر ألن الغالب عليه 

ال من كتابه، هذا هو االحتياط في قبول الزيادات في األلفاظ". )ابن إحكام اإلسناد وحفظ األسامي، واإلغضاء عن المتون وما فيها من األلفاظ إ

 (1/159حبان ، بدون تاريخ: 

لو أردنا أن نوجز الموضوع فيمكننا أن نقول: بأن على الراوي أن يكون متقناً للمعنى وهذا يحتاج الى العلم، ليس مجرد حفظ العلم 

 ذي اتبعه الفقهاء هو عين الصواب.وإنما أن يتمكن من إيضاح ما حفظه. وهذا النهج ال

 

 عرض الخبر على مبدأ: ما ورد في عموم البلوى - 4.1.6
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إن من أحد المعايير التي عرض الفقهاء عليها األحاديث المروية بطريق اآلحاد هو "المواضيع المتعلقة بعامة الناس" )عبد العزيز 

سب هذا المبدأ فإنه يجب سماع كثير من الناس بهذا الخبر في الشروط الطبيعية ( أي ما يعرف بمبدأ عموم البلوى، وبح3/16: 1994البخاري، 

مخفية، بل على  قىواذا تناقلته األجيال الثالثة األولى على أنه غريب فهذا يظهراً عْيباً في الرواية، ألنه ال يمكن لواقعٍة متعلقة بعموم الناس أن تب

أن  ، وفي النتيجة كون الخبر مخفياً فهذا يظهر-أو مشهوراً على أقل تقدير –وى مروياً بالتواترالعكس يجب أن يكون الخبر المتعلق بعموم البل

؛ البزدوي، 2001؛ الدبوسي، 1994هذه الرواية تعاني من مشاكل من ناحية الثبوت كما أنها ال أصل لها أو أنها تعرضت للنسخ. )الجصاص، 

فقط في إحدى المدن رؤية الهالل في يوم ال غيم فيه، فهذا ال يمكن ألحد أن يأخذ بقوله، ( مثالً لو ادعى شخص واحد 1973؛ السرخسي، 2000

خر وكما لو ادعى أحد من الناس بعد سالم االمام من صالة الجمعة بأن االمام صلى ركعة واحدة فقط وأن عليه أن يعيد الصالة ولم يؤيد أحد آ

بكالمه، في النهاية يمكن القول اذا نقل لنا راٍو خبراً حول موضوع ال يُعذَُر أحد بجهله: فإن  من المصلين قول هذا الرجل فال يجوز لإلمام األخذ

؛ عبد 1994عرض هذا الخبر على مقياس عموم البلوى من أجل اعتباره صحيحاً يعني عدم كون هذا الخبر من المرويات الشاذة.  )الجصاص، 

فقهاء فحسب بل أيضاً طبقه من قبلهم السلف، فعلى سبيل المثال َطلَُب سيدنا عمر من أبي موسى ( وهذا المبدأ لم يطبقه ال1994العزيز البخاري، 

 (1994األشعري لشاهٍد يشهد معه في موضوع االستئذان. )الجصاص، 

ر مصفاة مبدأ ( عب2/71الفقهاء نقدوا خبر "تعيين النبي صلى هللا عليه وسلم للخليفة الذي سيكون من بعده" )احمد ابن حنبل، المسند: 

عموم البلوى، ففي رأيهم واقعة مهمة لها ارتباط وثيق بالناس من ناحية الدين والدنيا كمسألة الخالفة فإن رواية شخص واحد فقط في هذا 

ان أن اإلنس أمر ال يمكن قبوله. في حين  -وخاصة الصحابة الذين مدحهم هللا في القرآن-الموضوع وعدم روايتها وإخفاؤها من قبل باقي األمة  

ا تعلق هيميل بفطرته إلى إخبار اآلخرين بالوقائع المهمة التي لها ارتباط بالجميع، لذلك الفقهاء وبسبب هذه العلة اشترطوا في األخبار التي ل

شخص واحد  (، وفي رأي الفقهاء لو لزم القول بقبول خبر وارد من طرف1994بالجميع أن ال يكون الخبر آحاداً من أجل قبوله )الجصاص، 

بنفس وفي عموم البلوى: فهذا يفهم منه أن النبي صلى هللا عليه وسلم المكلف بتبليغ الناس ما يتعلق بحاجاتهم: لم يقم بمهمته على أكمل وجه، 

الذي ال يمكنه  لخبرالشكل فإن العلم الذي أخذه الصحابة من النبي صلى هللا عليه وسلم قد حفظوه لألجيال التي جاءت من بعدهم. وبناء عليه فإن ا

 المرور عبر مصفاة عموم البلوى يجب رده أو اعتباره منسوخاً.

 

 مبدأ عمل الراوي )الصحابي( بالرواية - 5.1.6

يَّة لديهم عرُضه على أول حلقة في هذه السلس ة لالفقهاء طبقوا هذا المبدأ على كل راٍو موجود في سلسلة سند الرواية، ولكن كانت األولَوِّ

ابة، ألن الصحابة لهم مكانة خاصة في معرفة وتقييم السنة، ألن الصحابة هم العنصر الرئيسي في نقل السنة لألجيال التي بعدهم، وال وهم الصح

 ليمكن لهم في أي مسألة عرفوها أن يتركوا السنة ويعملوا بآرائهم، بناًء عليه الخالف الذي يدور حول رواية موجودة مع ترك الصحابة للعم

( والفقهاء الذين 1973؛ السرخسي، 2000؛ البزدوي، 2001حديث فهذا معناه أن الرواية ليست صحيحة أو أنها منسوخة )الدبوسي، بهذا ال

خاري، بذهبوا الى أن الصحابة اذا اختلفوا في موضوع ما فإن الرواية متروكة أو تحمل على أنها منسوخة هم فقهاء المذهب الحنفي )عبد العزيز ال

؛ السمرقندي، 2000؛ البزدوي، 1983؛ ابن أمير الحاج، 1994ه؛ الجصاص، 1308؛ ابن ملك، 2000؛ الشاشي، 2009ماني، ؛  ترك1994

( وهؤالء قناعتهم أن المهم في نقل السنة وتطبيقها هو موقع الصحابة منها، وأكثر ما يظهر أن هذه القناعة صائبة: هو استشارة الخلفاء 1984

 الكبار عند إصدارهم للحكم أو الفتوى، مع األخذ بعين االعتبار  ان يكون الصحابي معروفا بفقهه. الراشدين باألخص للصحابة

ورد عن ابن القيم قوله: "وقد ُعلِّم أن صحة اإلسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث الصحيح 

وعدم شذوذه ونكارته، وأالَّ يكون راويه قد خالف الثقات أو شذَّ عنهم". )ابن القيم،  إنما يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته،

( واألهمية التي أعطاها الفقهاء في نظرهم لمبدأ "أال يعمل الراوي بخالف ما يرويه" كافية للبيان هذه النقطة. واآلن لننتقل 64بدون تاريخ: 

 لألمثلة:

ع: وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء وهي: حكم الزكاة في مال الطفل،  فالذي روي عن من أحد األمثلة التي توضح هذا الموضو

ْر لَهُ، وال يتركه  ً لَهُ ماٌل فَْليَتَّجِّ دقة". حتى تأكله الصعبد هللا بن عمرو "أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خطب الناس فقال: من َولَِّي يَتِّيما

( فالشافعية اعتمدوا على هذه الرواية 1983؛ البغوي، 4/179؛ البيهقي، السنن الكبرى: 3/5المصنف:  ؛ الدارقطني،15)الترمذي، الزكاة: 

( وبالمقابل اعتبروا أن اخراج الزكاة من مال الطفل غير البالغ 1961واعتبروا أن إخراج الزكاة من مال الطفل البالغ للنصاب واجب )الشافعي، 

يرِّ ليس واجباً واستندوا لحديث "َعنِّ ا غِّ ِّ َصلى هللا َعليهِّ وَسلم قَاَل: ُرفَِّع اْلقَلَُم َعْن ثاََلثٍَة: َعنِّ النَّائِّمِّ َحتَّى يَْستَْيقَِّظ َوَعنِّ الصَّ تَّى َيْحتَلَِّم، َوَعنِّ  حَ لنَّبِّي 

؛ احمد ابن حنبل، المسند: 1، الحدود؛ ؛ الدارمي15؛ ابن ماجة، الطالق: 16؛ ابو داود، الحدود: 1اْلَمْجنُونِّ َحتَّى يَْعقَِّل". )الترمذي، الحدود: 

( فسواء كان طفالً أو مجنوناً ال يظهر وجوب إخراج الزكاة من ماله مالم يكن بالغاً عاقالً. 4/163؛ الدارقطني، المصنف: 444، 373، 2/254

ه؛ العيني، 1313ه؛ الزيلعي، 1324سراخسي، ففي نظرهم الزكاة عبادة لها وزنها واألطفال ليسوا مكلَّفين بالعبادات. )القدوري، بدون تاريخ؛ ال

2000) 

واية عبد هللا بن  وفقهاء الحنفية جعلوا اختالف الصحابة مبرراً لرأيهم في هذا الموضوع، ففي رأيهم أن بعض الصحابة قد خالف رِّ

( ولو كانت رواية عبد هللا بن عمرو 1994؛ عبد العزيز البخاري، 1973؛ السرخسي، 2000َعْمرو ولم يعمل بها ولم يَعُدَّها مقبولة )البزدوي، 

ثابتة لما وقع اختالف بين الصحابة في هذا الموضوع، فمن وجهة نظر الفقهاء: المواقف المختلفة المعروضة للصحابة في نفس الموضوع ما 

 (1994؛ عبد العزيز البخاري، 1983هي إال داللة على أن الحديث منسوخ. )البغوي، 

الموضوع فيمكننا القول: أن الفقهاء قد اشترطوا للعمل بخبر الواحد مبدأ "عدم تناقض الراوي مع الرواية" في  ولو أردنا هنا أن نوجز

 الرواة الموجودين في سلسلة الرواية، ونحن رأينا أن نقتصر على حلقة الصحابة في هذه السلسلة حتى ال نطيل الكالم.
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 العرض على العقل - 6.1.6

( فالعقل 1984األدلة التي يجب أن ال يتعارض معها خبر الواحد حتى يعتبر مقبوالً هو العقل. )السمرقندي، في رأي الفقهاء من أحد 

 لهو مناط التكليف في الدين، فهو الدليل الذي ينير الطريق ويكشفه وهو المخاطب في الوحي اإللهي، وفي القرآن آيات كثيرة تؤكد على العق

( فإذا كانت الحال هكذا فال يمكن ترك دليل مثل 57/17؛ الحديد: 12/2؛ يوسف: 6/32؛ االنعام: 2/44ة: وتوصي االنسان باستعماله. )البقر

ذه ه العقل بعيداً عن تقييم صحة األخبار، فالفقهاء بشكل عام لديهم قناعة مشتركة حول عرض الروايات على مبادئ العقل ورد ما قد يخالفها من

(، ألن العقل المستند على مبادئ الشريعة العامة ال يمكنه قبول 1386ري، بدون تاريخ؛ ابن الجوزي، ؛  الجزائ1984الروايات )ابن حجر، 

ها يالمواضيع المخالفة للشريعة، لهذا السبب اعتبر الفقهاء أن األخبار المنقولة التي تخالف ضروريات العقل هي مردودة وباطلة وإن كان راو

م في نقد محتوى الخبر يعرضونه على العقل قبل عرضه على الكتاب والسنة المتواترة واإلجماع. مؤتمناً، وفي بعض مؤلفات األصول تراه

 ؛ الجزائري، بدون تاريخ(2004؛ القرافي، 1993؛ الغزالي 1995)الشرازي، 

 لى. وغير جائز إنقاصفبحسب الفقهاء "ومما يَُرد به أخبار اآلحاد من العلل أن ينافي موجبات أحكام العقول، ألن العقول حجة هلل تعا

لف اما دلت عليه وأوجبته. وكل خبر يضاده حجة للعقل فهو فاسد غير مقبول. وحجة العقل ثابتة صحيحة، إال أن يكون الخبر محتمالً لوجه ال يخ

عقل مقبول، أما األخبار ( بناء على هذا القول خبر الواحد الذي ال يناقض ال1994به أحكام العقول، فيكون محموالً على ذلك الوجه. )الجصاص، 

يقول: "اعلم أن خبر الواحد اذا ورد مخالفاً لمقتضى العقل،  التي ال يمكن للعقل تأويلها بشكل مناسب فهي َمْردُودة. كما أن عبد العزيز البخاري

لبطل التناقض  لو جاز التأويل مع التعسف فإن أمكن تأويله من غير تعسف يُقبَل على التأويل الصحيح، وإن لم يمكن تأويله إال بتعسف لم يُقبَل ألنه

لعزيز ا من الكالم كله، ويجب فيما ال يمكن تأويله القطع على أن النبي عليه السالم لم يقله إال حكاية عن الغير أو مع زيادة أو نقصان". )عبد

ين ذلك ب1994البخاري،  رِّ ؛ الدبوسي، 1994أنها مخالفة للعقل: )الجصاص، ( ويمكن أن نضرب هذه األمثلة عن رد الفقهاء لهذه األخبار ُمبَر 

 (1994؛ عبد العزيز البخاري، 1973؛ السرخسي، 2001

؛ الطحاوي، شرح مشكل 13/462؛ احمد ابن حنبل، المسند: 12ماروي عن أبي هريرة "أن ولد الزنا َشر  الثالثة" )ابو داود، العتق: 

ـه أن تُْرَجم ( 7/210؛ الطبراني، المعجم االوصاط: 2/365اآلثار:  )األم واألب والولد(، فقالت السيدة عائشة: "لو كان َشر  الثالثة لم يُتَأن  بأم ِّ

؛ الحاكم، 2/365حتى تََضعَه" فهي بهذا الشكل قد عرضت هذه الرواية على العقل ولذلك ُردَّ خبر أبي هريرة. )الطحاوي، شرح مشكل اآلثار: 

 ه(1390؛ الزركشي، 2/234المستدرك: 

؛ 58؛ الترمذي، الطهارة: 90اً في نظر الفقهاء قد ُردَّ ما نقل عن أبي هريرة أن "الوضوء مما َمسَّت الن ار" )مسلم، الحائض: وأيض

( فقال له عباس يا أبا هريرة 27/271، 13/48؛ احمد ابن حنبل، المسند: 2؛ ابن ماجة، االمان: 51؛ الدارمي، الطهارة: 125النسائي، الطهارة: 

( فابن عباس وجد هذا الخبر 58من الدهن( أي الذي مسته النار )أنتوضأ من الحميم( وهو الماء الحار  بالنار؟ )الترمذي، الطهارة: )أنتوضأ 

جصاص، لمخالفاً للعقل، والصحابة عرضوا هذا الخبر على العقل، وبعد تمريره على مصفاة العقل اتََّضح أنه ليس صحيحاً، وبالتالي تم َردُّه. )ا

 (1994؛ عبد العزيز البخاري، 1973؛ السرخسي، 1994

م لهذا النقد لألخبار  َر الفقهاء نِّظاماً َبي ِّناً لنقد المتن، حتى إن الصحابة  بِّبَدَْءهِّ همية هذا قد أظهروا أكل ما ذكرناه يُبَي ِّن بوضوحٍ كيف َطوَّ

هول، وقسموا المعروف منهم الى فقهيه وغير فقيه. وقد عرضوا قد قسموا الرواة الى معروف ومج  -ومن ضمنهم الصحابة-الموضوع، والفقهاء 

يس الهدف لاألخبار التي إفادتها ظنية على أصول الحديث وعلى العقل، وبناء عليه اعتبروه مقبوالً أو مردوداً، ومواقف الفقهاء مقابل خبر الواحد 

ي صلى هللا عليه وسلم بإسناد ظني يصبح ُمَؤكَّداً بعد تمريره على المعايير منها َردُّه مباشرة أو إهماله، بل على العكس  فالخبر الوارد عن النب

 والمقاييس المتنوعة من أجل إعماله واألخذ به.

 التَّْقيِيُم والخاتمة: -7

محدثين لمن المسلم به أن هناك قدر مشترك بين المحدثين والفقهاء باعتبار أن الحديث مصدرا من مصادر التشريع وان متابعة الفقهاء ل

ثين دهي في مجال تخصص المحدثين فقط، اما من جهة المتن فقد كان للفقهاء مناهجهم ومعاييرهم الخاصة في نقد المتون، وانفرد الفقهاء عن المح

ل بالحديث مفي عدة مجاالت من المنهج النقدي بما يتعلق بمتون الحديث فالفقهاء لم يكتفوا بحكم المحدثين من جهة السند والمتن، وجعلوا للع

 شروطا اضافية وبأسلوبهم الذي يختلف عن المحدثين في نقد المتن.

إن الفقهاء لدى تقييمهم العلمي لألخبار قد قسموها الى متواتر ومشهور وآحاد، وهذا له عالقة بنقد المتون والغاية من ذلك معرفة قوة 

ي قد صنفوها إلى: اليقين وهو المتواتر، غلبة الظن/علم الطمأنينة وهو ارتباطها بالنبي صلى هللا عليه وسلم حيث إنهم بحسب تقيمهم العلم

ست بار ليالمشهور، الظني وهو اآلحاد، وأما من ناحية العمل واالعتقاد: فالخبر المتواتر والمشهور منها هو بذاته دليل قوي معمول به، وهذه األخ

 هناك شبهة في نسبتها للنبي صلى هللا عليه وسلم.

ل خبر الواحد يفيد الظن حول نسبته للنبي عليه الصالة والسالم، هو بذاته ليس دليل اال اذا اقترن بقرينة قوية تفيد غلبة الظن وفي المقاب

ا رأى الفقهاء أن أخبار اآلحاد التي ال تدخل ضمن المتواتر والمشهور فيها مشاكل من ناحية كونها مصدراً للعلم: أو جدوا وبعبارة أخرى لَمَّ

ر، فال يمكن االعتماد على الظن ال في االعتقاد وال في العمل باسم الدين بدون قرينة، وبما أن مسألة األمر بالتموضوع ا ري حلعَْرضِّ على الَمصادِّ

ء بقرينة، اهحول األمور الظنية ثابتة فإن استحضار الفقهاء للمعايير المتعلقة بالبحث والتقييم في خبر الواحد لهو أمر طبيعي جداً، فيعمل به الفق

 واذا ما دلت قرينة اخرى على ترك العمل به مثل مسألة عموم البلوى ومخالفة الراوي لما يرويه وغيره من القرائن .

ومن وجهة نظر الفقهاء أن القرآن الكريم هو على رأس األصول التي يجب ان تعرض عليها األخبار المنقولة على أنها آحاد. فعندهم 

باعتبار ثبوته، ألنه هناك فرق كبير بين القرآن وخبر الواحد من ناحية قيمة المعلومات، فثبوت الكتاب أمر قطعي،  عرض األخبار على القرآن

أما خبر الواحد فظني، ففي مواضيع العموم والخصوص أو في الزيادة على النص مثالً لدى تعارض دليلين، فمن الواضح أن العمل يكون بحكم 

 الكتاب وليس بالرواية.

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

82 

األصل الثاني الذي تُْعَرض عليه أخبار اآلحاد فهو السنة المشهورة. فاألصل في قيام الفقهاء بالعرض على السنة هو معرفة هذا  وأما

 الخبر المروي  عن النبي صلى هللا عليه وسلم أو عن الصحابة، هل هو موافق ألحكام السنة المشهورة أم ال.

د محتواها، يُرى أنه قد تم نقدها بتمريرها على مقاييس متنوعة كالقرآن والسنة، والنظر في والفقهاء لدى النظر في األخبار التي تم نق

 مناقضتها للعقل، وأيضاً إن كان الحديث فيما تعم به البلوى قائماً على راٍو واحد وهكذا.

لى السند، ائهم بصحة الحديث بناء عيتبين مما سبق بطالن قول المستشرقين وغيرهم من اتهامهم للفقهاء بقصورهم في نقد المتن واكتف

ذلك  دفقد كان االهتمام بنقد المتن منذ صدر الشريعة االول وأهتم بذلك الفقهاء من الصحابة مثل عائشة وعمر وغيرهم رضي هللا عنهم وتبعهم بع

راه في دراسة متون السنة النبوية دون الفقهاء جيال بعد جيل حتى يومنا هذا وبما ال يدع مجاال للشك في أن عملهم له أصول وقواعد واخذ مج

بل إن  دافراط او تفريط، وكنتيجة فمن الواضح أن معايير الفقهاء في نقد المتن متوافقة مع معايير الصحابة وهذه المبادئ لم يتم وضعها فيما بع

  نشأتها كانت مترافقة مع نشوء علم الفقه في صدر الشريعة األول.
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Dr. Öğr. Üyesi Meltem KESKİN KÖYLÜ104 

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN TİCARİ İLİŞKİLERİ ve GELİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ ÜZERİNE 

BİR DEĞERLENDİRME 

UZBEKISTAN AND DEVELOPMENT OF TRADE RELATIONS WITH TURKEY AN EVALUATION 

ON THE IMPORTANCE 

 

 

 

ÖZ 

Avrasya bölgesinde yerleşik Türk devlet ve toplulukları, Türkiye’nin tarih, kültür, soy, dil olduğu 

kadar ticaret olarak da bağlı olduğu topluluklardır. 1991’den itibaren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliğinin dağılması ile Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan olmak üzere beş 

yeni Türk Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu bağımsız Türk Devletleri ile birlikte, Orta Asya, Anadolu, Avrupa, 

Kafkasya, Çin ve Rusya Federasyonu içindeki Türk bölgelerinde, Sibirya ile Orta Doğu, İran ve Balkanlar 

coğrafyasında yaşayan Türk halklarının adına “Türk Dünyası” dediğimiz büyük bir siyasi, ekonomik, kültürel 

ve demografik güç birliği oluşturmaktadır.  

Türk Dünyası olarak dünyada söz sahibi olmak ve ekonomik birlik oluşturmak istiyorsak güçlü 

ekonomilerle yarına hazır olmamız gerekiyor. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye ile Özbekistan 

uluslararası ticaret konusunda işbirliğinin artırılmasını sağlayacak çözümler ile doğrudan yatırımların 

geliştirilmesi için öneriler belirlenmektir. 

Anahtar Kelimeler: Özbekistan-Türkiye Ticareti,  Ekonomik İlişkiler, Uluslararası Ticaret, 

Ekonomik Güç Birliği. 

JEL Kodları: B00, F30, G15, G20, P45. 

 

 

 

ABSTRACT 

Settled Turk states and communities have connections with Turkey, not only by history, ancestry and 

language; but also in trade. After the dissolution of the Union of Soviet Socialist Republics in 1991, five new 

Turk republics (Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan and Uzbekistan) were established. These 

independent Turk states, as well as the Turkish people living in the Turk regions inside Central Asia, Anatolia, 

Europe, Caucasia, Siberia, Balkans, Iran, China and Russia; commonly constitute the “Turk World”, which 

is a political, economic, cultural and demographic coalition. 

If we desire to have an important role in the world with a strong Turk union, we have to sustain strong 

economies.  Therefore, the aim of this study is to determine ways to improve international trade cooperation 

between Turkey and Uzbekistan, as well as ways to improve direct investments to Uzbekistan. 

Keywords: Uzbekistan-Turkish Trade, Economic Relations, International Trade, Economic Union. 

JEL Codes: B00, F30, G20, G15, P45. 
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GİRİŞ 

Batı Türklüğünün temsilcisi olan Türkiye köklü bir devlet tecrübesine sahiptir. Türkiye, tarih boyunca 

sahip olduğu ve sürdürmeye devam ettirdiği; ekonomik, kültür, tarih, insani değerler, uluslararası ilişkiler, 

demokratik değerler gibi pek çok alanda birikimleri ve tecrübesiyle Türk dünyasının en önemli aktörlerinden 

biri olagelmiştir. Türkiye günümüzde de Türk Dünyası’na yönelik ülküsüne ulaşmak için hedefler koymakta 

ve kararlı olarak tarihte iz bırakmaya devam etmektedir. Türkiye, bu tarihi yürüyüşünü sürdürürken Türk 

Dünyası için yapılabilecek en önemli katkıların başında ticaret ve ekonomik destekler sorumluluğunu da 

taşımaktadır. 

Doğu Türk Dünyasının, önemli ve genç devletlerinden biri Özbekistan’dır. Ülke, komünizm ekonomik 

sistemden çıkarak farklı dinamikleri olan liberal sisteme geçiş yaparak; siyasal, ekonomik ve toplumsal 

özgürlükleri benimsemiş ve yenidünya düzeni içinde yerini almıştır. Özbekistan karşı karşıya kaldığı yeni 

sisteme uyum sağlamak için sancılı dönemi atlatma çabaları sırasında ülkenin ekonomik, kültür, sosyal, 

jeopolitik, coğrafi ve demografik yapısını öncelikli olarak planlamaya alarak kurumlarının serbest ekonomik 

sistem içinde işlevselliğini artırmaya çabalamış ve hala da çabalarına devam etmektedir. Bu çabaları sırasında 

Türkiye’nin yardım ve tecrübelerini aktarımına ihtiyaç duymaktadır. 

Çalışma, Özbekistan ve Türkiye, uluslararası ticaret konusunda işbirliğinin artırılmasını sağlayacak 

çözümler ile doğrudan yatırımların geliştirilmesi için öneriler belirlenmektir. Kullanılan veriler; Türkiye 

İstatistik Kurumu verileri ve Özbekistan Cumhuriyeti İstatistik Komisyonu ve Uluslararası İş Geliştirme 

Ticaret İstatistiklerinden yararlanılmıştır. 

 

1. Özbekistan 

Orta Asya’da bağımsız Türk devleti olan Özbekistan Cumhuriyeti; Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 

Afganistan ve Türkmenistan ile sınır komşusudur. Özbekistan’ın denize kıyısı yoktur. Üstelik ülkenin yaklaşık 

% 41’lık bölümü çöldür. Yarısının çöl olmasına karşın geriye kalan toprakların verimi yüksektir.  

Ülkenin etnik yapısı, %80 Özbek, %5,5 Rus, %5 Tacik, %3 Kazak, %2,5 Karakalpak, %1,5 Tatar ve 

%2.5 Diğer. Resmi dili Özbekçe olup ülkede yaygın kullanılan diller Rusça, Tacikçedir (MFA, 2018). 

 

1.1.  Özbekistan Ekonomik Parametreleri 

Özbek parlamentosunun, 1998 yılında “Yabancı Yatırımlar Kanunu” kabul etmesi ile ülkeye yabancı 

sermayesinin akışının önü açılmış oldu. Kanunla birlikte çeşitli gümrük muafiyetleri ve vergi indirimleri de 

getirildi. Aynı kanunun 2005 yılında güncelleştirilmiştir. Ülke yabancı yatırımları teşvik edici önlemleri 

almaktadır. Bu politikanın sonucu olarak yatırımcılar için cazip pazar oluşmuştur. Ülkenin yıllara göre dalgalı 

bir doğrudan yabancı yatırım seyri izlemiştir. Örneğin, 1995'te 24,000,000 Amerikan dolar, 2008 yılında 

711,300,000 Amerikan doları, 2010’da 1,636,449,000 Amerikan dolar ve 2016 yılı itibariyle 66.502.370 

Amerikan doları değerinde doğrudan yabancı sermaye ülkeye girmiştir (INDEXMUNDI, 2018). Grafik 1’de 

ülkeye doğrudan yabancı yatırımları yıllara göre verilmiştir. 
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Grafik 1: Özbekistan’a Yapılan Doğrudan Yabancı Sermayeli Yatırımlar                             

(ABD Doları) 

 
Kaynak: INDEXMUNDI, 2018. 

 

    Ülkenin 2017 yılı itibariyle GSMH’sı 6 milyar ABD doları olmuştur. Sektörlere göre büyüme hızları 

ise %’lik olarak Tablo 1’de gösterilmektedir (İnal, 2017: 7). 
Tablo 1: Özbekistan Sektörel Büyüme                                                                   (%)                                                              

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  

Tarım  7.0 5.8 5.5 5.3 5.1 5.2 

Sanayi   7.7 6.6 6.2 6.0 5.8 5.7 

Hizmetler  14.5 8.3 7.9 7.5 6.9 6.5 

    Kaynak: İnal, 2017: 7. 

 

Özbekistan tarım sektöründe temel ürün pamuktur. Ülkede, meyve sebze, buğday ve ipek üretiminin 

yansıra hayvancılıkta gelişmiştir. Yeraltı doğal kaynakları ise, doğal gaz, petrol ve kömürdür. Öncelikli ihraç 

ürünleri; mineral yakıtlar, gazları, otomotiv, pamuk, bakır, meyve ve sebze, demir çelik, ağaç ürünleri, çinko 

ve giyimdir. Ülkenin ithal ettiği ürünlerin ilk sıralarda yer alanları; Otomotiv ve otomotiv ürünleri, ilaç, petrol 

yağları, mobilya ve alüminyumdur (TRADEMAP, 2018). Özbekistan’ın önde gelen ticari ortakları arasında 

Çin, Kazakistan, Rusya, Türkiye, Güney Kore bulunmaktadır.  

 

    Özbekistan’ın yıllara göre ticaret dengesi Tablo 2’de verilmiştir. 
Tablo 2: Özbekistan Dış Ticareti                                                           (milyon ABD $)  

 2013 2014 2015 2016 2017 

İhracat 8,051,577 6,485,297 6,407,777 7,527,571 4,564,932 

İthalat 12,982,524 13,686,706 10,488,061 9,656,592 2,304,352 

Denge -4,930,947 -7,201,409 -4,080,284 -2,129,021 2,260,580 

    Kaynak: ITC, 2018. 

 

2. Özbekistan Türkiye Ekonomik İlişkileri 

İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerin gelişmekte olduğu Grafik 2’de doğrultusunda söylenebilir. Yine 

grafikte de görüleceği gibi Türkiye her yıl ticari açık vermektedir. Türkiye Özbekistan’a sıhhi ürünler, hububat 

için gerekli makinalar, plastik malzemeleri, beyaz eşya, mobilya, inşaat malzemeleri, canlı bitkiler ve 

mensucat gibi mallar satmaktadır. Türkiye’nin aldığı ürünler; bakır ve bakır mamulleri, etilen, çinko, pamuk 

ipliği, taze/kuru meyveler, hayvan derileri ve kimyasal gübrelerdir. 
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Kaynak: TÜİK, 2018 

 

İki ülke arasında yıllar içerisinde yapılmış ticari anlaşmalar ise; 28.04.1992 tarihinde Taşkent’de 

imzalanmış “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması” 09.07.1995 tarihinde “Karma 

Ekonomik Komisyon Kurulmasına Dair Anlaşma” , 05.05.1996’da “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

Anlaşması”, 13.04.1998 “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”, 20.04.2001’de tarihinde “Türkiye - 

Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolu”, 18.12.2003 

tarihinde “Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Toplantısı 

Protokolu”, 27.03.2008 “Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu III. Dönem 

Toplantısı Protokolu”, 13.10.2012 “Özbekistan-Türkiye Kara Ulaştırma Karma Komisyonu (KUKK) 

Toplantısı Protokolü”, 19.12.2013’de “Türkiye-Özbekistan Kara Ulaştırma Karma Komisyonu (KUKK) 

Toplantısı Protokolü” ve 13.08.2014 tarihinde “Özbekistan-Türkiye Kara Ulaştırma Karma Komisyonu 

(KUKK) Toplantısı Protokolü” dır (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2018). 

 

3. Türkiye ve Özbekistan Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar 

Özbekistan, ülkenin denize kıyısı olmaması nedeni ile ülkeye getirilen mallar karayolu ile 

taşınmaktadır. Gümrükte işlem prosedürlerinin çok olması bekleme sürelerini uzatmaktadır.  Gümrük 

geçişlerinde talep edilen ücretlerin yüksek olması nakliye masraflarını artıran bir nedendir. Türk 

vatandaşlarına uygulanan vize kısıtlaması iş çevrelerinde sorunlara neden olmaktadır. Vize alabilmek için 

Özbekistan’dan davetiye alınması zorunluğu bulunmaktadır. Ayıca vize uzatma dönemlerinde pasaportun bir 

müddet işlem için tutulması iş seyahatlerini kısıtlayıcı bir durumdur  (T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2018).  

Özbekistan dış ticaret üzerine ekstra denetim yapmaktadır. Hem ithalat hem ihracat hükümetin belirli 

kurumlarınca izne bağlı olup miktar kısıtlaması da bulunmaktadır. Ayrıca 2010 yılında Cumhurbaşkanınca 

alınan kararla ülkenin ithal ettiği mallar için bir yıl içinde satılma zorunluluğu vardır. Ayrıca Türk firmaları 

mal satımlarında hak ettikleri mal bedelleri aracı bankalar konvertasyon kuruluna başvurmak kurulun uygun 

görmesi ile birlikte Som (UZS) para birimleri dövize çevrilip transferi sağlanmaktadır. Ancak son yıllarda bu 

işlem bir yıl gibi bir süreyi almaktadır (T.C. Taşkent Büyükelçiliği, 2015; İnan, 2017:13-23). 

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER 
Özbekistan, gelecek vaat eden potansiyellere sahiptir. Genel olarak ülkenin zengin yer altı kaynakları 

ile değerlendirme olanağı olan verimli tarım arazilerine de vardır. Özbekistan teknolojik ürün üretme 

kapasitesi de bulunan gelişme ve ilerleme potansiyeli yüksek bir ülkedir. Elbette ülkenin ekonomik ve ticari 

anlamda sorunları bulunmaktadır. Özbekistan ticaret yapan ülkelerin karşılaştıkları problemlerin çözümüne 

yardımcı olabilecek değerlendirmeler önemlidir. Türkiye her zaman derin devlet geleneği ve deneyimi ile 

Türki Cumhuriyetlerle ilgili üzerine düşen görevi yerine getirmektedir ve getirmeye devam edecektir. 
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Grafik 2: Türkiye Özbekistan İhracat ve İthalatı  
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(Bin ABD $)
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Özbekistan, enerji ve doğal zenginlik kaynaklarına sahiptir. Bunların başında doğal gaz, petrol ve 

kömür gelmektedir. Ülke ekonomisini doğal zenginliklerinin üzerinden kurtarıp sektör çeşitliliğine gitmesi 

önemlidir. Üstelik doğal kaynakların yer yüzene çıkarılmasında Rusya’ya olan bağlılığında azaltılması 

önemlidir.  Bu konuda Türkiye ile ortak proje üretilmesi mümkündür. 

Özbekistan’da taşımacılık büyük oranda karayoluna bağlı olması ürün maliyeti artıran unsurdur. 

Bunun için taşımada alternatif daha az maliyetli yollar kullanmak zorunludur. Özellikle raylı sistem 

taşımacılığı ürün maliyetlerini düşürebilecek çözümlerden bir tanesidir.   

Özek Hükümeti yerel üretimi teşvik etmek için yüksek gümrük tarifeleri ve ithalat vergileri 

uygulayarak ithalatı kısıtlamaktadır. Ancak malları yatırım amaçlı ithal ederken gümrük vergileri ve diğer 

görevlerden muaf tutmaktadır. Bu muafiyetlerin kullanılması Türk girişimcisine fark yaratacaktır. 

 Türk firmalarının pazarda Çin ve Rusya ile rekabette elini güçlendirmesinin yolluda taşıma 

maliyetlerini düşürmekten geçmektedir. Bunun içinde Türk firmaları Özbek Hükümetinin imalat ve sanayi 

üretiminde sağladığı teşviklerden faydalanmak ve yerinde üretim/montaj yaparak satmaları ürün katma 

değerini artıracaktır.  

Doğal güzelliği ile de dikkat çeken Özbekistan’da son yıllarda uluslararası ilişkilerin yoğunlaşmasına 

paralel olarak turizm sektöründeki yatırımlar önem verilmesine rağmen hala hazırda ülkede yeterli otel ve 

konaklama tesisi bulunmamakta, bu alanda Türk iş insanları yatırım fırsatlarını değerlendirmelidirler. Ayrıca, 

Türk iş insanları bu ülke ile ticaret ve yatırım yaparken büyükelçiliğin ticaret müsteşarlığı ile de ilişki içinde 

olmaları kendilerine avantaj sağlayacaklardır. Daha da önemlisi ticarete Türki Devletlerarasında kesinlikle 

gümrük muafiyeti ile ilgili ticari anlaşma olmalıdır. Bunun yanı sıra Türkiye ve Özbekistan Cumhuriyeti 

arasında seyahat özgürlüğü olmalı ve bu özgürlük sınırlara takılmamalıdır. 

Güçlü bir Türkiye ve güçlü bir Türk Dünyası uluslararası ilişkilerde Türki Cumhuriyetlerin her zaman 

lehine olacağı bilinciyle her alanda ve özelliklede ekonomi alanında birlikten güç doğar düsturundan yola 

çıkarak yardımlaşma, dayanışma ve birlikte hareket etme sağlanmalıdır. 
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(11) 

Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ105; Uzm. Ali Serdar METE106 

OSMANLI ORDUSUNDA MAKİNELİ TÜFEKLER VE BALKAN SAVAŞI TECRÜBESİ 

MACHINE GUNS IN THE OTTOMAN ARMY AND BALKAN WARS EXPERIENCE 

 

 

 

ÖZ 
Ateşli silahlar tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren sürekli bir gelişim gösterdi. Bu gelişim, üretim 

metotlarında olduğu gibi silahların kullanım alanlarında da izlendi. Söz konusu süreçte, çoğu devlet yeni 

teknoloji ürünü silahları ordularında kullanmak için bunların üretimini destekledi. Üretim imkânları sınırlı 

olan devletler ise bu silahların ithalatına yöneldi. Silah teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip eden 

Osmanlı İmparatorluğu da 19.yy’nin ortalarından itibaren modern silahları ordusuna katmaya çalıştı. İlk defa 

Amerikan İç Savaşları’nda kullanılan ve önemini Rus-Japon Harbi’nde ispat eden makineli tüfeklerin satın 

alınması da bu döneme denk geliyordu.  

Osmanlı İmparatorluğu her ne kadar farklı modellerde makineli tüfekler tedarik etse de, zamanla 

Alman Maksimi Osmanlı ordusunun ana makineli tüfek silahı oldu. Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Harbi’ne 

girdiğinde çok sayıda modern makineli tüfeğe sahipti. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bütün cephelerde 

mağlup olan Osmanlı ordusu, bu imkândan da faydalanamadı. Bu çalışmada, Balkan Harbi sırasında Osmanlı 

ordusundaki makineli tüfek durumuna ve bu tüfeklerin kullanımına değinilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Ordusu, Balkan Harbi, Ateşli Silahlar, Makineli Tüfekler, Maksim 

Makineli Tüfeği. 

JEL Kodları:  N 430, N 450. 

 

 

 

ABSTRACT 

Firearms, since they first came into being, have had a continuous development. This development has 

been seen in methods of production as well as areas of use of weapons. In this process, most of the countries 

supported the production of new technology weapons in order to use them in their own army. On the other 

hand, the countries with limited production opportunities tended to import these weapons. Ottoman Empire 

which followed the developments in weapon technology tried to strengthen her army with advanced weapons 

after the middle of nineteenth century. It was in the same time that Ottoman Empire imported the machine 

guns which had first been used in American Civil War and proved their importance in Russian-Japanese War 

later.  

No matter how different models of machine guns Ottoman Empire possessed, in course of time German 

Maxim became the major machine gun of her army. Despite possessing different models of machine guns 

during Balkan Wars, Ottomans lost the war in all fronts as a result of various reasons and weren’t able to use 

the opportunity of possessing this weapon technology. In this study, the status and use of machine guns in 

Ottoman Army during Balkan Wars will be touched upon. 

Keywords: Ottoman Army, Balkan Wars, Firearms, Machine Guns, Maxim Machine Gun. 

JEL Codes: N 430, N 450. 
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GİRİŞ 

Harp tarihinde ateşli silahların kullanımı barutun keşfi ile başladı. İlk örneklerine Çin’de rastlanan 

ateşli silahlar, çeşitli yollarla Avrupa’ya ulaştı ve burada zamanla gelişti. Ateşli silahların bilinen ilk örnekleri 

ise toplardı. Topları kısa bir süre sonra tüfekler izledi. Bu silahların ateşleme ve doldurma mekanizmalarında 

19. yüzyıla kadar önemli değişiklikler olmadı. Ancak 1853-1854 Osmanlı-Rus Savaşı (Kırım Harbi) ve 

Amerika İç Savaşı’yla (1861-1865) birlikte bu silahların namlu yapılarında ve doldurma sistemlerinde yeni 

uygulamalara gidildi. Tüfekler artık ağız yerine kuyruktan doldurulmaya başlandı. Ayrıca namlu içinde 

mühimmata ivme kazandırıp, menzili artıran ve yiv-set adı verilen yenilikler oldu. Önceleri bir mermi 

kapasitesine sahip olan bu tüfekler, sonrasında şarjör ve doldurma mekanizmalarının geliştirilmesiyle 

mükerrer ateş özelliği kazandı. Bu yenilikleri ise ‘seri ateş’ özelliği izledi. Silahın bir kere kurulduktan sonra 

besleme sıklığına göre sürekli ateş edebilmesini ifade eden bu tabir, makineli tüfeklerin de doğuşunu işaret 

ediyordu.107  

Osmanlı İmparatorluğu, özellikle Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan 

Süleyman dönemlerinde ateşli silahlardan etkili bir şekilde yararlandı. İmparatorluğun bu dönemlerde 

kazandığı pek çok askeri ve siyasi başarının arkasında ateşli silahlardaki üstünlüğü vardı.108 Ancak Osmanlı 

ordusu zamanla çağın gerisinde kaldı ve düşman orduları karşısında mağlup olmaya başladı. Ordunun eski 

kudretine gelebilmesi için pek çok düzenlemeler yapıldıysa da bu çalışmalardan istenilen neticeler 

alınamadı.109 18. yüzyılın sonlarına doğru tahta çıkan III. Selim, Nizam-ı Cedit uygulamalarıyla Osmanlı 

ordusunu Batılı anlamda modern bir hale getirmeye çalıştı. Ancak yenilik faaliyetlerinin bedelini hayatıyla 

ödedi.110 Onun reformist yolunu takip eden II. Mahmud kadim Yeniçeri Ocağı’nı 1826 yılında lağvetti. 

Asâkir-i Mansûre-i Muhammedîyye adında yeni bir ordu kuruldu. Bu ordunun Avrupai tarzda teşkilatlanması 

için önceleri Fransız usulü benimsendi. Dönemin güçlü figürlerinden Hüsrev Paşa’nın maiyetinde bulunan 

Fransız uzmanların öncülük ettiği eğitimciler, yeni ordunun teşkilatlanması ile talimi görevlerini üstlendi. 

Bununla birlikte bir müddet sonra Fransızlar’ın yerine Prusya’dan askeri danışmanlar getirildi.111 1835’te 

İstanbul’a gelen ve Moltke Heyeti olarak bilinen bu uzmanların Osmanlı ordusu üzerinde önemli etkileri oldu. 

Ordu, Prusya sistemine göre yeniden düzenlendi. Osmanlı ordusundaki Alman subayların sayısı da her geçen 

                                                           
107 Alfred W. Crosby, Ateş Etmek, (Çev. Aybek Görey), (Kitap Yayınevi: İstanbul 2003), s. 41-43 ve Reinhold Günther, 

Allegemeine Geschichte Der Handfeuerwaffen, (Verlag von Johann Ambrosius Barth: Leipzig 1909), s. 12-15.  

Ateşli silahlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. J. Emerson Tennent, The Story of the Guns, (Longman, Roberts & Green: London 

1864), Kenneth Chase, Firearms A Global History to 1700, (Cambridge University Press: Cambridge 2008) ve August Demin, An 

Illustrated History of Arms and Armour from the Earliest Period to Present Time, (George Bell & Sons: New York 1894). 
108 Osmanlı İmparatorluğu’nda top dökümü, topçuluk ve tüfek imali hakkında bilgi için bkz. Halil İnalcık, “Osmanlılar'da Ateşli 

Silâhlar”, Belleten, Yıl: 1957 Sayı: XXI/83; Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi, (TTK: Ankara 2006); 

Zafer Gölen, Osmanlı Devleti’nde Baruthâne-i Âmire, (TTK: Ankara 2006); Giray Fidan, Çin’de Osmanlı Tüfeği, (Yeditepe 

Yayınevi: İstanbul 2011) ve Kazuaki Sawai, “Japon Teknolojisine Karşı: XVI. Yüzyılda Doğu Asya’da Osmanlı Tüfeği”, 

Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular, (Ed. Feridun M. Emecen), (Kitabevi Yayınları: İstanbul 2008) 
109 Osmanlı ordusunun ateş gücü hakkında bilgi için bkz. Gabor Agoston, “Military Transformation in the Ottoman Empire and 

Russia, 1500-1800”, Explorations in Russian and Eurasian History, Vol: 12/2, Year: 2011; aynı yazar, Guns for the Sultan 

Military Power and Weapons Industry in the Ottoman Empire, (Cambridge University Press: Cambridge 2005); Jonathan Grant, 

“Rethinking the Ottoman ‘Decline’: Military Technology Diffusion in the Ottoman Empire, Fifteenth to Eighteenth Centuries”, 

Journal of World History, Vol. 10, No. 1 (Spring, 1999); Virginia Aksan, “Breaking the Spell of the Baron de Tott: Reframing the 

Question of Military Reform in the Ottoman Empire, 1760-1830”, The International History Review, Sayı: 24/2 Yıl: 2002; 

Mücteba İlgürel, “Osmanlı İmparatorluğunda Ateşli Silâhların Yayılışı”, İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi, Sayı: 32, Yıl: 1979 

ve The Oxford History of Modern War, (Ed. Charles Townshend), (Oxford University Press: Oxford 2000). 
110 Kemal Beydilli, “III. Selim: Aydınlanmış Hükümdar”, Nizâm-ı Kadim’den Nizâm-ı Cedîd’e, (Ed. Seyfi Kenan), (İSAM 

Yayınları: İstanbul 2008) ve Fatih Yeşil, “Nizâm-ı Cedîd Ordusu’nda Tâlim ve Terbiye (1790-1807)”, Tarih Dergisi, Sayı: 52, 

Yıl: 2011. 
111 Yüksel Çelik, “Asâkir-i Mansure Ordusu’nda Talim Sisteminin Değişmesi ve Avrupalı Uzmanların Rolü (1826-1839)”, Türk 

Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı: 19, Yıl: 2008; aynı yazar, Şeyhü’l-Vüzerâ Koca Hüsrev Paşa II. Mahmud Devrinin Perde 

Arkası, (TTK: Ankara 2013), s. 272-275; Veysel Şimşek, “The First Little Mehmeds: Conscripts for the Ottoman Army 1826-

1853”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı: XLIV, Yıl: 2014 ve Veli Şirin, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Ordusu ve Seraskerlik, 

(Tatav Yayınları: İstanbul 2002), s. 40-44. 
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yıl arttı.112 Zamanla Prusya ekolünün de etkisiyle, Osmanlı ordusu Krupp topları ve Mauser tüfekleri gibi 

Alman silahlarını tercih etti. Sultan Abdülmecid zamanında başlayan Osmanlı ordusundaki Alman silahlarının 

ağırlığı, bilhassa II. Abdülhamid döneminde daha da arttı. Nitekim Krupp topları ve Mauser tüfekleri giderek 

Osmanlı ordusunun kadro silahları haline geldi.113 Mekanik çalışan ve Osmanlı kayıtlarında mitralyöz olarak 

geçen makineli tüfeklerin yerine, tam otomatik makineli tüfeklerin ilk defa alımı da bu dönemde gerçekleşti.114 

Bu makalede de tam otomatik makineli tüfeklerin Osmanlı ordusu envanterine girmesi ile bu silahların 

özellikle Balkan Savaşı sırasındaki kullanımına değinilecektir. 

Makineli tüfeklerin öncülü olarak kabul edilen mitralyözlerin savaşlarda ilk kullanımı 19. yüzyılın 

ikinci yarısında oldu. Amerikan İç Savaşı sırasında Gatling Mitralyözü’nün başarılı performansı makineli 

tüfeklere olan ilgiyi artırdı.115 Sonrasında Hiram Maxim, tam otomatik çalışan ilk makineli tüfeği geliştirdi. 

O yıllarda ‘Mükemmel Silah’ olarak nitelendirilen bu tüfeğe ‘Maxim [Maksim] Makineli Tüfeği’ adı verildi. 

Bu dönemde Maksim’in yanı sıra Schwarzlose (Avusturya-Macaristan) ve Hotchkiss (Fransız) gibi farklı 

isimlerde de makineli tüfekler imal edildi.116 Amerikan İç Savaşı sırasında dikkatleri üzerine çeken makineli 

tüfeklerin asıl şöhretlerine ulaştıkları savaş ise Rus-Japon Harbi (1904-1905) oldu. Bu savaş, muharebelerdeki 

seri, yoğun ve başarılı ateş gücünün savaşın sonucuna olan etkisini net bir şekilde gösterdi.117 Bu savaştan 

sonra makineli tüfekler, askeri uzmanlarca ‘istikbal silahı’ olarak adlandırıldı ve hemen hemen tüm devlet 

ordularının tedarik listesinde yer almaya başladı. 

 

Osmanlı Ordusunda Makineli Tüfek Tedariki 

19. yüzyılın ilk yarısında yeni ve modern bir ordu kurmayı hedefleyen Osmanlı İmparatorluğu, silah 

sanayisindeki gelişmeleri de yakından takip ediyordu. Özellikle 93 Harbi’nde (1877-1878) Rus Çarlığı 

karşısındaki ağır mağlubiyetten sonra bu alanda önemli gayretler gösterildi ve modern silahlar hızla tedarik 

edilmeye çalışıldı. O dönemde Osmanlı ordusuna alınacak silahlar tercih edilirken birçok yol deneniyordu. 

Mesela dönemin büyük devletlerindeki ilgili Osmanlı elçilik görevlileri, üretilen yeni silahlar veya yeni 

modeller hakkında İstanbul’u derhal bilgilendiriyorlardı. Benzer şekilde İstanbul’da bulunan yabancı elçilik 

çalışanları veya silah şirketlerinin mümessilleri de yeni ürünler ve yeni modeller hakkında başkentteki 

muhataplarını hızla haberdar ediyorlardı. Kimi zaman şirket sahipleri dahi silah satmak amacıyla doğrudan 

sarayla iletişime geçiyordu. Sonrasında devreye ehliyetli ordu görevlileri giriyordu. Bu görevliler, yeni ürün 

veya son model silahların alımlarından sorumlu ‘mübâya (satın alma) komisyonlarında’ görev yapıyorlardı. 

Bunlar, silahların kalite ve standart kontrollerini yerinde yapıyorlar, sonrasında silahın alınıp alınmayacağına 

dair raporlarını hazırlıyorlardı.118 Nitekim makineli tüfeklerin alımlarında da çoğunlukla bu askerler etkin 

oldu. Bu bağlamda ilk olarak mekanik çalışan mitralyözler alındı.119 Hiram Maxim'in tam otomatik makineli 

                                                           
112 Reinhold Wagner, Moltke und Mühlbach Zusammen Unter dem Halbmonde 1837-1839 Geschichte der Sendung Preussischer 

Offiziere Nach der Türkei 1837, des Kurdenfeldzuges 1838 und des Syrischen Krieges 1839, (Verlag von A.Bath: Berlin 1893), s. 

16-25; Ömer Subhî, Feld Mareşal Fon Moltke, (İstepan Matbaası: İstanbul 1308), s. 33-36 ve Kazım Karabekir, Türkiye'de ve 

Türk Ordusunda Almanlar, (Yay. Haz. Orhan Hülagü–Ömer Hakan Özalp), (Emre Yayınevi: İstanbul 2001), s. 21. 
113 Osmanlı Ordusu’nda Alman etkisi hakkında detaylı bilgi için bkz. İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, 

(İletişim Yayınları: İstanbul 1998) ve Jehuda L. Wallach, Anatomie einer Militaerhilfe, “Die preussisch-deutschen Militaer 

missionen in der Türkei 1835-1919”, (Droste Verlag: Düsseldorf 1976). 
114 BOA, İ.MMS 70/3271; BOA, HR.SFR.3 295/97; BOA, HR.SFR.3 299/62 ve BOA, Y.PRK.ASK 15/49. 
115 Makineli tüfekler hakkında bilgi için bkz. James H. Willbanks, Machine Guns, (ABC-CLIO Inc.: Santa Barbara 2004),  s. 28-

33 ve Stephan C. Small, “Hiram Maxim and His Machine Gun: A Great Force Harnessed to a Useful Purpose”, NDIA 

International Small Arms Symposium, Exhibition and Firing Demo: 2008. 
116 J. Willbanks, age, s. 54-56 ve Jack R. Nothstine, “The Development of the Machine Gun and its Impact on the Great War”, 

Infantry, January-March 2016. 
117 William Hammac, The Russo-Japanese War of 1904-1905 and the Evolution of Operational Art, (School of Advanced Military 

Studies United States Army Command and General Staff College: Kansas 2013), s. 4-6; History of Machine Guns and Automatic 

Rifles, (Small Arms Division Office of Army Ordnance: Washington 1922), s. 11-13 ve 26-38. Ayrıca bkz. (Yüzbaşı) A. Fuad ve 

(Yüzbaşı) O. Senâi, 1904-1905 Rus-Japon Seferi, (Kitabhâne-i İslam ve Askerî: İstanbul 1321). 
118 BOA, Y.PRK.ASK 104/48 ve BOA, Y.MTV 286/53. 
119 ATASE, ORH Sıra: 117, Kutu: 81, Gömlek: 74 ve ATASE, ORH. 316/750.  
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tüfeği icadının ardından, Osmanlı İmparatorluğu da bu tüfeğin ilk müşterileri arasında yer aldı. Söz konusu 

tüfeğin önce 1893 ve 1895 modelleri satın alındı. Daha sonra rakip ve türlerine göre balistik ve mekanik 

sistemleri en iyi olan ve yine en sorunsuz seri atış yapan Alman Maksimi tercih edildi.120 Osmanlı 

genelkurmayının Alman Maksimi’ni tercih etmesinin bir diğer önemli nedeni de bu silahın Mauser tüfekleriyle 

aynı çapta, yani 7,65 mm çapında üretilebilmesiydi.121 Makineli tüfekler seri ve hızlı ateş eden silahlar 

olduğundan, mühimmat sarfiyatları oldukça fazlaydı. Bu tercihle, Osmanlı genelkurmayı söz konusu 

sarfiyatını mevcut mühimmattan karşılamak istiyordu. Osmanlı askeri yönetimi, Alman Maksimi’ni tercih 

etmekle birlikte; hem denemek amacıyla hem de muhtemelen çeşitlik ve yedeklik (diversity and redundancy) 

açısından Fransız Hotchkiss Makineli Tüfekleri’ni de ithal etti.122 Makineli tüfek kullanımını yerinde 

öğrenmek ve eğitim amacıyla yurt dışına özellikle Almanya’ya askerler gönderildi. Yurtiçindeki askerilerini 

ise her iki silah türünün kullanımı hususunda eğitime tabi tuttu. Makineli tüfeklerin ve bu silahlarla teçhiz 

edilmiş birliklerin öneminin farkında olan Osmanlı genelkurmayı, ordu düzenine ‘Makineli Tüfek 

Bölükleri’ni ekledi ve bu bölükler makineli tüfek ateşiyle piyadeyi desteklemekle görevlendirildi. Makineli 

tüfeklerin doğru kullanımıyla ilgili hususları da piyade talimnamesine koydu.123 

 

Savaşa Doğru 

Balkan Savaşı’na katılan devletlerin ellerindeki silahlar genellikle Alman, Fransız, Avusturya-

Macaristan veya Rus menşeliydi. Bu silahların temelde aynı özellikleri olmasına rağmen, kullanım usullerinde 

bazı değişiklikler vardı. Osmanlı ordusunda bulunan Krupp toplarına Bulgaristan, Yunanistan ve Karadağ; 

Maksim makineli tüfeklerine Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ; Mauser piyade tüfeklerine ise Sırp 

ordularında rastlanılıyordu.  

 

Tablo-1: Balkan Harbinde Savaşan Taraflar ve Sahip Oldukları Silahlar 

Silah Osmanlı Devleti Bulgaristan Yunanistan Sırbistan Karadağ 

Piyade 

Tüfeği 

Mauser (Alman) 
Manlicherr (Avusturya) 

Manlicherr  

(Avusturya) 

Mauser 

(Alman) 

Gra (Fransa) 

Berdan (Rusya) 

Makineli 

Tüfek 

Maksim (Alman) 

Hotchkiss (Fransa) 
Maksim 

(Alman) 

Schwarzlose 

(Avusturya) 

Maksim 

(Alman) 

Maksim 

(Alman) 

Top Krupp (Alman) 

Shneider (Fransa) 
Krupp (Alman) 

Shneider (Fransa) 

Krupp (Alman) 

Shneider (Fransa) 

Schneider 

(Fransa) 

Krupp  

(Alman) 

 

                                                           
120 Mehmed Arif, Makineli Tüfenkler, (Kitabhâne-i İslâm ve Askerî: İstanbul 1327), s. 8. Hiram Maksim’in bulduğu su soğutmalı 

sistem, farklı silah üreticileri tarafından da kullanılmış, Maksim-Vickers, Maksim-Nordenfield ve Alman Maksimi olarak 

adlandırılmıştı (BOA, Y.PRK.ASK 222/99 ve 252/47). İlk dönemlerde İngiltere’den alınan bu silahlar, Almanya’da yapılmaya 

başlamasıyla birlikte oradan tedarik edildi. Alman Maksim makineli tüfekleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Martin Pegler, The 

Vickers-Maxim Machine Gun, (Osprey Publishing: Oxford 2013), s. 17 ve Stephen Bull, German Machine Guns of World War I, 

(Osprey Publishing: Oxford 2016). Ayrıca bkz. Bülent Durgun, “Turkish-German Military Relations and the Balkan Wars”, Tarih 

ve Günce, Yıl: 2017, Sayı: I/1 ve Fahri Türk, Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti (1871-1914), (IQ Yayınları: İstanbul 

2012). 
121 BOA, BEO, 3002/225132. 
122 BOA, Y.A.HUS 506/40; BOA, BEO, 2680/220907 ve BOA, Y.MTV 310/6. Hotchkiss Makineli Tüfeği hakkında bilgi için 

bkz. Refik, Hoçkis Makineli Tüfenkleri Ta’rifnâmesi, (Askerî Matba’: İstanbul 1926). 
123 Bkz. “Edirne’de Makineli Maksim Toplarının Endâht Tecrübesi”, “Edirne’de Hotchkiss Mitralyözlerinin Endâht Tecrübesi”, 

Şehbâl, 1 Ağustos 1325 ve “Makineli Tüfek Kursunu Tamamlayan Osmanlı Subayları”, Şehbâl, 15 Eylül 1328. Bilgi için bkz. 

Makineli Tüfenk Bölüklerine Mahsus Endâht Nizamnâmesi, (Matba’-ı Askerîye: İstanbul 1325). Ayrıca bkz. (Endaht Mektebi 

Makineli Tüfenk Bölüğü Kumandanı Mümtaz Yüzbaşı) Mehmed Arif, Balkan Harbinde Makineli Tüfenkler, (Terkos-Darboğaz: 

1329), s. 5, 6. 
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Balkan Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun ana makineli tüfeği 7,65 mm çaplı M1909 model Alman 

Maksimi idi. Harpten önce Osmanlı ordusunda her biri 4 makineli tüfekten oluşan, toplamda 388 tüfekli, 97 

Makineli Tüfek Bölüğü kurulmuştu. Muhtemel bir Balkan Savaşı’nda da bu bölüklerden 57’sinin savaşa 

katılması ve her bir tüfek için de 40.000 atımlık mermi tedariki planlandı. Ancak bunlar gerçekleştirilemedi 

ve toplamda 192 tüfekli, 48 makineli tüfek bölüğü Balkan Harbi’ne katılabildi. Bu bölüklerden de 6’sı Edirne 

müdafaasında, 23’ü Şark Ordusu’nda, 19’u Garp Ordusu’nda görevlendirildi.124 

Bulgaristan’ın savaş sırasında sahip olduğu makineli tüfek sayısı 232 idi. Bunların 144’ü M1908 model 

Alman Maksimi’ydi ve 1908’de satın almıştı. Yunanistan, 84 adet Schwarzlose M1907 model makineli 

tüfeğine sahipti. Sırbistan ordusunda 230 adet Maksim M1909 tüfeği bulunurken, Karadağ’ın elinde sadece 

12 Maksim makineli tüfeği vardı.125 

Balkan Harbi’nde savaşan tarafların silah tercihleri ele alındığında, bu savaş, taraf ordularda bulunan 

silahlar ile bu silahları kullanan askerlerin de bir nevi boy ölçüştükleri bir harp oldu.126 Dikkat çekici bir diğer 

nokta da o yıllarda Osmanlı İmparatorluğu ile çok yakın ilişki içinde olan Almanya’nın silah satışlarında pek 

taraf gözetmediğinin fark edilmesiydi.127   

 

Savaş ve Osmanlı Ordusunda Makineli Tüfeklerin Kullanımı 

Balkan Savaşı, 8 Ekim 1912 tarihinde Karadağ’ın Osmanlı İmparatorluğu’na savaş ilan etmesiyle 

başladı. Osmanlı ordusunun sahip olduğu modern askeri imkânlara rağmen beklenmedik bir şekilde tüm 

cephelerde yenilmesi neticesinde savaş, 30 Mayıs 1913’de imzalanan Londra Antlaşması’yla sona erdi. 

Ricatlar ve teslimler sırasında ise pek çok top ve makineli tüfek düşman kuvvetlerine terk edildi. Osmanlı 

askerlerince de ‘Büyük Bozgun’ olarak adlandırılan bu ağır mağlubiyetin birçok askeri ve siyasi nedenleri 

vardı. Siyasi istikrarsızlık, yönetim zafiyeti ve ordunun siyasi kamplara bölünmesi esaslı sebeplerdi. Üç 

müttefik ordunun Osmanlı ordusuna karşı yürüttüğü harekâtta ise Bulgar ordusu asker ve silah bakımından 

müttefiklerinden üstündü. Nitekim savaşın sonucunu da Bulgarlar’ın Edirne’yi işgali belirlemişti.128  

Makineli tüfeklerin ve makineli tüfek birliklerinin savaşan kuvvetlere sağladığı pek çok fayda vardı ve 

önemi Rus-Japon Harbi’nden sonra anlaşılmıştı. Bu faydalar ateş gücü üstünlüğü, yer değiştirme (mobilite) 

                                                           
124 Suat Zeyrek, “I. Balkan Savaşı Öncesinde Osmanlı Askerinin Talim-Terbiyesi ve Sonuçları Üzerine Bir Deneme”, AVİD, Yıl: 

2012, Sayı:1/1; Serkan Er, “Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusunun Seferberlik Planı”, Tarih Dergisi, Sayı 59 (2014/1), İstanbul 

2014; T. Nejat Eralp, Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silâh Kavramı ve Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Silâhlar, (TTK: 

Ankara 1993), s. 136; Edward J. Erickson, Büyük Hezimet Balkan Harpleri’nde Osmanlı Ordusu, (Çev. Gül Çağalalı Güven), (İş 

Bankası Yay.: İstanbul 2013), s. 82, 83 ve Bülent Durgun, “Sefer Planlarında ve Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusunda Menzil 

Teşkilatı”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, XIV/29, Güz 2014. Ayrıca bkz. “Sirkeci İstasyonu’nda Süvari ve 

Mitralyöz Nakliyatı”, Şehbâl, 1 Teşrîn-i Sâni 1328.  
125 Philip S. Jowett, Armies of the Balkan Wars 1912-13, (Osprey Publishing: Oxford 2011), s. 33, 34. Bu sayılara muharebeler 

sırasında ele geçirilen silahlar dâhil değildir.  
126 Martin Pegler, s. 17, Stephan C. Small, “Hiram Maxim and His Machine Gun: A Great Force Harnessed to a Useful Purpose”, 

NDIA International Small Arms Symposium, Exhibition and Firing Demo: 2008; Roy M. Marcot, “The Development of the 

Gatling Gun”, American Society of Arms Collectors Bulletin, Year: 1991, Vol: 65 ve W. Hammac, age, s. 4-6, History of 

Machine Guns and Automatic Rifles, (Small Arms Division Office of Army Ordnance: Washington 1922), s. 11-13 ve 26-38. 
127 ATASE, İSH Sıra:38, Kutu: 3954, Gömlek: 21; (Binbaşı) Hakkı, Balkan Hükûmetlerinin Kuvve-i Hazarîye ve Seferîyesi, 

İstanbul 1326, Bulgar Ordusu Hakkında Muhtasar Risâle,  (Karargâh-ı Umûmî İstihbârât Şu’besi: [Y.Y.] 1331; Yunan Ordusu 

Hakkında Muhtasar Risâle,  (Karargâh-ı Umûmî İstihbârât Şu’besi: [Y.Y.] 1331; Sırb Ordusu Hakkında Muhtasar Risâle, 

(Karargâh-ı Umûmî İstihbârât Şu’besi: [Y.Y.] 1331; Karadağ Ordusu Hakkında Muhtasar Risâle, (Karargâh-ı Umûmî İstihbârât 

Şu’besi: [Y.Y.] 1331 ve Ragıb Rıfkı, Balkan Hükûmetlerinin Teşkilât-ı Askerîyesi, (Şems Matba’sı: Ders’âdet 1328-1330). 
128 Bilgi için bkz. Fevzi Çakmak, Batı Rumeli’yi Nasıl Kaybettik?, (Yay. Haz. Ahmet Tetik), (İş Bankası Kültür Yayınları: 

İstanbul 2012), s. 13; Yüzbaşı İzzeddin (Çalışlar), “Yenilginin Başlangıcı Hezimetin Nedenleri”, Yüz Yıl Sonra Balkan Savaşları 

Tarafların Gözüyle Büyük Yenilginin Eleştirisi, (Yay. Haz. Mesut Yaşar Tufan ve İzzeddin Çalışlar), (İş Bankası Kültür 

Yayınları: İstanbul 2014), s. 25; Ali İhsan Sabis, Balkan Harbinde Neden Mağlup Olduk?, (Yay. Haz. Hasip Saygılı), (İlgi Kültür 

Sanat: İstanbul 2014), s. 32-34; Birinci Ferik Zeki, Bazı Osmanlı Seferleri Hakkında Mütâla’tım, (Matba’-i Askerîye: Dersâ’det 

1339), s. 64; Güney Dinç, Mehmed Nail Bey’in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı (1912-1913), (YKY: İstanbul 2013), s. 

39, 40 ve Osmanlılar Muhârebelerini Nasıl kaybettiler? Şimdi Nasıl telâfi ve Terakkî edebilirler?: Von der Goltz ve Imhoff 

Paşaların Mütalaatı, (Yay. Haz. Adil Nâmi), (Cemiyet Kitabhânesi: [T.Y.] İstanbul). 
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ve psikolojik destek avantajıydı. Bu faydalardan en önemlisi, makineli tüfek birliklerinin ateş gücüydü. 

Makineli tüfekler dakikada 400 ile 600 arası mermi ateşleyebiliyordu. Yerinde konuşlanmış, arazi şartlarından 

azami faydalanan makineli tüfek birlikleri, sağladıkları seri ve kesif ateş gücüyle düşman kuvvetlerini 

oyalıyor, böylelikle uzak mesafelerden dahi himayesine aldığı piyade ve süvari kuvvetlerinin güvenli bir 

şekilde ilerlemesini sağlayabiliyordu. Elde edilen ikinci fayda, makineli tüfek birliklerinin hareket 

kabiliyetiydi. Hızlı bir şekilde yer değiştiren söz konusu birlikler, düşman piyade ve süvarisine karşı güçlü bir 

set oluyor, onların ilerlemelerini durduruyordu. Sağlanan üçüncü fayda ise psikolojik destek avantajıydı. 

Nitekim başarılı makineli tüfek ateşinin topçu ateşiyle birleşmesi; askeri şevke getirirken düşman 

mevzilerinde şaşkınlık ve korkuya neden oluyor, böylece savaşın seyri değişiyordu. Keza olası bir 

disiplinsizlik ve kargaşa anında, makineli tüfek taciz ateşiyle askerlerin savaş meydanından firarları da 

önleyebiliyordu.129 

Makineli tüfeklerin ve makineli tüfek birliklerinin söz konusu avantajlarına rağmen Osmanlı ordusu 

birçok nedenden dolayı Balkan Harbi boyunca bunlardan yararlanamadı. Bu nedenlerden birincisi bazı 

subayların, özellikle de kimi üst düzey komutanın makineli tüfekler hakkında yeterince bilgiye sahip 

olmamasıydı. Nitekim bu şahıslar makineli tüfeklerin bir piyade silahı olduğunu bilmiyor, bu silahları cebel 

toplarına benzetiyorlardı. Komuta kademesindeki bu eksikliklerse makineli tüfek ateşini icra eden birliklerin 

görevlerini tam yerine getirememesine sebep olmuştu.130  

Osmanlı ordusunun Balkan Harbi sırasında makineli tüfek kullanımındaki başarısızlık nedenlerden bir 

diğeri ise orduda hem yeterli eğitimli hem de yeterince fiziki güce sahip makineli tüfek personelinin 

bulunmamasıydı. Makineli tüfek birlikleri, teknik birlikler olduğundan birçok hassas kontrolün ve önemli işin 

bir arada yapılması gerekiyordu. Osmanlı ordusunda hizmet veren bir makineli tüfek takımı, 5 veya 6 asker 

ile “tüfenkçibaşı” denilen bir astsubaydan oluşmuştu. Askerlerden silahı kullanmak ve ateşlemekle görevli 

olan “nişancı” en önemli görevi icra ediyordu. Bununla birlikte ateşin başarısı ve devamlı seyri için, takımdaki 

diğer askerlerin de görevlerini eksiksiz yapmaları gerekiyordu. Silahı taşıyan hayvanları idare etmek, silahı 

araziye düzgün yerleştirmek için hazırlık yapmak, lüzumlu cephaneyi taşımak ve silah ateşlenirken 

mühimmatla beslemek, takımdaki diğer askerlerin vazifesiydi. Bu maksatla makineli tüfek birliklerinde görev 

yapacak askerler çok dikkatli seçilmeli ve iyi eğitilmeliydi. Zira bu askerler; süvari, piyade, topçu ve istihkâm 

sınıflarının hizmetleri arasında yer alan görevlerin birçoğunu aynı anda icra etmekteydi. Gerektiğinde çukur 

kazmak, araziyi düzeltmek, hayvanları yüklemek, silahı kurmak ve hedefi doğru hesaplamak gibi görevler 

için yetenekli, kuvvetli ve çevik askerler seçilmeliydi. Her neferin makineli tüfek hizmetine elverişli 

olamayacağından bahisle, icabında askerlerin kazma kürekle çalışmayı yaparak silahı atışa hazır hale 

getirmeleri icap ediyordu. Bu bağlamda makineli tüfek birliklerindeki personelin fiziki açıdan alışılmış 

askerlerden daha güçlü olmaları şarttı. Nitekim hayvanların yürüyemeyeceği arazi şartları gibi yerlerde, söz 

konusu askerlerin silahları kilometrelerce taşımaları iktiza ediyordu. Ancak söz konusu askerlerin 

eksikliğinden dolayı muharebeler sırasında organize ol(a)mayan Osmanlı makineli tüfek ateşleri mühimmat 

kaybından başka bir şey değildi. Esasen makineli tüfek birliklerinin yükünü hafifletmek için söz konusu 

takımlardaki asker sayısının 10’a çıkartılması şarttı. Keza acemi askerlerin en az 4 aylık bir eğitimden sonra 

                                                           
129 “Makineli tüfenkler kendi piyadeleri için hakikî bir hâmî, düşman piyadelerine karşı ise bir cânîdir” diyen Mehmed Arif, 

Osmanlı piyadesinin makineli tüfek desteğinden çok memnun olduğunu, himaye ateşi başladığında piyadenin şevke geldiğini, 

hatta bu ateşe sevincinden bazı rediflerin ayağa kalkarak sigarasını yaktıklarını aktarmaktadır (bkz. Balkan Harbinde Makineli 

Tüfenkler s. 9-18). 
130 Nitekim bu durumu Mehmet Arif Bey şöyle ifade ediyordu: “Ordu zâbitânımızın ve bilhassa umerâmızın kısm-ı â’zamı, 

makineli tüfenkleri piyâde silâhı gibi telakkî etmezler, te’siri gibi menzillerinin de büyük olduğunu zan ederler daha doğrusu 

müşâbiheti olduğu için cebel toplarına benzetirlerdi” ve “[…] Hâlbuki makineli tüfenkler, seri’ ateşli ve mükerrer bir piyade 

silahıdır. Çapının, menzilinin, nişangâhının… bir mavzerden farkı yoktur. Binâenaleyh makineli tüfenkler, ancak piyadelerin ateş 

açabilecekleri mesâfât dâhilinde muharebe eder. Aksi takdirde cephâne sarfiyâtından başka bir fâide te’min edemezler. Makineli 

tüfenklerin kıymet ve ehemmîyeti huzmesinin darlığı ve sür’at-ı endâhtının ziyadeliği sebebiyle ufak bir cephede kesîf bir ateş 

vücuda getirmelerinden ve kezâ arzu edilen noktada seri’ ve kat’i bir te’sir istihsâl edebildiklerinden münbaisdir. Yoksa topçu gibi 

uzak mesafelerde ateş muhârebesine iştirâk edemezler” (Balkan Harbinde Makineli Tüfenkler, s. 7, 8). 
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kıtaya çıkmaları, bu eğitimin 6 veya 8 haftasının piyade eğitimi, geri kalanınınsa makineli tüfek eğitimine has 

bir süreç olması gerekiyordu.131  

Başarısızlıktaki bir diğer sebep ise Osmanlı birliklerinin, muharebeler sırasında arazi şartlarından da 

yeterince yararlanamaması ve makineli tüfek atışlarını gizleyememesiydi. Düşman kuvvetleri tarafından çok 

çabuk fark edilen bu Osmanlı birlikleri, karşı topçu ve makineli tüfek ateşleriyle kısa sürede saf dışı bırakıldı.  

Balkan muharebelerinde Osmanlı kuvvetlerinin makineli tüfekleri etkili bir şekilde 

kullanamamalarındaki son neden ise, ana silah olarak tercih ettiği Alman Maksimi’nin kullanımı sırasında 

bazı zorluklarla karşılaşılmasıydı. Maksim tüfeğinde, namlunun ve diğer aksamın soğutulması için suya 

ihtiyaç vardı. Sistem ‘su zarfı’ olarak adlandırılan bir haznedeki suyun yardımıyla soğutuluyor, böylece silahın 

etkili kullanımı sağlanıyordu. Ancak söz konusu su ihtiyacı, tüfeği ağırlaştırıyor, suyun çok ısınması ise su 

gereksinimini sürekli hale getiriyordu. Yanı sıra suyun ısınması sonucu oluşan buhar, nişancının etkili atışına 

da mani oluyordu. Bu bağlamda, muharebeler sırasında içecek su ihtiyacını bile zor karşılayan Osmanlı askeri, 

kilolarca suyu taşımak zorunda kalıyordu. Nakli zorlaştıran ve yükü ağırlaştıran bu durum Maksim makineli 

tüfeklerin verimli kullanılmasına mani oldu.132 Maksim’de karşılaşılan bir diğer sıkıntı da bu silahların 

siperlerin içinde oldukça kullanışsız olmalarıydı. Siper içinde silah kurulduğunda ayakta ateş etmek mümkün 

olmamakla birlikte silaha eklenen portatif sandalye de oldukça kullanışsızdı. Maksim’de karşılaşılan diğer bir 

zorluk silahın tetik sisteminin çok sert olmasıydı. Muharebe esnasında tetiğin sürekli basılı tutulması 

gerekiyordu. Bu durum nişancının yorulmasına ve odaklanma sorunu yaşamasına neden oluyordu. Netice 

itibariyle su soğutma, ağırlık, kurulum, tetik tertibatı gibi hususlardan dolayı Osmanlı kuvvetleri Alman 

Maksim makineleri tüfeklerinden yeterince yararlanamadı.133  

 

SONUÇ 

Osmanlı askeri kuvvetleri Balkan Harbi başlamadan önce, dışarıdan gelen askeri uzmanların destekleri 

ve uygulamaya koydukları yeniliklerle birlikte modern bir ordu görünümündeydi. Ordunun çağdaşlığının en 

önemli göstergelerinden biri olan modern ateşli silahlar da Osmanlı genelkurmayının alım listesindeydi. Bu 

bağlamda en yeni top ve tüfeklerle birlikte yeni yeni ordu sistemlerine dâhil olan makineli tüfekler de satın 

alınmıştı. Bununla birlikte mümkün oldukça en çağdaş silahlarla donatılan, teçhizat ve mühimmat bakımından 

rakiplerinden üstün bulunan Osmanlı ordusu, şaşırtıcı bir şekilde Balkan Harbi’nde mağlup oldu. Bu yenilgide 

başta siyasi ve askeri kumanda zafiyeti olmak üzere disiplinsizlik, lojistik sorunlar ve seferberlik problemleri 

etkin oldu. İstisnalar dışında savaşan subay ve askerde görev şuuru da kalmamıştı. İşte bu şartlar altında, 

‘İstikbal Silahı’ olarak nitelenen makineli tüfeklerden de yeterince yararlanılamadı. Bunda ise eğitimli ve 

nitelikli asker eksikliği, lojistik sorunlar ve hatta makineli tüfek silahını yeterince tanımama gibi hayati 

problemler de etkin oldu. Bununla birlikte Bulgar ordusu başta olmak üzere diğer ittifak kuvvetlerinin savaşa 

hazırlık, askeri düzen ve askeri teçhizata hâkimiyet açısından daha donanımlı ve eğitimli oldukları, kısa sürede 

Osmanlı ordularını mağlup etmelerinden anlaşılıyordu. Balkan mağlubiyeti Osmanlı genelkurmayına ordunun 

başarısı için neferden müşire tüm askerin ve bütün ordu sisteminin eşgüdüm içinde çalışması gerekliliğini 

gösterdi. Bu ağır mağlubiyetten ders alan Osmanlı askeri yönetimi ise kısa sürede gerekli önlemleri alarak 

orduyu daha iyi duruma getirmeye çalıştı. I. Dünya Savaşı cephelerinde de yeni hazırlanan bu orduyla 

savaşıldı.   
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132 M. Arif, Balkan Harbinde Makineli Tüfenkler, s. 19-28.  
133 M. Arif, Balkan Harbinde Makineli Tüfenkler, s. 29-33. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

97 

2. Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) 

Bâbıâlî Evrak Odası Belgeleri (BEO) 

Hariciye Nezâreti Londra Sefareti (HR.SFR.3) 

İrâde Meclis-i Mahsûs (İ.MMS) 

Yıldız Perakende, Askeri Maruzâtı (Y.PRK.ASK) 

Yıldız Mütenevvi Maruzât Evrakı (Y.MTV) 

Yıldız Sadâret Hususi (Y.A.HUS) 

 

SÜRELİ YAYINLAR 

1. Şehbâl Mecmuası (1909-1914) 

 

HATIRALAR 

1. (Birinci Ferik) Zeki. (1339). Bazı Osmanlı Seferleri Hakkında Mütâla’tım. Matba’-i Askerîye: 

Dersâ’det. 

2. Çakmak, F. (2012). Batı Rumeli’yi Nasıl Kaybettik?. (Yay. Haz. Ahmet Tetik). İstanbul: İş Bankası 

Kültür Yayınları. 

3. Karabekir, K. (2014). Türkiye'de ve Türk Ordusunda Almanlar. (Yay. Haz. Orhan Hülagü–Ömer 

Hakan Özalp). İstanbul: Emre Yayınevi. 

4. Sabis, A. İ. (2014). Balkan Harbinde Neden Mağlup Olduk?. (Yay. Haz. Hasip Saygılı). İstanbul: 

İlgi Kültür Sanat. 

5. Yüzbaşı İzzeddin (Çalışlar). (2014). “Yenilginin Başlangıcı Hezimetin Nedenleri”, Yüz Yıl Sonra 

Balkan Savaşları Tarafların Gözüyle Büyük Yenilginin Eleştirisi, (Yay. Haz. Mesut Yaşar Tufan ve İzzeddin 

Çalışlar). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. 

 

ARAŞTIRMA VE İNCELEME ESERLERİ 

1. Agaston, G. (2005). Guns for the Sultan Military Power and Weapons Industry in the Ottoman 

Empire. Cambridge: Cambridge University Press. 

2. Agaston, G. (2006). Barut, Top ve Tüfek Osmanlı İmparatorluğu’nun Askeri Gücü ve Silah 

Teknolojisi. (Çev. Tanju Akad). İstanbul: Kitap Yayınevi. 

3. Aydüz, S. (2006). Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi. Ankara: Türk Tarih Kurumu 

Yayınları. 

4. (1331). Bulgar Ordusu Hakkında Muhtasar Risâle. Karargâh-ı Umûmî İstihbârât Şu’besi. 

5. Bull, S. (2016). German Machine Guns of World War I. Oxford: Osprey Publishing. 

6. Chase, K. (2008). Firearms a Global History to 1700. Cambridge: Cambridge University Press. 

7. Crosby, A. W. (2003). Ateş Etmek Tarihte Fırlatma Teknolojileri. (Çev. Aybek Görey). İstanbul: 

Kitap Yayınevi. 

8. Çelik, Y. (2013). Şeyhü’l-Vüzerâ Koca Hüsrev Paşa II. Mahmud Devrinin Perde Arkası. Ankara: 

Türk Tarih Kurumu Yayınları. 

9. Demin, A. (1894). An Illustrated History of Arms and Armour from the Earsliest Period to Present 

Time. New York: George Bell & Sons. 

10. Dinç, G. (2013). Mehmed Nail Bey’in Derlediği Kartpostallarla Balkan Savaşı (1912-1913). 

İstanbul: YKY. 

11. Eralp, T. N. (1993). Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silâh Kavramı ve Osmanlı 

İmparatorluğunda Kullanılan Silâhlar. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. 

12. Erickson,  E. J. (2013). Büyük Hezimet Balkan Harpleri’nde Osmanlı Ordusu. (Çev. Gül Çağalalı 

Güven). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. 

13. Fidan, G. (2011). Çin’de Osmanlı Tüfeği. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.  

14. Gölen, Z. (2006) Osmanlı Devleti’nde Baruthâne-i Âmire (XVIII. Yüzyıl). Ankara: Türk Tarih 

Kurumu Yayınları. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

98 

15. Guenther, R. (1909). Allegemeine Geschichte Der Handfeuerwaffen, Leipzig: Verlag von Johann 

Ambrosius Barth. 

16. Hakkı. (1326). Balkan Hükûmetlerinin Kuvve-i Hazarîye ve Seferîyesi, İstanbul. 

17. Hammac, William. (2013). The Russo-Japanese War of 1904-1905 and the Evolution of 

Operational Art. Kansas: School of Advanced Military Studies United States Army Command and General 

Staff College. 

18. (1922). History of Machine Guns and Automatic Rifles, Washington: Small Arms Division Office 

of Army Ordnance. 

19. Jowet, P. S. (2011). Armies of the Balkan Wars 1912-13. Oxford: Osprey Publishing. 

20. (1331). Karadağ Ordusu Hakkında Muhtasar Risâle. Karargâh-ı Umûmî İstihbârât Şu’besi. 

21. (1325). Makineli Tüfenk Bölüklerine Mahsus Endâht Nizamnâmesi. İstanbul: Matba’-ı Askerîye. 

22. Mehmed Arif. (1329). Balkan Harbinde Makineli Tüfenkler. Terkos-Darboğaz. 

23. Mehmed Arif. (1327). Makineli Tüfenkler. Kitaphane-i İslâm ve Askerî. 

24. Ortaylı, İ. (1998). Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu. İstanbul: İletişim Yayınları. 

25. Osmanlılar Muhârebelerini Nasıl kaybettiler? Şimdi Nasıl Telâfi ve Terakkî Edebilirler?: Von der 

Goltz ve Imhoff Paşaların Mütalaatı. (Yay. Haz. Adil Nâmi). İstanbul: Cemiyet Kitabhânesi. 

26. Ömer Sunhî. (1308). Feld Mareşal Fon Moltke. İstanbul: İstepan Matbaası. 

27. Pegler, M. (2013). The Vickers-Maxim Machine Gun. Oxford: Osprey Publishing. 

28. Ragıb Rıfkı. Balkan Hükûmetlerinin Teşkilât-ı Askerîyesi. Şems Matba’sı: Ders’âdet 1328-1330. 

29. Refik. (1926). Hoçkis Makineli Tüfenkleri Ta’rifnâmesi. İstanbul: Askerî Matba’. 

30. (1331). Sırb Ordusu Hakkında Muhtasar Risâle. Karargâh-ı Umûmî İstihbârât Şu’besi. 

31. Şirin, V. (2002). Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye Ordusu ve Seraskerlik. İstanbul: Tatav 

Yayınları. 

32. Tennent, J. E. (1864). The Story of The Guns. London: Longman, Roberts & Green. 

33. The Oxford History of Modern War. (Ed. Charles Townshend). (2000). Oxford: Oxford University 

Press. 

34. Türk,  F. (2012). Türkiye ile Almanya Arasındaki Silah Ticareti 1871-1914. İstanbul: IQ Yayınları. 

35. Wagner, R. (1893). Moltke und Mühlbach Zusammen Unter dem Halbmonde 1837-1839 

Geschichte der Sendung Preussischer Offiziere Nach der Türkei 1837, des Kurdenfeldzuges 1838 und des 

Syrischen Krieges 1839. Berlin: Verlag von A.Bath. 

36. Wallach, J. L. (1976). Anatomie einer Militaerhilfe, “Die preussisch - deutschen Militaer missionen 

in der Türkei 1835-1919”. Düsseldorf: Droste Verlag. 

37. Wilbanks, J. H. (2004). Machine Guns. Santa Barbara: ABC-CLIO Inc. 

38. (1331). Yunan Ordusu Hakkında Muhtasar Risâle. Karargâh-ı Umûmî İstihbârât Şu’besi. 

39. (Yüzbaşı) A. Fuad ve (Yüzbaşı) O. Senâi. (1321). 1904-1905 Rus-Japon Seferi. İstanbul: 

Kitabhâne-i İslam ve Askerî. 

 

KİTAP BÖLÜMLERİ VE MAKALELER 

1. Agaston, G. (2011). “Military Transformation in the Ottoman Empire and Russia, 1500-1800”, 

Explorations in Russian and Eurasian History, 12/2, 281-319. 

2. Aksan, V. (2002). “Breaking the Spell of the Baron de Tott: Reframing the Question of Military 

Reform in the Ottoman Empire, 1760-1830”, The International History Review. 24/2, 254-277.  

3. Beydilli, K. (2008). “III. Selim: Aydınlanmış Hükümdar”, Nizâm-ı Kadim’den Nizâm-ı Cedîd’e, 

(Ed. Seyfi Kenan). 27-59. İstanbul: İSAM Yayınları. 

4. Çelik, Y. (2008). “Asâkir-i Mansure Ordusu’nda Talim Sisteminin Değişmesi ve Avrupalı 

Uzmanların Rolü (1826-1839)”. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. 19, 87-118. 

5. Durgun, B. (2014). “Sefer Planlarında ve Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusunda Menzil Teşkilatı”. 

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. XIV/29, Güz 2014, 57-96. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

99 

6. Durgun, B.  (2017). “Turkish-German Military Relations and The Balkan Wars”. Tarih ve Günce. 

I/1, 217-237. 

7. Er, S. (2014). “Balkan Harbi’nde Osmanlı Ordusunun Seferberlik Planı”. Tarih Dergisi. 59 (2014/1), 

137-188. İstanbul. 

8. İlgürel, M. (1979). “Osmanlı İmparatorluğunda Ateşli Silâhların Yayılışı”. İstanbul Üniversitesi 

Tarih Dergisi. 32, 301-319. 

9. Grant, J. (1999). “Rethinking the Ottoman "Decline”: Military Technology Diffusion in the Ottoman 

Empire, Fifteenth to Eighteenth Centuries”. Journal of World History. 10-1, 179-201. 

10. İnalcık, H. (1957). “Osmanlılar’da Ateşli Silâhlar”. Belleten. XXI/83, 508-512. 

11. Nothstine, J. R. (2016). “The Development of the Machine Gun and its Impact on the Great War”. 

Infantry. January-March 2016, 52-57. 

12. Small, S. C. (2008). “Hiram Maxim and His Machine Gun: A Great Force Harnessed to a Useful 

Purpose”. NDIA International Small Arms Symposium, Exhibition and Firing Demo, 1-47. 

13. Sawai, K. (2008). “Japon Teknolojisine Karşı: XVI. Yüzyılda Doğu Asya’da Osmanlı Tüfeği”. 

Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular -Oluşum, Teşkilât ve İşlev-. (Ed. Feridun M. Emecen). İstanbul: Kitabevi 

Yayınları, 341-355. 

14. Şimşek, V. (2014). “The First Little Mehmeds: Conscripts for the Ottoman Army 1826-1853. 

Osmanlı Araştırmaları. XLIV, 265-311. 

15. Yeşil, F. (2011). “Nizâm-ı Cedîd Ordusu’nda Tâlim ve Terbiye (1790-1807)”. Tarih Dergisi. 52, 

27-85. 

16. Zeyrek, S (2012). “I. Balkan Savaşı Öncesinde Osmanlı Askerinin Talim-Terbiyesi ve Sonuçları 

Üzerine Bir Deneme”, Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD). 1/1, 275-311. 

 

 

EKLER 

EK-1: Edirne’de Makineli Maksim Toplarının Endâht Tecrübesi (Şehbâl, 1 Ağustos 1325) 

  

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

100 

EK-2: Edirne’de Hotchkiss Mitralyözlerinin Endâht Tecrübesi (Şehbâl,1 Ağustos 1325) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3: Makineli Tüfek Kursunu Tamamlayan Osmanlı Subayları (Şehbâl, 15 Eylül 1328) 

 
 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

101 

EK-4: Sirkeci İstasyonu’nda Süvari ve Mitralyöz Nakliyatı (Şehbâl, 1 Teşrîn-i sâni 1328) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5: Bulgarların Vüruduna Muntazır Mitralyözlerimiz (Şehbâl,1 Teşrîn-i sâni 1328) 

 

 

 

 

 

  

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

102 

EK-6: Edirne’de Bulgarlardan Alınan Mitralyözlerden Biri (Şehbâl,15 Eylül 1329) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

103 

(12) 

Dr. Öğr. Üyesi Hepşen OKAN134 

MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ÇERÇEVESİNDE PİYANO EĞİTİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME 

BECERİLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 

STUDENT OPINIONS on the USE OF REFLECTIVE THINKING SKILLS in PIANO EDUCATION in 

the FRAMEWORK of PROFFESIONAL MUSIC EDUCATION 

 

 

 

ÖZ 

Bu araştırmanın amacı, Devlet Konservatuvarlarında ses eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilerin 

piyano öğrenme sürecinde, üst düzey düşünme becerilerinden olan “yansıtıcı düşünme’’nin kullanımına 

ilişkin görüş ve düşüncelerini belirlemektir. Araştırma örneklemi 2007-2008 öğretim yılında Devlet 

Konservatuvarları ses eğitimi bölümlerindeki piyano dersini alan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.  

Uygulanan ankette beşli ölçek kullanılmış ve güvenirlik çalışmaları kapsamında Cronbach Alfa 

katsayısı 0,8546 olarak bulunmuştur. Anketten elde edilen bulgular ışığında öğrencilerin yansıtıcı düşünmenin 

kullanımına ilişkin bazı davranışları gerçekleştirdiği, ancak sistemli ve düzenli bir uygulama olmadığı  

sonucuna ulaşılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Mesleki müzik eğitimi, piyano eğitimi, üst düzey düşünme, yansıtıcı düşünme, 

yansıtıcı düşünme etkinlikleri. 

JEL Kodu: I 29. 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research, the State Conservatories in the field of voice training of the students in 

the process of learning piano, is to determine their opinions and thoughts on the use of higher order thinking 

skills ‘reflective thinking’. Parts of the study sample consist of 3th and 5th grade students taking piano lessons 

in the field of voice education in the 2007-2008 Academic Year.  

Five scale were used in the applied survey and the Cronbach’s Alpha coefficient was found to be 

0,8546 in the scopes of reliability studies. In the light of the findings obtained from the survey, performed 

some behaviours on the use of reflective thinking by the students, however; it is concluded that it is not a 

systematic and regular practice. 

Keywords: Professional music training, piano training, higher-order thinking, reflective thinking, 

reflective thinking activities. 

JEL Code: I 29. 
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GİRİŞ 

Düşünme üzerinde ortak bir tanım olmamasına karşın, bunun bir beceri olarak kazandırılması 

konusunda tüm bilim adamları ve düşünürler hem fikirdir. Özellikle içinde yaşadığımız ve birçoklarına göre 

“bilgi çağı” olarak nitelendirilen bu dönemde, düşünen ve düşünmeyi bilen bireylerin önemine özel bir vurgu 

yapılmaktadır. Çağdaş müzik eğitimi çağın gerektirdiği ilkeler, amaçlar ve gereksinimler doğrultusunda 

düzenlenmeli ve uygulanmalıdır. 

Mesleki müzik eğitimi sürecinde, piyano eğitimi müzik eğitimi programlarında  temel bir boyut 

niteliğini taşımaktadır. Piyano eğitimi sürecinden beklenen, bireylerin mesleksel ve toplumsal yaşamında 

çalgısını etkin ve verimli bir biçimde kullanabilmesidir. Piyano eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde 

kullanılabilmesi için, devinişsel öğrenmelerde alışılageldiği gibi devinişsel beceri ve davranışların 

kazandırılmasının yanı sıra, düşünme ve üst düzey düşünme becerilerinin etkin bir şekilde kullanılması, yani 

bilişsel öğrenmelerde yapılacak etkinliklerin sayısı ve kalitesinin arttılması, hızla değişen ve gelişen çağın 

gereksinimlerine uyum sağlayabilmek için gittikçe artan bir ihtiyaç haline gelmektedir. Düşünme ve üst düzey 

düşünme becerilerini geliştirmeye odaklı öğrenci, eğitimci ve bireylerin, öğrenmelerinde ve meslek 

yaşamlarında olumlu gelişmeler kaydettiği yapılan araştırmalar sonucunda görülmektedir. Bu bağlamda 

piyano eğitimi ve öğretiminde de düşünme ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi, öğrencinin 

müziği algılama, öğrenme ve piyano çalma sürecine farkındalık, bilinçlilik getirecektir.  Bu süreçleri piyano 

öğrenmede etkili kullanabilen öğrenci ve eğitimciler, öğrenme ortamındaki olumlu ve olumsuz durumların 

daha kolay bilincine erişerek, kendi gelişimlerimden sorumluluk duymayı öğrenecek ve öğrenme ortamını 

daha etkin kılmayı başarabileceklerdir. 

Düşünme süreçleri ve kalıpları üzerinde hakimiyet kurabilen öğrenci ve Phan (2007)’ın çalışmasında 

belirttiği gibi, üst düzey düşünme becerilerinden olan yansıtıcı düşünme terimi  “herhangi bir inanç yada 

varsayılan bilginin, kendisini destekleyen temeller ışığında; sonuca götürmesi beklenen şekilde aktif, ısrarcı 

ve dikkatli şekilde gözden geçirilmesidir” şeklinde tanımlayan John Dewey’e aittir. Dewey’in orjinal 

çalışmasında da belirttiği gibi yansıtıcı düşünme iki önemli yönden oluşmaktadır. Birincisi, fikir adı altında 

uyguladığımız diğer işlemlerden ayrılan düşünme şekli yani, düşünmenin türediği bir kuşku, tereddüt, 

karmaşıklık, zihinsel güçlük durumu, ikincisi ise içinde bulunulan durumu çözmek için ihtiyaç duyulan 

araştırma, soruşturma inceleme davranışlarıdır. Rogers (2001)’ın çalışmasında aktardığı üzere, yansıtıcı 

düşünme genel olarak Dewey (1933), “Aktif, sürekli ve dikkatli konsantrasyon gerektiren” bir süreç, 

Loughran (1996) “bilinçli ve amaçlı bir düşünme etkinliği” Mezirow (1991) “kritik değerlendirme süreci” 

Langer (1989;1987)  ‘’dikkatlilik’’ şeklinde ifade edilmiştir. Beveridge (1997)’e göre yansıtıcı düşünme, 

öğrenme sürecinin bir parçası olmalıdır ve bu sayede daha derin bir öğrenme anlayışı üretebilir. Davis 

(2005)’in belirttiği gibi ‘’yansıtıcı düşünme’’ (yansıtma), düşünmeyi bütün olasılıklara açan bilinçli bir 

çabadır. Düşünmeyi bütün olasılıklara açan yansıtıcı düşünme uygulaması profesyonel hayat için gerekli iken, 

özellikle öğrenme ve eğitimde zorunludur’’. ‘’Yansıtma süreci düşüncelerimiz ve duygularımız üstünde 

düşünme performansımızı sınadığımızda, ön yansıtma süreci ise düşüncelerimize, duygularımıza yol açan 

sebeplerin bilincinde olarak inançlarımıza ve düşüncelerimize/önermelerimize eleştirel gözle baktığımızda 

gerçekleşir. Bu tanımlar aynı zamanda bir kimsenin, bir davranışa cevap verdiği davranış şeklini incelemeyi 

de içerir (Loughran, 1996; Schön, 1983). Boud, Keogh,Walker (1985) ın belirttiği bu inceleme içinde, bir 

deneyim tarafından tetiklenen duyguların keşfi de yer almaktadır’’  (Rogers, 2001:41).   Schön  (1987) 

yansıtıcı düşünmenin mesleki öğretim çerçevesi içinde müzik ve dans eğitimi veren konservatuvarlarda 

kullanılmasını önermiş; uygulamalı bilimleri öğretirken, yansıtıcı düşünmenin hareket sırasında düşünme 

yeteneğini geliştirmek için de “yol gösterme’’ niteliklerini vurgulamıştır (Rogers,2001:46). 

 Bu bağlamda devinişsel becerilerin ön planda olduğu piyano eğitim-öğretiminde, yansıtıcı düşünme 

becerilerinin kullanımını; yani bilişsel becerilerin etkin kullanımında yansıtıcı düşünmeye/yansıtmaya 

duyulan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Çalgı ve piyano eğitimine genel olarak bakıldığında, devinişsel becerilerin 

baskın bir rol oynadığı görülmektedir. Ancak her öğrenmede olduğu gibi, piyano öğrenmeninde ilk boyutu 

bilişseldir. Bu bağlamda piyano eğitiminde de “bilişsel anlama’’, düşünsel beceriler v.b. öğrenmenin ilk 

boyutudur ve piyano eğitiminde bilişsel boyut ve düşünsel becerilerin etkin kullanımı, üzerinde önemle 
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durulması gereken bir konudur. Yirminci yüzyılın başlarından itibaren düşünme, üst düzey düşünme 

becerilerinin pek çok alanda ele alınmasıyla beraber; üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesinin ve 

etkin kullanımının öğrenme miktarına ve öğrenme ortamına önemli katkılar sağladığı yapılan araştırmalar 

sonucunda görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu çalışma, Devlet Konservatuvarlarında ses eğitimi alanında 

öğrenim gören öğrencilerin piyano öğrenme sürecinde, üst düzey düşünme becerilerinden olan “yansıtıcı 

düşünme’’nin kullanımına ilişkin görüş ve düşüncelerini belirlemek amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ 

Müzik ve çalgı eğitiminde üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin 

istenilen hedeflere daha  hızlı, kolay ve stratejik bir biçimde ulaşmasına fırsat verecektir. Piyano eğitiminde 

de üst düzey düşünme becerilerinden olan “yansıtıcı düşünmenin’’ etkin kullanılmasının, daha bilinçli bir 

öğrenme ortamının oluşturulmasına zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. Düşünme ve yansıtıcı düşünme 

odaklı bakış açıları eğitim ve öğrenmeye daha araştırıcı, üretken ve yaratıcı bir boyut kazandırmaktadır. 

Alanyazında yansıtıcı düşünme odaklı eğitimin, müzik ve dans gibi uygulamalı bilimlerin yapıldığı 

konservatuvarlarda öğretilmesininin, düşünme yeteneğinin ve becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir yol 

gösterici olduğu vurgulanmış ve kullanılması önerilmiştir. Yapılan araştırmalarda yansıtıcı düşünmenin müzik 

eğitiminde etkili ve yararlı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen probleme yanıt 

aranmıştır. Mesleksel müzik eğitimi çerçevesinde Devlet Konservatuvarlarında ses eğitimi alanında öğrenim 

gören öğrencilerin piyano öğrenme sürecinde, ‘’yansıtıcı düşünme’’ nin kullanımına ilişkin görüş ve 

düşünceleri nelerdir? 

 

Yöntem 

Araştırmada “betimsel”  yöntem kullanılarak Mesleksel müzik eğitimi çerçevesinde Devlet 

Konservatuvarlarında ses eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilerin piyano öğrenme sürecinde, ‘’yansıtıcı 

düşünme’’ nin kullanımına ilişkin görüş ve düşüncelerinin saptanması amacı ile anket uygulanmıştır. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmada çalışma evrenini, mesleksel müzik eğitimi çerçevesinde Türkiye’de Devlet 

Konservatuvarlarında ses eğitim programı içerisinde piyano dersini alan öğrenciler oluşturmaktadır. 

Araştırmanın anket örneklemi, Devlet Konservatuvarlarında ses eğitimi/öğretimi anasanat dallarının açık 

olması, programların öğrenim sürelerinin birbirine yakın olması, ses eğitimi anasanat dallarınında 2007-2008 

öğretim yılında öğretim yapılıyor olması, öğrencilerin 3.ve 4. sınıf öğrencileri olması göz önüne alınarak 

belirlenmiştir. Araştırmada örneklem küme örnekleme yoluyla belirlenerek, evreni temsil edebilecek şekilde 

olmasına özen gösterilmiştir. Evren içinde bulunan konservatuvarların öğrenim süreleri birbirlerine göre çok 

uzun ve kısa olanlar, örneklem dışında tutulmuştur. Anketler ses eğitimi anasanat dalları açık olan ve öğrenim 

süreleri birbirine yakın olan 8 devlet konservatuvarında toplam (N=70) öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

 

Veri Toplama Aracı 

Devlet konservatuvarlarındaki öğrencilerin öğrenme ve yansıtıcı düşünme becerileri kavramına ilişkin 

görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla hazırlanan ankette her zaman, genellikle, ara sıra, nadiren, hiç bir 

zaman seçeneklerinden oluşan beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Anket çalışması ile ilgili olarak ön uygulama 

yapılmıştır. Yapılan önçalışmalarda anketlerin kapsam geçerliliği için uzman görüşleri alınmıştır. Uzman 

görüşleri doğrultusunda ifade ve anlamlarda, yanlış anlamalara yol açabilecek sorular düzeltilmiştir. Yapı 

geçerliliği ve güvenirliğini belirleyebilmek için örneklem grubu dışından seçilen, örneklem grubuna benzer  

bir grup üzerinde ön deneme yapılmıştır. Ön deneme sonuçlarından elde edilen verilere göre öğrenci anketi 

Cronbach Alfa katsayısı 0,8546 olarak bulunmuştur. Anket soruları ise yansıtıcı düşünme becerilerine, 

yansıtıcı öğrenmeye ve yansıtıcı düşünme etkinliklerinin kullanımına ilişkin kendini değerlendirme, hedeflere 

ulaşmak için çalışma, nedeni bulma, inceleme, çözümleme, öğrenmeye katılma, gelişme ve öğrenmesinden 

sorumluluk duyma v.b. gibi konular üzerinde yoğunlaşarak hazırlanmıştır. Anket Ankara, Başkent, Dokuz 
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Eylül, Çukurova, İstanbul, Mersin, Selçuk, Anadolu üniversitesi Devlet Konservatuvarları olmak üzere, 

toplam sekiz Devlet Konservatuvarında uygulanmıştır. Kullanılan beşli Likert ölçeği eşit parçalara bölünerek 

her seçeneğe karşılık gelen puan aralıkları belirlenmiştir. Aşağıda ölçek seçenekleri ile puan aralıklarına ait 

değerler Tablo 4.1.de görülmektedir. 

 

Tablo 4.1. Ankete Ait Ölçek Seçenekleri İle Puan Aralıklarına İlişkin 

Tablo 

 

Seçenekler Verilen Puan Aralığı 

  Puanlar   

Hiçbir zaman 1  1.00 - 1.79 

Nadiren 2  1.80 - 2.59 

Ara sıra 3  2.60 - 3.39 

Genellikle 4  3.40 - 4.19 

Her zaman 5  4.20 - 5.00 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada anket ile ilgili elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans (f), yüzde (%) ve aritmetik 

ortalama ( x ) kullanılmıştır. Sorulara verilen cevapların frekans ve yüzde sonuçlarının yanında ortalamalarıda 

( x ) (anlamlılık düzeyide) belirlenmiş, sonuçlar bu işlemlere göre yorumlanmıştır. Anketin güvenilirliğinin 

hesaplanmasında ise Cronbach Alpha yöntemine başvurulmuştur. Ön deneme sonuçlarından elde edilen 

verilere göre öğrenci anketi Cronbach Alfa katsayısı 0,8546 olarak bulunmuştur. 

 

BULGULAR ve YORUM 

Araştırmadan elde edilen bulgular frekans (f), yüzde (%) ve aritmetik ortalama ( x ) olarak aşağıda 

tabloda görülmektedir. Tabloda öğrencilerin piyano öğrenme sürecinde yansıtıcı düşünme becerilerinin 

kullanımına ilişkin bulgular bulunmaktadır. 
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Tablo 5.1. Öğrencilerin ‘’Yansıtıcı Düşünmenin’’ Kullanımına İlişkin  Görüş ve Düşüncelerin 

Dağılımı 

 

Yansıtıcı Düşünmenin 

Kullanımına İlişkin Sorular 

  

Her 

zaman 

G

enellik

le 

A

ra sıra 

N

adiren 

H

içbir 

zaman  

  f % f % f % f % f % 

 

 

1-Piyano çalışmalarınızdan 

ne sıklıkta verim aldığınızı 

düşünüyorsunuz? 

2

3 

3

3 

3

0 

4

3 

1

3 

1

9 4 6     

 

4,03 

2-Piyano çalışmalarınızda 

eser veya etüd üzerindeki çalma 

düzeyiniz hakkında  ne sıklıkta    

kendinizi değerlendiriyorsunuz? 

2

0 

2

9 

2

0 

2

9 

1

8 

2

6 

1

0 

1

4 2 3 

 

3,66 

3-Piyano çalışmalarınızda 

yeni bir eser çalışırken önceden 

öğrendiğiniz eser veya etüdle ilgili 

bağlantılar kurma alışkanlığınızı ne 

sıklıkla kullanırsınız? 

1

7 

2

4 

1

7 

2

4 

2

0 

2

9 

1

0 

1

4 6 9 

  

3

,41 

4-Piyano sınavlarından 

önce eser ve etüdlerinizi baştan sona 

hatasız çalıp çalmadığınızı ne 

sıklıkta kontrol edersiniz? 

4

3 

6

1 

2

1 

3

0 4 6 1 1 1 1 

 

4.49 

5-Eser veya etüdü çalarken 

farkettiğiniz hataların neden 

kaynaklandığını çözmek için ne 

sıklıkta zaman ayırırsınız?  

2

2 

3

1 

3

0 

4

3 

1

1 

1

6 5 7 2 3 

 

3,93 

6-Eser veya etüde 

çalışmaya başlamadan önce  eser ve 

etüd üzerinde ne sıklıkta inceleme 

yapmaya ihtiyaç duyarsınız? 

1

6 

2

3 

2

4 

3

4 

1

8 

2

6 

1

0 

1

4 2 3 

 

3,60 

7-Eser veya etüd üzerinde 

benzer bölümleri ve temaları tespit 

etmeye ne sıklıkta yer verirsiniz? 

2

7 

3

9 

1

9 

2

7 8 

1

1 

1

4 

2

0 2 3 

 

3,79 

8-Eser veya etüd üzerinde 

farklı gelen bölümleri ve temaları 

tespit etmeye ne sıklıkta yer 

verirsiniz? 

2

0 

2

9 

2

5 

3

6 9 

1

3 

1

3 

1

9 5 7 

 

3,66 

9-Eser ve etüdün üzerinde 

yazılı olan bütün tempo ve 

gürlük(nüans) terimlerine uymaya 

dikkat ediyor musunuz? 

2

4 

3

4 

2

8 

4

0 

1

3 

1

9 5 7     

4

,01 

10-Eser ve etüdle ilgili  

teknik ve müzikal güçlükler için 

uyguladığınız  çalışma 

yöntemlerinin; eser ve etüdte 

bulunan güçlüklere uygun olup 

olmadığına ne sıklıkta dikkat 

ediyorsunuz?  

1

9 

2

7 

2

5 

3

6 

1

4 

2

0 8 

1

1 4 6 

 

3,67 
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Tablo  5.1. (Devam) Öğrencilerin ‘’Yansıtıcı Düşünmenin’’ Kullanımına İlişkin Görüş ve 

Düşüncelerin Dağılımı 

Yansıtıcı Düşünmenin 

Kullanımına İlişkin Sorular 

  

Her 

zaman 

G

enellik

le 

A

ra sıra 

N

adiren 

H

içbir 

zaman 

 

x  

  f % f % f % f % f %  

 11-Eserdeki güçlük ve 

zorluklar için yaratıcı çalışmalara ne 

sıklıkta yer veriyorsunuz? 1

2 

1

7 

1

7 

2

4 

2

4 

3

4 

1

2 

1

7 5 7 

 

 

3

,77 

12-Gam ve arpejlerde 

uyguladığınız parmak geçişi,hız ve 

bunun gibi teknik davranışları, eser 

veya etüd içerisinde teknik 

çalışmalarınızın dışında tümüyle 

rahatlıkla kullanabiliyor  musunuz? 

2

2 

3

1 

2

3 

3

3 

1

4 

2

0 

1

1 

1

6     

3

,80 

13-Eserin güçlük ve zorluk 

derecesine göre çalışma süresini 

planlamaya ne sıklıkla ihtiyaç 

duyarsınız? 

2

4 

3

4 

2

8 

4

0 

1

2 

1

7 4 6 2 3 

3

,97 

14-Eserdeki güçlük ve 

zorluklara ilişkin  sizin geliştirdiğiniz 

çalışma ve  çözümleri öğretmeninizle 

ne sıklıkta paylaşırsınız? 

2

1 

3

0 

2

0 

2

9 

1

6 

2

3 9 

1

3 4 6 

3

,64 

15-Eserle ilgili sizin 

uyguladığınız yaratıcı müzikalite 

unsurlarını öğretmeninizle paylaşma 

ihtiyacı hisseder misiniz? 

2

6 

3

7 

1

8 

2

6 

1

0 

1

4 9 

1

3 7 

1

0 

3

,67 

16-Çalıştığınız her eserin ve 

etüdün, bestecisi ve dönemiyle ilgili ne 

sıklıkta araştırma yapıyorsunuz? 

1

4 

2

0 

1

8 

2

6 

1

5 

2

1 

1

4 

2

0 9 

1

3 

3

,20 

17-Eser ve etüd seçiminde 

öğretmeninizin eserleri  size dinletmesi 

ve eser/etüd seçiminde fikrinizi 

almasına ihitiyaç duyar mısınız? 

3

3 

4

7 

2

5 

3

6 6 9 2 3 4 6 

4

,16 

18-Çalıştığınız eser ve 

etüdlerde kendinize ait özgün bir nüans 

ve müzikalite ne sıklıkta ortaya 

koyarsınız?  

1

9 

2

7 

1

7 

2

4 

1

5 

2

1 

1

4 

2

0 5 7 

3

,44 

19-Konser, ders gibi 

etkinliklerden sonra 

çalışınızla(performansınızla), ilgili ne 

sıklıkta değerlendirmelerede 

bulunursunuz? 

2

5 

3

6 

3

0 

4

3 8 

1

1 5 7 2 3 

4

,01 

20-Konser, ders gibi 

etkinliklerden sonra yaptığınız    

değerlendirmelerden daha sonraki 

çalışmalarınızda ne sıklıkta 

faydalandığınızı düşünüyorsunuz? 

2

7 

3

9 

2

3 

3

3 

1

1 

1

6 6 9 3 4 

3

,93 
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Tablo 5.1. de öğrencilerin  piyano öğrenme sürecinde yansıtıcı düşünme becerilerinin kullanımına 

ilişkin görüş ve düşüncelere ait ortalamalar görülmektedir. Tablo 5.1. deki  tüm bulgulara  dayanarak, en düşük 

ortalamanın 16. madde ile eserin  bestecisi ve dönemine dair araştırma yapma etkinliği olduğu görülmektedir. 

Öğrenci anketindeki ikinci en düşük puanın  yeni bir eser çalışırken önceden öğrendiği eser veya etüdle ilgili 

bağlantı kurma davranışının olduğu görülmektedir. Öğrenci anketindeki tüm bulgulara dayanarak, en yüksek 

ortalamanın 4.madde ile sınavlardan önce eser veya etüdlerini hatasız çalma durumunu kontrol etme etkinliği 

olduğu görülmektedir. Öğrenci anketindeki ikinci en yüksek ortalamanın 17. madde ile  eserin seçiminde 

öğrencinin fikrinin alınmasına gerektiğine ilişkin görüşün olması ise,  öğrencilerin öğrenci  merkezli öğretime 

ihtiyaç duyduklarının bir göstergesi olabilir. 

Anketten elde edilen bulgulara göre yansıtıcı düşünme modeli kapsamında, öğrencilerin eserin 

bestecisi ve dönemine dair ara sıra araştırma yaptıkları görülmektedir. Bu durumun eserle ilgili tarihsel 

bağlamın gözden geçirilmemesi, esere ilişkin bilinçli bir icra (çalış) fikri olamayacağından dolayı öğrencinin 

çalıştıkları eserde stil, dönem ve müzikkalite açısından yanlışlıklar yapmasına yol açabilir. Öğrencilerin 

yarısından fazla bir kısmının yansıtıcı düşünme kapsamında eserdeki güçlük ve zorluklar için yaratıcı 

çalışmalara yer verme, piyano çalışmalarında yeni bir eser çalışırken önceden öğrendiği eser veya etüd ile 

bağlantı kurma, çalıştıkları eser ve etüdün bestecisi ve dönemi ile ilgili araştırma yapma gibi etkinlikleri 

arasıra, nadiren ve hiç bir zaman seçenekleri üzerinde yoğunlaşarak  gerçekleştirdikleri görülmektedir. 

Eserlerin bilişsel öğrenme boyutunda söz konusu etkinliklerin önemli bir yere sahip olması sebebiyle, düzenli 

olarak gerçekleştirilmesinin olumsuz olduğu söylenebilir. 

Anketten elde edilen bulgular doğrultusunda, öğrencilerin sınavlardan önce eser veya etüdlerini hatasız 

çalma durumunu her zaman kontrol ettiği görülmektedir. Bu sonuca göre, öğrencilerin yansıtıcı düşünme 

kapsamında hedeflere ulaşmak için çalışması ve hatasız çalmaya çalışması dolayısıyla; öğrenmesinden 

sorumluluk duyması, olumlu bir durum olarak değerlendirilebilir.  Öğrenciler eser veya etüd üzerinde benzer 

bölüm veya temaları genellikle tespit ettiklerini belirtmektedirler.   Bu bağlamda, yansıtıcı düşünme 

kapsamında öğrencilerin inceleme/çözümleme  davranışı olarak’’benzer tema ve öğeleri tespit etmesi’’ olumlu 

bir durum olarak değerlendirilebilir.  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Anketten elde edilen bulgular ışığında, piyano öğrenme sürecinde öğrencilerin yansıtıcı düşünme 

becerilerini kullandıkları, ancak düzenli ve sistemli bir uygulamanın olmadığı söylenebilir. Shoffner (2008) 

‘’Stajyer öğretmen eğitiminde kuralsız yansıtıcı düşünme uygulamaları’’ makalesinde, yansıtıcı çalışmalarla 

birlikte öğretme ve öğrenmenin birçok faydalarının olmasıyla beraber, uygulayan öğretmenlerin aralarında 

yansıtıcı düşünmenin, ortak bir profesyonel davranış olmadığı, yaklaşım ve uygulamaların esnek olduğundan 

bahsedilmektedir. Bu araştırma sonucu ile söz konusu araştırmanın düzenli ve sistemli bir uygulama olmaması 

sonucunun benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

Alanyazında yapılan araştırmalarda yansıtıcı düşünme odaklı öğretimin faydalı olduğu; ayrıca yansıtıcı 

öğretim ile özdenetim, özgüdülenim becerilerinin geliştirilebileceğine ve yansıtıcı düşünme odaklı öğretimde 

öğrenci ve öğretmen tarafından kullanılan geribildirim sayesinde, yararlı öğrenme çıktılarına veya sonuçlarına 

ulaşıldığı belirlenmiştir. 

Bu bağlamda  piyano eğitimcilerinin, eser çalışma ve çalma sürecinde öğrencileri; düşünsel süreçlerin, 

yansıtıcı düşünme süreçlerinin etkin kullanımı konusunda yönlendirmesi yarar sağlayabilir. Öğrencilerin 

yansıtıcı düşünme becerilerini etkin kullanabilmelerinin, piyano öğrenme sürecine verimlilik ve katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Mesleki müzik eğitim çerçevesi içinde piyano eğitimi-öğretiminde yansıtıcı 

düşünme becerilerine yer verilmesinde fayda görülmektedir. 
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(13) 

Dr. Erhan ŞAHİN135 

ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÜSTÜN YETENEKLİ 

ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ136 

THE EFFECT OF ARGUMENTATION BASED SCIENCE LEARNING APPROACH ON ACADEMIC 

SUCCESS OF GIFTED STUDENTS IN SCIENCE CLASSES 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmanın amacı argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının (ATBÖ), üstün yetenekli 

öğrencilerin fen bilimleri derslerindeki akademik başarılarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın modeli 

karma araştırma yöntemlerinden deneme modeli olup; ön ve son test kontrol gruplu tam deneysel desen 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM)’nde destek eğitimine devam 

eden ortaokul 8. sınıf düzeyindeki 44 üstün yetenekli öğrenci oluşturmaktadır.  

Çalışmanın başlangıcında ve sonunda deney ve kontrol gruplarına Kuvvet ve Hareket Teması 

Akademik Başarı Testi (KHTABT) uygulanmış, grup içi ve gruplar arası farklar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Uygulamanın ardından deney grubu ile kontrol grubu arasında, akademik başarı açısından deney grubu lehine 

anlamlı bir fark oluşmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı, Üstün Zekâlı ve 

Yetenekliler, Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM), Fen Bilimleri Eğitimi. 

JEL Kodları: I 20, I 21, I 29. 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the effect of Argumentation Based Science Learning Approach 

(ABSL) on academic success of gifted students in science classes. The model of the research is a trial model 

composed of mixed research methods and true experimental design with pretest and posttest control group.  

The sample of the research consists of 44 gifted students who are in the 8th grade in Science and Arts Center.  

In the beginning and at the end of the study, Force and Motion Success Test were applied to the 

experiment and control groups and the differences within and between the groups were determined. After the 

study there was a significant difference between the experimental group and the control group in favor of the 

experimental group in terms of academic achievement. 

Keywords: Argumentation Based Science Learning Approach (ABSL), Gifted and Talented, Science 

and Art Center, Science Education. 

JEL Codes: I 20, I 21, I 29. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde,  ülkemiz de dâhil olmak üzere pek çok ülkenin kalkınma hedefleri arasında, bilimsel ve 

teknolojik gelişmelerde önemli roller üstleneceği bilinen ve geleceğe yönelik stratejik planların temelini 

oluşturan, üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, yaratıcılıklarını 

geliştirmelerine yönelik fırsatları artırmak, ülkelerine ve dünyaya yararlı birer yurttaş olmalarını sağlamak yer 

almaktadır  (MEB,  2013). Ülke geleceğinde önemli bir yere sahip fen ve teknoloji alanlarında, küresel 

düzeyde ülke çıkarlarını koruyan ve gözeten, dünya ölçeğinde rekabet eden, ülkenin bilim ve teknoloji 

düzeyinin gelişmesinde öncü rol oynayan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin 

bireysel yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını 

sağlamak için bu bireylere verilecek eğitimin de farklı olması gerekmektedir (Ülger, 2011). Üstün yetenekli 

öğrencilerin yetenek alanlarında bireysel programa tabi tutulduğu bilim ve sanat merkezlerinde fen bilimleri 

eğitimi zihinsel alan eğitiminin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Üstün yetenekli öğrenciler, 

fen bilimlerine büyük ilgi duyarlar ve fen alanında yapılan çalışmalar öğrencilerin meraklanmasına, araştırma 

yapmasına neden olur. Fen Bilimleri, üstün yetenekli öğrenciler için bilim dünyasına açılan en önemli 

pencerelerden biridir. Bilim ve Sanat Merkezlerinde üstün yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına göre, fen 

bilimleri alanında verilecek eğitimle, öğrencilerin bu alanda daha kapsamlı ve detaylı çalışmalarla, üst düzey 

düşünme becerileri geliştirmeleri beklenmektedir. Bu açıdan, üstün yetenekli öğrencilere sınıflarda tartışma 

ortamı yaratarak, birbirlerine sorular sormalarını,  ortaya atılan fikirler hakkında yorumlar yapabilmelerini, 

vardıkları sonuçları bilimsel olarak değerlendirerek, bilim insanlarının bilimsel bilgiyi oluştururken 

yaşadıkları süreçleri yaşamaları sağlanmalı ve böylece öğrenme kalıcı ve anlamlı bir hale getirilmelidir. 

Öğrencinin bireysel olarak düşünebileceği, değerlendirmeler ve akıl yürütmeler yaparak, kendi kararlarını 

verebileceği, sosyal ilişkilerini de güçlendirebileceği öğrenme yaklaşımları seçilmelidir. Bu yaklaşımlardan 

biri de araştırma-sorgulama ve bilimsel tartışmayı içinde barındıran ve orijinal adı “Science Writing Heuristic” 

olan bu öğrenme yaklaşımı Türkçe’ye “Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ)” olarak tercüme 

edilmiştir (Keys, Hand, Prain ve Collins, 1999). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme yaklaşımı; 

öğrencilerin araştırma-sorgulama aktivitelerini temel alan, fen kavramları üzerinde düşünmelerini ve 

tartışmalarını sağlayan, fen kavramlarını daha iyi anlamalarına yardım eden, fen öğretimi için biliş ve üst biliş 

yaklaşımı içerisinde barındıran öğrenci merkezli bir öğrenme yaklaşımıdır (Memiş, 2011). ATBÖ 

yaklaşımında öğrenciler bilgiyi, sorularla, oluşturdukları iddialarla ve bu iddialarını delillerle destekledikleri 

araştırma - sorgulamaya dayalı bir öğrenme ortamında, dilin bütün unsurlarını da etkili bir şekilde kullanarak 

yapılandırırlar. Dolayısıyla öğrenciler öğrenme sürecinde daha aktif oldukları için etkin bir öğrenme ortamı 

oluşmaktadır (Günel, Kıngır ve Geban, 2012).  

ATBÖ ile ilgili yapılan araştırmalar, bu yaklaşımın öğrencilerin kritik düşünme, kavramsal anlama ve 

sorgulama becerileri açısından temel oluşturduğunu ortaya koymuştur (Hand, Prain ve Wallace, 2002; Keys 

vd., 1999; Rudd, Greenbowe, Hand ve Legge, 2001). Aynı zamanda bu öğrenme yaklaşımını kullanan 

öğrencilerin, geleneksel yöntemi kullanan öğrencilere göre düşüncelerini rahat bir şekilde ifade edebildikleri, 

fen kavramlarını anlamalarında daha başarılı oldukları, fen derslerine karşı ilgilerinin arttıkları, çeşitli 

kavramlar arasında ilişki kurabilme becerilerini geliştirdikleri ve fen bilimleri ile ilgili daha fazla terim 

bilgisine sahip oldukları görülmüştür (Hand vd., 2002; Hand, Wallace ve Yang, 2004; Omar ve Günel, 2004; 

Rudd vd., 2001). 

Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı, öğrencilere, başlangıç soruları, açıklamalar, test 

etme, iddia ve kendi iddialarını oluşturdukları kanıtlar üzerine yaptıkları grup tartışmaları ile fen kavramlarını 

argümantasyon yolu ile anlamlandırmalarına imkân sağlar. Ayrıca ATBÖ yaklaşımı, öğrenciler için ATBÖ 

raporlarını yazma konusunda öğrenme boyutunu temsil ederken, öğretmenler için de laboratuvar derslerini 

işleme konusunda pedagojik boyutu temsil eden iki şablon içermektedir (Akkuş, Günel ve Hand, 2007). 

ATBÖ yaklaşımının öğrencilere yönelik olarak geliştirilen boyutu,  hem öğrencilerin 

gerçekleştirecekleri laboratuvar uygulamaları sürecinde bilimsel bilgileri yapılandırmalarında hem de 

araştırma raporlarını yazmalarında onlara rehberlik eden aşamaları içerir. Bu aşamalarda öğrenciler, araştırma 

sorularını oluştururlar. Bu soruları nasıl test edeceklerine karar verirler, araştırma sorularının yanıtını bulmak 
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için deney yaparlar, elde ettikleri kanıtlarla iddialar oluştururlar. ATBÖ yaklaşımının öğrencilere yönelik 

olarak geliştirilen boyutunda yedi aşama yer almaktadır. 

1. Sürecin başında araştırmak istedikleri konu hakkında merak ettikleri soruları oluştururlar.  

2. Oluşturdukları soruların araştırılabilir olup olmadığını sorgular ve sorularını cevaplandırmak için 

deney tasarlarlar. 

3. Deneylerden elde ettikleri gözlem ve verileri ATBÖ raporlarına kaydederler.  

4. Deney sonuçlarını yorumlar, gözlem ve verilerden yararlanarak iddia ve delillerini oluştururlar.  

5. Süreç boyunca bireysel ya da grup çalışmaları yaparlar, birbiri ile aktif iletişimde olurlar ve 

birbirlerine sorular sorarlar.  

6. Süreç içerisinde belirledikleri iddialarını, delillerini ve yaşadıklarını arkadaşlarıyla paylaşırlar.  

7. ATBÖ formatına uygun olan yazma aktivitesini gerçekleştirerek kendi fikirlerini destekleyici 

kaynakları (internet, kitap ya da uzman görüşü gibi vs.) kullanarak arkadaşlarını ikna etmeye çalışırlarveya 

kendi fikirlerinde bir değişim söz konusu ise bu durumu yansıtırlar (Grimberg, 2008; Hand vd.,1999; Omar 

ve Günel, 2004; Ulu, 2011). 

ATBÖ yaklaşımı süreci her ne kadar öğrenci merkezli bir süreç olsa da bu sürecin etkin ve verimli bir 

şekilde gerçekleşebilmesi için öğretmene de önemli görevler düşmektedir (Memiş 2011, s.31). Öğretmenlere 

laboratuvar derslerini işleme konusunda sürecin pedagojik boyutunu temsil eden ve öğretmenin etkinliklerini 

ATBÖ yaklaşımına göre planlayabilmesi için aşağıdaki adımları yerine getirmelidir: 

 

 Kavram haritası yoluyla ön bilgilerin ortaya çıkarılması. 

 İnformal yazma, gözlem yapma, beyin fırtınası ve soru sorma tekniklerinin kullanıldığı 

laboratuvar öncesi etkinliklerin yapılması. 

 Laboratuvar etkinliklerine katılım sağlama. 

 I. Müzakere Fazı – Laboratuvar etkinliklerinde kişisel yazma faaliyetlerinin yapılması.  

 II. Müzakere Fazı - Küçük gruplarda gözlemlerden elde edilen verilerin yorumlarının 

paylaşımı ve kıyaslanması. 

 III. Müzakere Fazı – Düşüncelerin kitap ya da diğer kaynaklar ile karşılaştırılması. 

 IV. Müzakere Fazı - Bireysel yansıma ve yazma faaliyetlerinin yapılması. 

 Kavram haritası yoluyla öğretim sonunda öğrenilenlerin ortaya çıkarılması. 

 

Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri derslerinde bilimsel tartışma, araştırma, sorgulamaya dayalı 

öğretim etkinliklerinin ve laboratuvar uygulamalarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesini 

içeren argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının (ATBÖ), bilim ve sanat merkezlerine devam eden 

üstün yetenekli öğrencilerin fen bilimleri derslerindeki akademik başarılarına etkisini belirlemektir. 

 

2. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracı, çalışmanın uygulanması ve 

verilerin analizi konuları yer almaktadır. 

 

2.1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın modeli deneme modeli olup; ön ve son test kontrol gruplu tam deneysel desen 

kullanılmıştır. Çalışmada uygulanan deneysel desende akademik başarı bağımlı değişken, bağımlı değişken 

üzerinde etkisi incelenen bağımsız değişken ise uygulanan öğrenme ve öğretme yaklaşımıdır. 

 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü’ ne bağlı, tanılanmış, üstün yetenekli öğrencilere destek eğitimi veren, İç Anadolu’da 

büyükşehirde bulunan bir Bilim ve Sanat Merkezi’nde özel yetenekleri geliştirici programda destek eğitimine 

devam eden ortaokul 8.sınıf düzeyindeki 44 üstün yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada amaçlı 
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örneklemeye göre çalışma grubu belirlenmiştir. 2013 – 2014 eğitim öğretim yılında gerçekleşen çalışmada 

deney grubu 22 öğrenciden, kontrol grubu ise 22 öğrenciden oluşmaktadır. 

 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Öğrencilerin ilköğretim sekizinci sınıf Fen Bilimleri dersi Kuvvet ve Hareket Ünitesi kapsamında 

öğrenme düzeylerinde bir farklılığın olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla bir madde kökünden, üçü 

çeldirici biri doğru cevap olmak üzere dört seçenekten oluşan çoktan seçmeli “Kuvvet ve Hareket Teması 

Akademik Başarı Testi (KHTABT)” araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Testin geçerliliği, kapsam 

geçerliliği açısından incelenmiştir. Kapsam geçerliliğinin sağlanması amacıyla uzman görüşü olarak, fen 

bilgisi öğretmenliği ile fizik öğretmenliği bölümlerinde görev yapan iki öğretim üyesinin ve mesleki 

tecrübeleri 10 ile 20 yıl arasında değişen üç fen bilimleri ve bir fizik öğretmeninin görüşleri alınmıştır. 

Uzmanlar, testin ortaokul 8. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde öğretilmesi önerilen konu ve kavramları 

kapsadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Çoktan seçmeli her bir soru doğru, yanlış, boş şeklinde 

sınıflandırılarak doğru cevaplara 1, yanlış ve boş bırakılan cevaplara 0 puan verilmiştir. Yalnız doğru cevaplar 

puanlamaya katılmış, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememiştir. Her bir öğrenci için toplam puan 

hesaplanmıştır. Öğrenciler, başarı testinden en yüksek 20, en düşük 0 puan almaktadır. Ayrıca başarı testinin 

güvenirliği SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı ile gerekli istatistikî teknikler 

belirlenerek yapılmıştır. Testin Cronbach alpha katsayısı hesaplanmış ve bu değer  .74 olarak bulunmuştur. 

Araştırmanın deneysel deseni tablo 1 de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırmanın Deneysel Deseni 
Gruplar Ön Testler Öğretim Yöntemi Son Testler 

Kontrol 

Grubu 

Kuvvet ve Hareket Teması 

Akademik Başarı Testi (KHABT) 

Geleneksel Öğretim Yöntemleri Kuvvet ve Hareket Teması 

Akademik Başarı Testi (KHABT) 

Deney 

Grubu 

Kuvvet ve Hareket Teması 

Akademik Başarı Testi (KHABT) 

Argümantasyon Tabanlı Bilim 

Öğrenme Yaklaşımı (ATBÖ) 

Kuvvet ve Hareket Teması 

Akademik Başarı Testi (KHABT) 

 

2.4. Deney Grubunda Gerçekleşen Uygulama 

ATBÖ ile ilgili literatür bilgileri verilirken de belirtildiği üzere ATBÖ yaklaşımının hem öğrencilere 

yönelik hem de öğretmenlere yönelik olarak geliştirilen bir boyutu bulunmaktadır. Öğretmen boyutunda 

gerçekleşen uygulamalar aşağıda verilmiştir. 

• Uygulamanın başında araştırmacı ve uygulamayı gerçekleştiren öğretmen, ortaokul 8.sınıf fen 

bilimleri dersi programından ve öğretmen kılavuz kitabından üniteler ile ilişkili kazanımlar ve etkinlikleri 

inceleyerek uygulamanın yapılacağı üniteyi (Kuvvet ve Hareket) belirlemişlerdir.  

• Araştırmacı ve uygulama öğretmeni belirlenen ünite ile ilgili kendi kavram haritalarını 

yapmışlardır. Hazırlanan kavram haritaları üzerinde tartışmalar gerçekleştirilerek, her üniteye ait ve ünite 

boyunca tahtaya yazılacak birer büyük düşünce oluşturmuşlardır.  

• Çalışmanın başlangıcında öğrencilere Kuvvet ve Hareket Teması Akademik Başarı Testi (KHABT) 

uygulanmıştır.  

• Deney grubu öğrencilerine, çalışma boyunca nasıl ders işlenmesi gerektiğini gösteren bir hazırlık 

aşaması etkinliği (gizemli olay etkinliği) gerçekleştirilmiştir.  

• Öğrencilerden, 4-5 kişilik gruplar oluşturmaları ve gruplarına bir isim bulmaları istenmiştir. 

• ATBÖ uygulamalarının amacına uygun ve nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi için ilk uygulamalar 

detaylıca okunmuş ve bir nüshaları öğrencilere dağıtılmış ve yapılan hatalar hakkında genel konuşmalar 

yapılmıştır.  
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• Öğrencilere, gerçekleştirecekleri etkinlikler ile ilgili kavramları içeren bir kavram haritası 

çizdirilmiştir. Böylelikle hem öğretmen öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkarmıştır hem de öğrenciler söz 

konusu kavramlarla ilgili sahip oldukları anlamların farkına varmışlardır. Sonrasında öğrencilere 

gerçekleştirecekleri laboratuvar etkinlikleri için gerekli deney malzemeleri dağıtılmıştır. 

• Öğretmen, öğrencilerin araştırma sorularını oluşturabilmelerini sağlamak amacıyla öğrencilerin 

hangi değişkenleri değiştireceklerine, hangi değişkenleri sabit tutacaklarına karar vermelerine yardım etmiştir. 

Bunu için öğretmen, bazen kitaptan bir resim göstererek, bazen konu ile ilgili kısa bir film izleterek, bazen 

günlük yaşam içerisinden bir olayı örnek vererek bunların üzerinden bir tartışma ortamı oluşturmuş ve bir dizi 

yönlendirmelerde bulunmuştur. Böylelikle öğrencilerin önce değişkenleri belirlemelerini ardından da bu 

değişkenleri kullanarak araştırma sorularını oluşturmalarını sağlamıştır. 

• Araştırma sorularının oluşturulmasının ardından öğrenciler laboratuvar etkinliklerini 

gerçekleştirmeden önce deney malzemelerini kullanarak araştırma sorularına nasıl yanıt arayacaklarına karar 

vermişlerdir. Öğretmen, her grubun belirlenen araştırma sorularının yanıtını bulmak için takip edecekleri 

yöntemleri kontrol etmiştir. Bir yanlışlık ya da eksiklik var ise düzeltmiştir. Bu aşamada yapılan yanlış bir test 

etme süreci, öğrencilerin gereksiz zaman kaybetmesine ve konu ile ilgili öğretim programında yer alan kavram 

ve kazanımları kazanmamalarına neden olabilir. Bu sürecin sonunda öğrenciler çeşitli gözlemlerde 

bulunmuşlar ve verilerini kaydetmişlerdir. 

• Her öğrenciden elde edilen veriler üzerinde düşünmelerini ve elde ettikleri verilerin her birini bir 

bilgi iddiası oluşturmak için nasıl kullanabileceklerini analiz etmeleri istenmiştir. 

• Öğrenciler gruplarındaki diğer arkadaşlarıyla, gerçekleştirdikleri laboratuvar uygulaması ile ilgili 

elde ettikleri verilerden bir iddia oluşturmak için müzakereler gerçekleştirmişler ve gerçekleştirilen 

müzakerelerin ardından bir iddiada bulunmuşlar ve bu iddialarını destekleyen kanıtlar ileri sürmüşlerdir. 

Öğretmen bu aşamada öğrencilerin iddialarında bulunmalarını ve bu iddialarını destekleyen kanıtlar ileri 

sürebilmeleri için onlara gerek duyduklarında çeşitli yönlendirmelerle rehberlik etmiştir. 

• Öğrenciler iddiaları ve iddialarını destekleyen kanıtlarla diğer gruplardaki arkadaşlarını ikna etmeye 

çalışmışlardır. Öğretmen bu müzakere sürecinde sorduğu sorular ve yaptığı yönlendirmeler ile yine sadece bir 

rehber konumundadır. Bunun için öğretmen konu ile ilgili hem kendisi bir takım açıklamalarda bulunmuş hem 

de konu ve kavramlarla ilgili kaynaklara atıflar yapmıştır.  

• Sonraki aşamada öğrenciler gerçekleştirdikleri laboratuvar uygulaması ile ilgili kavramları da 

içeren bir laboratuvar raporu (ATBÖ Öğrenci Raporu) hazırlamışlar ve arkadaşlarına sunmuşlardır.  

Öğretmen bu aşamada öğrencilerin hazırladıkları raporları sunmalarını sağlamıştır. Sonrasında 

öğretmen öğrencilere gerçekleştirdikleri laboratuvar uygulaması ile ilgili oluşturdukları anlamaları yansıtan 

kavram haritası çizdirmiştir. 

Etkinlikler toplam 5 hafta devam etmiştir. Deney grupları bu süre zarfında 5 etkinlik tamamlamışlardır. 

Bu etkinliklerde öğrenciler, karşılaştıkları problem durumlarını belirlemeye çalışmışlar, bu problem 

durumunu kendi gruplarında deneyler yaparak çözmeye uğraşmışlar, buldukları sonuçlar sonunda kendi 

iddialarını oluşturmuşlar, iddialarına delillerini belirlemişler ve bu sürede yaptıkları her adımı sınıf 

arkadaşlarına duyurmak için tahtaya kendilerine ayrılan bölüme yazarak ve sunarak paylaşmışlardır. 

Etkinlikleri gerçekleştirirken bunları ATBÖ öğrenci raporlarına yazmışlardır. Öğrencilerden her aktivite için 

yazılan bu ATBÖ öğrenci raporları toplanmıştır. Etkinlikler tamamlandıktan sonra öğrencilere, Kuvvet ve 

Hareket Teması Akademik Başarı Testi (KHABT) son test olarak uygulanmıştır. 

 

2.5. Kontrol Grubunda Gerçekleşen Uygulama 

Çalışmanın başlangıcında, öğrencilere Kuvvet ve Hareket Teması Akademik Başarı Testi KHABT) ön 

test olarak uygulanmıştır. Etkinlikler, Fen Bilimleri dersi öğretim programı ile bu program doğrultusunda 

geliştirilen öğretmen kitabı, ders kitabı ve çalışma kitabından hazırlanmıştır. Laboratuvar uygulamalarına esas 

teşkil eden etkinliklerin çoğu öğrencilerin kendilerine verilen talimatları yerine getirdiği klasik yaklaşım 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

116 

Her laboratuvar uygulamasının başında öğrencilere laboratuvar uygulamaları esnasında takip 

edecekleri işlem basamaklarını gösteren ve onlara bu konuda rehberlik eden deney kılavuzları dağıtılmıştır. 

Kontrol grubunun Kuvvet ve Hareket Ünitesi laboratuvar uygulamaları esnasında takip edecekleri işlem 

basamaklarını gösteren ve onlara bu konuda rehberlik eden deney kılavuzları araştırmacı tarafından 

hazırlanmıştır. 

Deney kılavuzlarının dağıtımının ardından öğrencilere gerçekleştirecekleri uygulama ile ilgili 

kavramları içeren bir kavram haritası çizdirilmiştir. Ardından öğrencilere deneyde kullanacakları malzemeler 

dağıtılmıştır. Daha sonra öğrenciler deney kılavuzunda kendilerine verilen talimatları yerine getirerek 

deneylerini yapmışlardır. Ardından öğrenciler gerçekleştirdikleri laboratuvar uygulaması ile ilgili 

oluşturdukları anlamları içerecek şekilde laboratuvar raporu hazırlamışlar ve bunu sınıfta sunmuşlardır. Son 

olarak da öğrenciler gerçekleştirdikleri laboratuvar uygulaması ile ilgili kavramları içeren bir kavram haritası 

çizmişlerdir. 

Kontrol grubu etkinlikleri toplam 5 hafta devam etmiştir. Öğrenciler bu süre zarfında 5 etkinlik 

tamamlamışlardır. Etkinlikler tamamlandıktan sonra öğrencilere Kuvvet ve Hareket Teması Akademik Başarı 

Testi (KHABT) son test olarak uygulanmıştır.  

 

2.6. Verilerin Analizi 

Araştırmada uygulanan veri toplama araçlarından elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 programı 

kullanılmıştır. Hipotez testlerinde anlamlılık düzeyi .05 alınmıştır. Verilerin analizinde iki bağımsız(ilişkisiz) 

örneklem ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için bağımsız(ilişkisiz) örneklemler t- testi 

kullanılmıştır. Bağımsız örneklemler için t- testinin varsayımları şunlardır: 

• Bağımlı değişkene ait ölçümlerin dağılımı her iki grupta da normal dağılım göstermektedir. 

• Bağımlı değişkene ait puanlar, aralık ya da oran ölçeğindedir ve karşılaştırılan iki grup ortalaması 

aynı değişkene aittir. 

• Ortalama puanları karşılaştırılan örneklemler ilişkisizdir (Büyüköztürk, 2011). 

 

3. BULGULAR 

Başarı testlerinden elde edilen puanların ortalamaları deney ve kontrol gruplarında birbirinden farklılık 

göstermektedir. Uygulamanın başında deney ve kontrol grubu öğrencileri arasındaki bu farklılığın istatistiksel 

olarak anlamlı olup olmadığı belirlenmelidir. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin, çalışma öncesi 

Kuvvet ve Hareket Teması Akademik Başarı Testi (KHTABT)  puanları arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığının belirlenmesi amacıyla bu gruplara bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır ve sonuçları Tablo 

2’de verilmiştir.   

 

Hipotez 1 : Bu hipotezde, “Kuvvet ve Hareket” Temasının başlangıcında kontrol ve deney gruplarının, 

akademik başarı seviyeleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla, aşağıdaki 

hipotezler kurulmuştur: 

H0 : μ = μ0 (Deney ve kontrol grubunun, KHTABT ön test puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. ) 

H1 : μ ≠ μ0 (Deney ve kontrol grubunun, KHTABT ön test puanları arasında anlamlı bir fark vardır.) 

 

Grupların ortalama puanları eşit değil ise, fark sıfırdan farklı olacaktır. Alternatif hipotez bu durumu 

ifade etmektedir. Aşağıda verilen Tablo 2 ile deney ve kontrol gruplarının KHTABT ne ait öntest istatistiksel 

sonuçları verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

117 

Tablo 2. Kontrol ve Deney Gruplarındaki Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Teması Akademik Başarı 

Testi (KHTABT) Ön Test Puanlarının t-Testi ile Karşılaştırılması 

Test Grup n X̅ s sd t p 

Ön Test 

KHTABT 

Kontrol 22 15.68 2.53 
42       -3.36 .002 

Deney 22 13.04 2.66 

 

Tablo 2 incelendiğinde, kontrol grubunun, KHTABT ön testinden aldığı puanların aritmetik 

ortalamasının 15.68, standart sapmasının 2.53; deney grubunun KHTABT ön testinden aldığı puanların 

aritmetik ortalamasının 13.04, standart sapmasının 2.66 olduğu görülmektedir. Kontrol ve deney gruplarının 

KHTABT ön test puanları arasında kontrol grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur  (t = 

-3.36, p < 0.05). Bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, Null Hipotezi reddedilmiştir. Bu sonuca göre, 

deney ve kontrol gruplarının KHTABT ön test puanları bakımından denk oldukları söylenemez. Bunun bir 

sonucu olarak, grupların KHTABT son test puanları ile başarı ön test puanları arasındaki fark alınmış ve fark 

puanlarına ilişkin bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Fark puanlarına ilişkin bağımsız örneklem t-testi 

sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 3. Fark Puanlarına İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

Test Grup n X̅ s sd t p 

Fark 
Kontrol 22 0.05 2.30 

42 6.07 .000 
Deney 22 4.50 2.56 

 

Tablo 3’ da verilen kontrol ve deney gruplarının KHTABT ön - son test puan farklarına ilişkin t-testi 

sonuçlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t = 6.07, p < 0.05). Bu durum 

“Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin akademik 

başarılarını olumlu yönde etkilemiştir” şeklinde yorumlanmıştır. 

Hipotez 2: Bu hipotezde, uygulanan öğretim yaklaşımı sonrasında, deney grubunun “Kuvvet ve 

Hareket” Teması ile ilgili akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı araştırılmıştır. 

Bu amaçla, aşağıdaki hipotezler kurulmuştur: 

H0 : μ = μ0 (Deney grubunun, KHTABT ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark yoktur.) 

H1 : μ ≠ μ0 (Deney grubunun, KHTABT ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark vardır.)  

Deney grubundaki öğrencilerin KHTABT ön ve son test puanlarını gösteren bağımlı örneklem t- testi 

sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.  

 

Tablo 4. Deney Gruplarındaki Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Teması Akademik Başarı Testi 

(KHTABT) Ön ve Son Test Puanlarını Gösteren Bağımlı Örneklem t- Testi Sonuçları  

Grup  Test n  X̅ s sd t p 

Deney 

Ön 

Test 
22 

       

13.04 
2.66 

21       -8.24          .000 
Son 

Test 
22 17.54 1.99 

 

Tablo 4 incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin ön test ortalamalarının 13.04,  standart sapmasının 

2.66, son test ortalamalarının 17.54, standart sapmasının 1.99 olduğu görülmektedir. Deney grubunun 

akademik başarı ön test puanları ile son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmuştur 

(t = -8.24,  p < 0.05). Bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, Null Hipotezi reddedilmiştir. Bu durum 

“Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin akademik 

başarılarını olumlu yönde etkilemiştir” şeklinde yorumlanmıştır. 
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Hipotez 3: Bu hipotezde, uygulanan öğretim yaklaşımı sonrasında, kontrol grubunun “Kuvvet ve 

Hareket” Teması ile ilgili akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı araştırılmıştır. 

Bu amaçla, aşağıdaki hipotezler kurulmuştur: 

H0 : μ = μ0 (Kontrol grubunun, KHTABT ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark yoktur.) 

H1 : μ ≠ μ0 (Kontrol grubunun, KHTABT ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark vardır.) 

Kontrol grubundaki öğrencilerin KHTABT ön ve son test puanlarını gösteren bağımlı örneklem t- testi 

sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.  

 

Tablo 5. Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Teması Akademik Başarı Testi Ön ve 

Son Test Puanlarını Gösteren Bağımlı Örneklem t- Testi Sonuçları 

Grup  Test n X̅ s sd t p 

Kontrol 

Ön 

Test 
22 15.68 2.53 

21 0.93 .927 
Son 

Test 
22 15.63 1.76 

 

Tablo 5 incelendiğinde kontrol grubu öğrencilerinin ön test ortalamalarının 15.68,  standart sapmasının 

2.53; son test ortalamalarının 15.63, standart sapmasının 1.76 olduğu görülmektedir. Kontrol grubunun 

akademik başarı ön test puanları ile son test puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (t = 0.93,  p > 0.05). Bağımlı örneklem t-testi sonuçlarına göre, Null Hipotezi 

reddedilememiştir. Bu durum “Fen bilimleri etkinliklerinin ve laboratuvar uygulamalarının klasik yaklaşımın 

kullanıldığı aktiviteler şeklinde gerçekleştirilen kontrol grubu öğrencilerin akademik başarılarında olumlu bir 

değişim gerçekleştirmemiştir” şeklinde yorumlanmıştır. 

Hipotez 4: Bu hipotezde, “Kuvvet ve Hareket” Temasının sonunda kontrol ve deney gruplarının, ünite 

ile ilgili akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla, 

aşağıdaki hipotezler kurulmuştur: 

H0 : μ = μ0 (Deney ve kontrol grubunun, KHTABT son test puanları arasında anlamlı bir fark yoktur.) 

H1 : μ ≠ μ0 (Deney ve kontrol grubunun, KHTABT son test puanları arasında anlamlı bir fark vardır.) 

Kontrol ve deney grubundaki öğrencilerin KHTABT son test puanlarını gösteren bağımlı örneklem t- 

testi sonuçları Tablo 6’de verilmiştir.  

 

Tablo 6. Kontrol ve Deney Gruplarındaki Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Teması Akademik Başarı 

Testi (KHTABT) Son Test Puanlarının t-Testi ile Karşılaştırılması 
Test Grup n X̅ s sd t p 

Son Test 

KHTABT 

Kontrol 22 15.63 1.76 
42 3.36 .002 

Deney 22 17.54 1.99 

 

Tablo 6 incelendiğinde, kontrol grubunun, KHTABT son testinden aldığı puanların aritmetik 

ortalamasının 15.63, standart sapmasının 1.76; deney grubunun KHTABTson testinden aldığı puanların 

aritmetik ortalamasının 17.54, standart sapmasının 1.99 olduğu görülmektedir. Kontrol ve deney gruplarının 

KHTABT son test puanları arasında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (t = 3.36, 

p < 0.05). Bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, Null Hipotezi reddedilmiştir. Bu durum 

“Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin akademik 

başarılarını olumlu yönde etkilemiştir.” şeklinde yorumlanmıştır. 
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4. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin, Kuvvet ve Hareket Teması Akademik Başarı (KHTABT) 

son test sonuçları karşılaştırıldığında, deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Bu bulgular ışığında fen bilimleri etkinliklerinde, bilimsel tartışma ve araştırma-sorgulamaya dayalı 

öğretim etkinliklerini ve laboratuvar uygulamalarını içeren Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) 

yaklaşımının üstün yetenekli öğrencilerin akademik başarılarını daha çok arttırdığı sonucuna varılabilir. 

Akranlarından akademik başarı açısından daha üst seviyede olan üstün yetenekli öğrencilerin akademik başarı 

seviyelerinde anlamlı bir fark oluşturması ATBÖ yaklaşımının fen bilimleri eğitiminde önemini ortaya 

koymaktadır. Çalışma sonuçları ATBÖ ile ilgili yapılan diğer çalışmalarla da örtüşmektedir (Arlı, 2014; 

Ceylan, 2010; Erkol Kışoğlu, Büyükkasap, 2010; Günel ve Hand, 2007; Günel, Memiş ve Büyükkasap, 2010; 

Hand vd., 2002; Hand Wallace & Yang vd., 2004; Hohenshell & Hand, 2006; Memiş, 2011; Nam, Choi ve 

Hand, 2011; Poock, 2005; Ulu, 2011). Yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin dersi daha iyi anladıklarını, bu 

yaklaşımın öğrenmelerini kolaylaştırdığını, öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağladığını ve derse karşı 

ilgilerinin arttırdığını görmekteyiz. Bu durum tema tabanlı akademik başarı testi sonuçlarıyla da örtüşür 

niteliktedir. Test sonuçlarına bakıldığında deney grubu lehine bir farkın oluştuğu, bu farkın zamanla arttığı ve 

deney grubunun fen konularını öğrenmede daha başarılı olduğu görülmüştür. ATBÖ sürecinde öğrencilerin 

kendi sorularını oluşturmaları, araştırmalar yapıp deneyler tasarlamaları, yaptıkları gözlem ve deneylerden 

veriler toplamaları ve buldukları bu verilerden yola çıkarak iddia ve deliller oluşturmaları yolu ile sürece 

yaparak ve yaşayarak katılmaları onların öğrenmelerine ve araştırmacı kimliklerine ciddi katkılar 

sağlamaktadır (Driver, Newton & Osborne, 2000; Kaya ve Kılıç, 2008). ATBÖ gibi sorgulayıcı ve öğrenci 

aktif süreçler,  üstün yetenekli öğrencilerin örgün eğitim süreçlerinde kendilerini ifade etmekte zorlandıkları 

sınıf ortamlarından farklı bir eğitim ortamı oluşmasına ve var olan merak ve araştırma duygularının 

gelişmesine fırsat vermesi açısından da bu yaklaşım önem arz etmektedir.  

Memiş (2014) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada öğrenciler, ATBÖ ve geleneksel yaklaşıma 

uygun olarak gerçekleştirilen fen derslerini değerlendirmişlerdir. Değerlendirme sonunda öğrenciler bu 

yaklaşımlar arasındaki farkları; deney yapma, yazma, bireysel ve grup olarak çalışma olarak ifade etmişlerdir. 

Ayrıca ATBÖ sürecinde feni daha iyi öğrendiklerini belirten öğrenciler, deney yaparak konular üzerinde çok 

düşündüklerini, oluşturdukları sorulara cevap bulmaya çalıştıklarında daha iyi öğrendiklerini belirtmişlerdir. 

Günel ve diğerleri (2010) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, ATBÖ yaklaşımının kullanıldığı deney 

grubundaki öğrencilerin fen dersine karşı olan tutumlarının arttığı görülmüş ve araştırmacılar tarafından 

öğrencilerin akademik başarı seviyelerinin artmasının bir diğer nedeninin de bu olabileceği 

değerlendirilmiştir. 

 

4.1. Öneriler  

Bu bölümde, araştırma bulgularından ve alan yazından elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki öneriler 

sunulmuştur: 

 

4.2. Öğretime (Uygulamaya) İlişkin Öneriler 

 Çalışmada ATBÖ yaklaşımına dayalı fen bilimleri etkinliklerinin geleneksel yöntemlere göre 

başarıyı artırmada daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda BİLSEM’lerde veya üstün yetenekli 

öğrencilere verilecek olan fen eğitiminde geleneksel yöntemlere alternatif olarak ATBÖ yaklaşımı 

uygulanabilir. 

 Öğrencilerin araştırmalarına esas teşkil eden soru sorma aşaması hem çalışmanın devamlılığı hem 

de öğrencilerin argüman oluşturma kalitesini etkilediği için ATBÖ sürecinde öğretmen pedagojisi önem arz 

etmektedir. Bunun için sürece başlamadan öğretmen eğitimi gereklidir.  
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4.3. Yeni Araştırmalara İlişkin Öneriler 

 Çalışma fen bilimleri alanında yapılmıştır. Benzer çalışma, üstün yetenekli öğrencilerle, farklı 

alanlarda da yapılarak bu yaklaşımın olumlu veya olumsuz etkileri ve yaşanabilecek sıkıntılar araştırılabilir. 

 Araştırma verileri ve argüman seviyeleri, uygulamalar sırasında ve sonrasında öğrencilerin 

yaptıkları yazılı çalışma yaprakları, raporlar ve video kayıtları ile araştırılabilir. 

 Farklı sosyoekonomik ve sosyokültürel bölgelerde ATBÖ yaklaşımının üstün yetenekli öğrenciler 

üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yapmak bu yaklaşımın etkinliğini ve eksiklerini görme fırsatı verebilir. 
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(14) 

Uzm. Engin KARAMAN137; Prof. Dr. Çiğdem ARICIGİL ÇİLAN138 

ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMA (TIMSS) SINAVININ 

OPTİMAL ÖLÇEKLEME TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ 

ANALYSIS OF TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY (TIMSS) 

EXAM BY USING OPTIMAL SCALING TECHNIQUES 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmada, 70 üyesi bulunan Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu- IEA’nın, 

düzenlemiş olduğu Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sınavı kapsamında, 4. sınıf 

düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin 

değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırması yapılmıştır. TIMSS 2015 uygulamasına Türkiye’den 

katılan 6456  4. sınıf öğrencisine tutum ve bilgi anketi uygulanmış ve veriler Optimal Ölçekleme Tekniklerinin 

bir türü olan Doğrusal Olmayan Temel Bileşenler  Analizi (DOTBA) ile değerlendirilmiştir.  

Sonuç olarak öğrencilerin sahip oldukları materyal çeşitliliği ve teknolojik destek miktarı arttırıldıkça 

öğrencilerin başarı seviyeleri ve tutum derecelerinin de doğru orantılı olarak arttığı saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: TIMSS Sınavı, Doğrusal Olmayan Temel Bileşen Analizi. 

JEL Kodları: C 1, I 21. 

 

 

 

ABSTRACT 
In this study, a screening study was carried out to evaluate the knowledge and skills gained by the 4th 

grade students in the fields of mathematics and science within Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) examination, which was organized by International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA) . Participating in TIMSS 2015 Grade 4 student applications from Turkey 6456 

survey of attitudes and knowledge applied to Optimal Scaling is a kind of technical Nonlinear Principal 

Component Analysis and interpreted.  

As a result, it has been determined that as the amount of materials and technological support 

increased, the students' achievement levels and attitude levels also increased proportionately. 

Keywords: TIMSS Exam, Non-Linear Principal Components Analysis. 

JEL Codes: C 1, I 21. 
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GİRİŞ 

Hollanda merkezli Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA’nın (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) dört yılda bir gerçekleştirdiği  matematik ve fen 

eğilimleri araştırma uygulaması olan  TIMSS  (Trends in International Mathematics and Science Study -

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) sınavının ilki Birinci Uluslararası Matematik ve Fen 

Araştırması (FIMSS -First International Mathematics and Science Study) adıyla 1959 yılında 

düzenlenmiştir.2003 yılından itibaren şimdiki adını almıştır. Uygulama kapsamında öğrencilerin bilgi ve 

becerileri çok yönlü olarak değerlendirilmektedir. TIMSS, öğrencilerin ders  başarılarının belirlenmiş bir 

ölçekte incelemekle birlikte matematik - fen alanlarındaki eğitim ve öğretimin okullarda nasıl gerçekleştiğini 

tespit etmekte, ve ülkeler arasındaki farklılıkları saptayarak sıralama ve karşılaştırmaya olanak sağlamaktadır. 

Bu  doğrultuda öğrencilerin fen ve matematik alanındaki performansları, eğitim sistemleri, öğretim 

programları, öğrenci özellikleri, öğretmen ve okulların karakteristik özellikleri ile ilgili bilgiler toplanmaktadır 

(Yücel ve Karadağ, 2016, s. 10). Bu çalışmanın temel amacı; öğrenci başarısını etkileyen değişkenleri 

saptamaktır (Koğar ve Koğar, 2017, s. 109). Öğrencilere uygulanan anket; öğrencilerin ev ve okul 

yaşantılarını, kişisel ilgi algılarını, fen ve matematik derslerine yönelik tutumlarını, ev ödevi ve okul dışı 

etkinliklerini, ailenin demografik yapısını, bilgisayar kullanımlarını, evde sahip oldukları eğitimle ilgili araç 

ve kaynakları ve kişisel bilgilerini kapsayan sorular içermektedir. 

Türkiye TIMSS uygulamasına ilk kez 1999 yılında 8. sınıf düzeyinde, ardından da 2007, 2011 ve 2015 

yıllarında  4.sınıf düzeylerinde katılmıştır. 2011 ve 2015 yıllarında 4. ve 8. sınıf düzeylerindeki, Matematik 

ve Fen derslerindeki başarı düzeyleri Tablo 1’de özetlenmiştir. Tablodan Türkiye skorların düşük düzeyde 

olduğu görülmektedir.     

     Tablo 1: TIMSS 2011 ve 2015 Türkiye Başarı Puan ve Sıralaması 

Ders Yıl Sınıf Puan  Sıralama  Ülke 

Sayısı  

 

 

Matematik 

2011 4 469 35 52 

8 452 24 45 

2015 4 483 36 49 

8 458 24 39 

 

Fen 

2011 4 463 36 52 

8 483 21 45 

2015 4 483 35 49 

8 493 21 39 

 

Yine Tablo 1  incelendiğinde Türkiye’nin sıralamadan bağımsız olarak yılları göre başarı puanlarının 

anlamlı bir değişme göstermediği görülmektedir. TIMSS 2015 uygulamasına, 4. sınıflardan 6456’sı 

Türkiye’den olmak üzere 312 000 öğrenci, 8. sınıflardan ise 6079’u Türkiye’den olmak üzere 270 000 öğrenci 

katılmıştır. 

Türkiye’nin TIMSS performansı üzerini birçok çalışma yapılmıştır. Doğan ve Barış (2010), 1999 ve 

2007 TIMSS uygulamalarına giren Türk öğrencilerin bazı duyuşsal özelliklerinin matematik puanlarını 

yordama düzeylerini  incelemiş ve belirlediği bağımsız değişkenlerin, matematik başarısı bağımlı değişkeni 

üzerine etkisini Çoklu Regresyon Tekniği ile analiz etmişler ve bağımlı değişken ile matematiğe karşı tutum, 

öz-yeterlik inançları ve matematiğe verilen değer değişkenlerine ilişkin puan dağılımlarının iki uygulamada 

da benzer bir dağılım gösterdiğini saptamışlardır . Bir başka çalışmada da, Türkiye’nin 1999 ve 2007 

yıllarındaki Fen ve Matematik alanlarına yönelik başarı durumu, bazı değişkenler açısından sınavda en başarılı 

ilk beş ülke ile karşılaştırarak uzak doğu ülkelerinin  başarı sırasında ön  sıralarda olduğu tespit edilmiştir 

(Uzun, Bütüner ve Yiğit, 2010). Atar (2014) TIMSS 2011 uygulamasında  öğretmen niteliği ve okul 

özelliklerinden oluşan  54 değişkenin öğrenci başarısına etkisini Hiyerarşik Lineer Modellemesi (HLM) 

tekniğini kullanarak analiz etmiştir. Bir çok özellik ile Fen başarısı arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur 

2010 yılında yapılan bir araştırmada,  TIMSS 2007 verileri ile  Tayvan ve Türkiye’deki öğrencilerin evde 
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kitap bulundurma yüzdeleri, ailelerin eğitim durumu, öğretmen eğitimi, eğitime ayrılan bütçe, öğrencilerin 

Fen Bilimine karşı tutumları, Fen Bilimleri müfredatları ve Fen Bilimlerine ayrılan süre öğrencilerin teknoloji 

kullanımı açılarından karşılaştırmalar yapılarak önerilerde bulunulmuştur (Öztürk ve Uçar, 2010). Ayrıca 

Güner ve arkadaşları 2013 yılında yaptıkları çalışmada, TIMSS uygulamasına katılacak 200 öğretmene ön test 

anketi uygulayarak bazı soru türlerinde öğretmenlerin başarı beklentileriyle yerleşim birimleri arasında 

anlamlı farklılık tespit etmişler ve başarı beklentisiyle öğretmen tecrübesi arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

belirlemişlerdir (Güner, Sezer ve İspir, 2013). 

Bu çalışmada ülkemizdeki  4. sınıf öğrencilerinin TIMSS anketine verdiği cevaplardan seçtiğimiz 7 

değişkene Optimal Ölçekleme Tekniklerinden biri olan Doğrusal Olmayan Temel Bileşenler Analizi 

uygulanmıştır.  

 

Optimal Ölçekleme Tekniği ve Doğrusal Olmayan Temel Bileşenler Analizi 

Optimal Ölçekleme tekniği ilk olarak 1981 yılında Gifi tarafından ortaya konmuş, ardından Van der 

Burg de Leew ile Veerdegaal tarafından geliştirilmiştir. İlgili analizde değişkenler farklı ölçüm düzeylerine 

sahip olabilirler. Ayrıca analiz değişkenlerin normal dağılmaları veya ilişkilerin doğrusallığı konusunda 

herhangi bir kısıt getirmemektedir. Nicel değişkenlerin yanı sıra, kategorik değişkenlerin de analize dahil 

edilebilmesi ve iki boyutlu grafik gösterimlerde kullanılabilir olması analizi çekici kılmaktadır (Bayram ve 

Ertaş, 2001). Diğer Gifi tekniklerinde olduğu gibi bu yöntemde de da Dalgalı En Küçük Kareler Algoritması 

(Alternating Least Squares: ALS) kullanılmaktadır. Algoritma hem kategorilere hem de nesnelere 

sayısallaştırmalar yaparak bir  kayıp fonksiyon değeri hesaplamaktadır. Kayıp fonksiyonundaki küçülme 

anlamsız oluncaya kadar iterasyonlar devam etmektedir. Sonunda optimal kategori sayısallaştırmaları ve 

model katsayıları elde edilmektedir(Cengiz, 2008). 

Optimal Ölçekleme Tekniğinin temel amacı, sayısal dönüşümler yapacak bir fonksiyon üretmek ve bu 

fonksiyon sonucu elde edilen kayıpları belirli kısıtlar altında minimize etmektir.  

Kayıp fonksiyon aşağıdaki gibidir:  

σ(x, y) = m−1 ∑ SSQ(x − Gjyj)j                                                                                                             

Burada; 

x           :  nesne skorları 

yj         :  kategori sayısallaştırmaları vektörü 

m         :  H veri matrisinin sütün değişken sayısı  

Gj         : j. değiken için Gösterge matrisi 

SSQ()  : matris elemanlarının karelerinin toplamını göstermektedir. 

Homojenlik Analizinde elde edilen fonksiyonun minimize edilmesi için bir takım kısıtlar oluşturulur. 

Bu kısıtlar yardımıyla optimum fonksiyonu sağlayan iteratif tekniğe Dalgalı En Küçük Kareler Algoritması 

(Alternating Least Squares: ALS) yöntemi denir.  

Kısıtlar :  x′x = nI   ve   u′x = 0 

Kısıtlar ile nesne skorları, ortalaması 0 ve varyansı 1 olan standart normal değişkenler haline 

dönüştürülecektir (Gifi, 1991). Dalgalı En Küçük Kareler Algoritması’nda işlemler 3 adımda 

gerçekleştirmektedir. 

Adım 1 : x değerleri sabit  tutularak, yj  değerleri en küçüklenir.        

ŷ = Dj
−1Gj

, x                                                                                                                                           

Adım 2 : yj değerleri sabit  tutularak, x   değerleri en küçüklenir.        

x̂ = m−1  ∑ yj
m
j=1 Gj                                                                                                                   

Adım 3 :  Ardından x nesne skorları sütunlar bazında merkezileştirilerek ortonormalleştirmeye   tabii 

tutulur. Sonuçta normalleştirme işlemi  gerçekleştirilir. Bunun için en çok kullanılan algoritmalardan biri 

Gram-Schmidt yöntemidir. 

x = √nGRAM(W)                                                                                                                                 
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Sayısallaştırma işlemi, veri seti hem nominal hem de ordinal ölçekli değişkenler içerdiğinde Doğrusal 

Olmayan Temel Bileşenler Analizi ile gerçekleştirilir  

Araştırmanın Sonuçları: 
Bu çalışmada TIMSS 2015’e Türkiye’den katılan 6456  4. sınıf öğrencilerine  uygulanan tutum ve bilgi 

anketinde bulunan 7 değişkene (ikincil veri) Doğrusal Olmayan Temel Bileşenler  Analizi (DOTBA) 

uygulanmıştır. Veri kümesi “TIMSS 2015 International Database" 2015) yılı verileri kullanılarak 

oluşturulmuştur. Kayıp verileri olan birimler elendikten sonra kalan 5820 öğrenci çalışmanın örneğini  

oluşturmaktadır Veri kümesinde bulunan değişkenler ve kategoriler Tablo 2’de sunulmuştur.  

 

Tablo 2:Değişken İsimleri ve Kategoriler 

Demografik Özellikler  Dereceler 

Cinsiyet 1-Erkek, 2-Kadın 

Evdeki kitap adedi 1. 0-10 kitap  2.11-25 ,  3. 26-100,   4- 101-

200,   5.200+ 

İnternet bağlantısı 1- Evet , 2- Hayır  

Kendi odası olma 

durumu 

1- Var , 2- Yok 

 Ders Tutum   Dereceler 

Matematiğim iyidir. 1-Çok  katılıyorum                2-Katılıyorum 

 3- Katılmıyorum                   4-Hiç 

Katılmıyorum 

 

Matematiği seviyorum  1-Çok  katılıyorum                2-Katılıyorum 

 3- Katılmıyorum                   4-Hiç 

Katılmıyorum 

Öğretmeni dinliyorum 1-Çok  katılıyorum                2-Katılıyorum 

 3- Katılmıyorum                   4-Hiç 

Katılmıyorum 

 

Uygulanan Doğrusal Olmayan Temel Bileşenler Analizin’nde 41 iterasyonun sonunda kayıp 

fonksiyonu durağan hale gelmiştir. Sayısallaştırma işleminin ardından verilerin iki boyutlu gösterimi Şekil 

1’deki gibidir:  
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Şekil 1: Kitle Merkezi Grafiği (Centroids) 
 

Analiz sonucunda; evlerinde 11-25 adet  kitap bulunan öğrencilerin matematik dersini çok sevdiği ve 

öğretmenlerini derste iyi dinledikleri, kız ve erkek öğrenciler arasında tutum davranışlarının anlamlı bir fark 

oluşturmadığı yani homojen olduğu , kendi odası olmayan öğrencilerin evlerinde çoğunlukla  internet 

bağlantısının da bulunmadığı, odası olan öğrencilerin çoğunluğunun internet bağlantısına sahip oldukları aynı 

zamanda  öğretmeni dinlememek ile  matematiği sevmemek arasında yüksek bir ilişki olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Derse olan duyuşsal bağlılıkla, dersi sevme ve öğretmeni dinleme arasında aynı yönlü yakın ilişki 

saptanmıştır.   

 

SONUÇ 

Uluslararası değerlendirme kuruluşlarının yaptığı kıyaslama ve sıralama araştırmalarının özellikle 

eğitim sistemimizde ki yapısal sorunların ve ihtiyaçların saptanmasında büyük önem arz ettiği aşikardır. 

Araştırmanın sonucunda öğrencilerin sahip oldukları materyal çeşitliliği ve teknolojik destek arttırıldıkça 

öğrencilerin başarı seviyeleri ve de tutum derecelerinin de doğru orantılı olarak arttığı saptanmıştır. Eğitim 

politikası belirleyicilerinin bu durumu dikkate alması gerekmektedir.  

Çalışma ülkemizde bir ilk olma özelliği bakımından alanın ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamıştır.  

Bununla birlikte gerek değişken sayılarının gerekse anket katılımcı sayısının  arttırılması çalışmanın 

geçerliliğini ve kapsamını geliştirecektir. Ayrıca farklı ülkelerin öğrenci başarılarının değerlendirilmesi ve 

bütünleşik değerlendirme yapma açısından benzer uygulamalar yapılması önerilmektedir. Çalışma  eğitim 

sistemi ile ilgili sorunların derinlemesine belirlenmesinde Optimal Ölçekleme ve diğer benzeri ileri  

tekniklerin kullanılmasını önermektedir. 
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(15) 

Ruşen KILIÇ139 

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 

THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: DUTIES AND RESPONSIBILITIES 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışma son dönemde dikkatler üzerinde toplayan Uluslararası Ceza Mahkemesinin görev ve 

yetkilerini inceleme amacı taşımaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde mahkemenin kurulmasına neden ihtiyaç 

duyulduğu ve nasıl kurulduğu, ikinci bölümde Mahkemenin tüzüğü olarak bilinen Roma Statüsü ele alınmıştır. 

Statüye göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, saldırı suçları ve soykırım 

suçları konusunda genel görevli mahkeme kabul edilmektedir.  

Son bölümde ise Mahkemenin uluslararası barış ve güvenliğe ne şekilde katkı sağladığı üzerinde 

durulmuştur. Mahkemenin temel işlevinin caydırıcılık olduğu, uluslararası toplum adına Cenevre 

Konvansiyonlarının takipçiliğini yaptığı, görev tanımının bunlarla sınırlı olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Soykırım, Cenevre Sözleşmeleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi, uluslararası 

barış. 

 

 

 

ABSTRACT 

This study is intended to examine the duties and responsibilities of the International Criminal Court, 

which draws the attention of the whole world. In the first part of the study, why is this judicial body needed 

and in the second part, the Statute of Rome, which is the founding document of the Court, is examined. 

According to the Statute, The International Criminal Court is  the court of last resort for prosecution of 

genocide, war crimes, and crimes against humanity. Its founding treaty, the Rome Statute, entered into force 

on July 1, 2002 

Over the last decade the court has made significant headway in putting international justice on the 

map. As of June 2015, the ICC had 123 states parties, had opened investigations in eight countries, and had 

issued three verdicts. But while the ICC is now responsible for international criminal accountability, its 

daunting mandate and world-wide reach have made the its flaws more visible. In the last part, it is emphasized 

how the Court has contributed to international peace and security. 

Keywords: Genocide, Geneva Conventions, International Criminal Court, international peace. 
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GİRİŞ 
Devletler hukukunun en çok tartışılan konularının başında uluslararası yargı gelmektedir. Özellikle 

devletlerin yaptırımlarla karşılaşmaları söz konusu olduğunda tartışma ulusal düzeydeki yargı organları ile 

uluslararası yargı organlarının farklılığı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Herkesin kabul ettiği üzerinde uzlaşı 

sağlanan husus şudur: Ulusal düzeyde yasalarda açıkça yer alan bağlayıcı kurallara aykırı davrananlar 

öngörülen yaptırımlarla karşılaşmaktadırlar. Yasaları ihlal edenlere karşı ulusal düzeyde yapılan yargılama 

sonucu verilen son karar,  devlet gücü ile uygulamaya konulmakta, aykırı davrananlar müeyyidelerle 

karşılaşmaktadır.  Bu durum devletlerin egemenlik yetkisinin doğal bir sonucu olarak kabul edilmektedir.  

Aynı perspektiften uluslararası hukuka baktığımızda bağlayıcı karakter taşıyan, devletleri, uluslararası 

örgütleri, özel ve tüzel kişileri bağlayan kuralların da bulunduğunu görüyoruz. Ne var ki, burada bağlayıcı 

karakter taşıyan uluslararası metinlere devletler kendi iradeleri ile taraf olmakta ve aykırılık hallerinde 

yaptırımla karşılaşmayı taahhüt etmektedirler.   

Uluslararası sistemde, devletlerin üzerinde bağlayıcı müeyyide koyan bir üst otorite olmadığı için 

uluslararası yargı müessesesi devletlerin kendi egemenlik haklarından daimî veya geçici olarak vazgeçmesi 

temeline dayanmaktadır.  Egemenlik haklarının daimî devri ile ortaya çıkan sistem ulusüstü (supranational) 

görünüm kazanmaktadır. Avrupa Birliği sisteminde üye devletler ulusal egemenlikleri kapsamında kalan bazı 

alanlardaki yetkilerini, AB’nin organlarına devretmektedirler.  Kendine özgü koşulları olan AB örneğinin 

dışında uluslararası hukuk sisteminde devletler bakımından bağlayıcı kuralları, yine devletler kendi iradeleri 

ile kabul etmekte, antlaşma ve sözleşmelere taraf olarak yükümlülük altına girmektedirler. Uluslararası Ceza 

Mahkemesi bakımından da benzer bir durum söz konusudur. Roma Statüsüne taraf olan devletler Mahkemenin 

yargı yetkisini ve ana sözleşmedeki yükümlülükleri kabul ederek taahhüt altına girmişlerdir. Uluslararası Ceza 

Mahkemesinin yargı yetkisinin yelpazesi esas itibariyle savaş suçları, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve 

saldırı suçları kategorisinde yer alanları içermektedir.    

Bu çalışmanın amacı, Uluslararası Ceza Mahkemesinin kuruluşu, görev ve yetkileri, uluslararası barış 

ve güvenliğe yaptığı katkıları ortaya koymaktır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, uluslararası 

toplumda devletler bakımından bağlayıcı karar verebilen yargı organlarının neler olduğunun üzerinde 

durulacak, ardından Uluslararası Ceza Mahkemesinin adım adım kuruluşuna kadar olan gelişmeler ve 

kuruluşunun nasıl gerçekleştiği incelenecektir. İkinci bölümde Mahkemenin temelini teşkil eden Roma 

Statüsünü ilişkin asgari bilgiler verilecek, yargılamanın sınırları ve mahkemenin örgüt yapısı üzerinde 

durulacaktır. Bu bölümde ayrıca Roma Statüsünün temel hükümleri ve görev kapsamında kalan suçlar 

üzerinde irdeleneektir.  Son bölümde ise Mahkemenin varlığının uluslararası barış ve güvenliğe sağladığı 

katkı,  daimi bir yargı organının varlığının uluslararası toplum ve fertler bakımından neden önemli olduğu 

analiz edilecektir.  

 

1. Uluslararası Ceza Mahkemesi Nasıl Kuruldu? 

Uluslararası toplum adına savaş suçları, insanlığa karşı suçlar kategorisinde yer alan suçların 

cezalandırılması için yürütülen çalışmaların geçmişi 100 yıl önceye kadar gitmektedir. Bu konudaki 

düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında hiç kuşku yok ki, nihaî adım 1998 yılında Roma’da toplanan 

konferans olmuştur. Söz konusu konferansta Uluslararası Ceza Mahkemesinin temel kuruluş belgesi 

imzalanmış ve bu konudaki mevzuatın yürürlüğe girme koşulları belirlenmiştir. Mahkemenin resmi olarak 

faaliyete başlaması ise 1 Temmuz 2002 tarihinde gerçekleşmiştir.  

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı alanına giren konuların uluslararası toplumun gündemine 

gelmesinin geçmişi Cenevre Sözleşmesine kadar uzanmaktadır. 1864 yılında imzalanan Cenevre Sözleşmesi 

esas olarak savaş alanında yaralananların tedavisi için ortak kurallar belirlenmesi ve devletlerin bu kurallara 

uymasını amaçlıyordu.140 Prusya Savaşlarının ardından Cenevre Sözleşmesi hükümlerinin yaptırımı için 

uluslararası yargı kurumu oluşturulması gündeme gelmiş ise de devletler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle 

o dönemde somut bir gelişme kaydedilmemiştir.  

                                                           
140 M. Yasin Aslan, “Savaş Hukukunun Temel Prensipleri”, TBB Dergisi, Sayı: 79, 2008, S. 235-274 
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Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı öncesinde günümüzde Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı 

yetkisi kapsamında kalan alanlarda önemli sözleşme ve antlaşmalar imzalanmıştır. Bu kategorideki 

düzenlemelerin önemli bir kısmı savaş hukukuna ilişkindir: 141 

- Korsanlığın kaldırılması ve tarafsız gemilerdeki düşman eşyasının veya düşman gemilerindeki 

tarafsız devlet eşyasına savaş kaçağı olmadığı müddetçe el konulmayacağına ilişkin Paris Deniz Hukuku 

Beyannamesi (1656), 

- Savaş Alanında Yaralıların durumunun iyileştirilmesine ilişkin 1864 tarihli Cenevre Sözleşmesi, 

- Cenevre Sözleşmesinin denizlerde de geçerli olduğuna ilişkin 1868 tarihli Sözleşme, 

-Savaş usul ve araçlarına ilişkin hükümler ihtiva eden 1868 tarihli Saint Petersberg Sözleşmesi,  

- Savaşlarda Patlayıcı ve Yangın Çıkaran Maddelerin kullanımını yasaklayan 1868 tarihli Saint 

Petersberg Sözleşmesi,  

-Tarafsız Devletlerin savaş zamanı yükümlülüklerini düzenleyen 1871 tarihli Washington Sözleşmesi, 

- Kara Savaşlarının kurallarına ilişkin kapsamlı kurallar içeren 1899 tarihli Lahey Sözleşmesi, 

-Savaşta hasta ve yaralılara ilişkin 1904 tarihli Lahey Sözleşmesi,  

Birinci Dünya Savaşının ardından savaşa ilişkin düzenlemelerin yaptırıma bağlanması ve yargılanması 

konusu tartışılmıştır.  Savaş döneminde işlenen suçların yargılanması ve oluşturulacak mahkemenin 

kararlarının uygulanması için uluslararası ordu kurulması dahi gündeme gelmiştir. Ne var ki, ortaya atılan 

farklı görüşler arasında uzlaşma sağlanamadığı için bir mahkeme kurulamamıştır.142 Alman İmparatoru 

Kayser Wilheml’i savaş suçlusu olarak yargılama niyeti de görüş ayrılıkları nedeniyle mümkün olamamıştır.  

Bu dönemde Milletler Cemiyeti (MC)  bünyesinde kurulan Adalet Divanı ise temelde MC sisteminin yargı 

organıdır. Bu Mahkemenin görev tanımı, esas olarak Almanya’nın savaştan sonra imzaladığı Versailles 

Antlaşması içerisinde yer alan Milletler Cemiyeti Misakı ile belirlenmiştir.  

Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşı ardından savaş hukuku ve insani hukuka ilişkin önemli metinler 

imzalanmıştır. Bu dönemde özellikle zehirli gazların kullanımı, kimyasal ve bakteriyolojik silahların 

savaşlarda kullanılmaması, deniz alanlarının tarafsızlığı, savaş esirlerinin tabii olacağı asgari standartlar gibi 

konularda önemli uluslararası sözleşmeler imzalanmıştır.  

Uluslararası Ceza Mahkemesinin kurulmasında çok önemli bir kilometre taşı da İkinci Dünya Savaşı 

sonrası dönemde yaşanan gelişmelerdir.  Savaşın ardından Cenevre Sözleşmesine aykırılıkları yargılamak 

amacıyla Nürnberg ve Tokyo Mahkemeleri kurulmuştur.  Ayrıca 1948 yılında Soykırımın Önlenmesi ve 

Cezalandırılması Sözleşmesi imzalanmıştır.143  Bu dönemde uluslararası toplum tarafından imzalanan 

anlaşma ve sözleşmeler genel olarak BM örgütü himayesinde yapılmıştır. Konuyu daha basitleştirmek için 

savaş hukuku kurallarını üç ana kategori altında toplamak gerekmektedir. Bunlardan ilki Lahey tipi 

sözleşmelerdir.  Silahlı çatışmaların sevk ve idaresi, işgal ve tarafsızlık kuralları bu kapsamdadır. İkinci grupta 

yer alan Cenevre tipi sözleşmelerde ise savaş esirleri, deniz kazaları, sağlık ve din görevlileri gibi savaştan 

etkilenenlere ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Üçüncü kategoridekiler ise BM şemsiyesi altında imzalanan 

metinlerdir ve bunların yelpazesi oldukça geniş tutulmuştur.144  

1990’lı yıllarda ise savaş suçlarına ilişkin beynelmilel sözleşmelere aykırılıkları yargılamak amacıyla 

Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi oluşturulmuştur. 145 Daha sonra Ruanda hükümetinin talebi 

üzerine soykırım suçlarını araştırmak üzere BM Güvenlik Konseyi kararıyla Ruanda Savaş Suçları 

                                                           
141 Aslan, a.g.m, s. 237-238.  
142 Gürkan Doğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Terör Açısından Bir Değerlendirme, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl: 8, 

sayı: 15, s. 56-97.  
143 Soykırım Sözleşmesi metni için bakınız: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2078/volume-78-I-1021-

English.pdf/ 

 
144 Abdullah Kaya ve Rıdvan Dağ, Silahlı Çatışmalar Hukuku ile İlgili Barış DönemindeYapılması Gereken Çalışmalar, Askeri 

Adalet Dergisi, Yıl 28, Mayıs 2000, Sayı 108, s.104. 
145 Tevfik Odman, “Eski Yugoslavya İle İlgili Uluslararası Ceza Mahkemesi Kurulması ve Yasal Dayanağı”, Ankara 

Üniversitesi Açık Arşivi, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/297/2726.pdf/  
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Mahkemesi adıyla yeni bir yargı organı daha kurulmuştur. Her iki mahkemenin de görev tanımı, isimlerinden 

de anlaşılacağı üzere genel olmaktan ziyade (ad hoc) spesifiktir. 146 

Dolayısıyla 1990’lı yılların sonuna kadar savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları 

kategorisindeki suçların yargılanabileceği genel görevli bir mahkeme  yoktur. Bununla birlikte bu dönemde 

savaş suçları kapsamındaki olayların sayısında artış gözlemlenmiş olması d,  genel görevli yargı kurumuna 

olan ihtiyacı belirgin hale getirmiştir. Bosna Hersek iç savaşında yüzbinlerce insanın beynelmilel sözleşmelere 

aykırı olarak öldürülmesi, Ruanda, Somali, Kamboçya’da yaşananlar da süreçte rol oynamıştır. Yürütülen 

çalışmalar kapsamında 1998 yılında Roma’da bir Konferans toplanmıştır. Katılımcılar arasında sağlanan 

mutabakat sonucu olarak ortaya Uluslararası Ceza Mahkemesinin kurucu belgesi çıkmıştır.  Roma Statüsü 

olarak da bilinen metin 120 kabul, 7 red ve 21 çekimser oyla kabul edilmiştir.147 

Kuruluş belgesinde suçların neler olduğu, Mahkemenin örgüt yapısı ve karar alma sistemi, devletlerin 

yükümlülükleri tanımlanmaktadır. Mahkemenin fiilen çalışmaya başlaması için kuruluş belgesinin 60 ülke 

tarafından onaylanması koşulu getirilmiştir.  11 Nisan 2002 tarihinde bu rakama ulaşılmasıyla birlikte 

Uluslararası Ceza Mahkemesi faaliyetleri başlamıştır.  

 

2. Roma Statüsünün Kapsamı ve Mahkemenin Yargı Yetkisi  

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran uluslararası antlaşmaya Roma Statüsü adı verilmektedir. 

Uluslararası hukuk literatüründe devletlerin imzaladıkları yeni bir hukuk kurumu oluşturan  antlaşmalara  statü 

denilmektedir.  Uluslararası Ceza Mahkemesinin temel hükümlerini içeren Roma Statüsü, 13 bölümden 

oluşmaktadır. Statünün içeriği incelendiğinde bir yandan Mahkemenin örgüt yapısı ve suç olarak tanımlanan 

fiiller sıralanmakta, savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçların neler oldukları açık biçimde 

zikredilmekte ve tanımlanmakta,  öte yandan yargı kararı, temyiz, infaz, devletlerin ve kişilerin 

yükümlülükleri, harcamaların finansmanı gibi hususların yer aldığı görülmektedir.  

Roma Statüsünün birinci bölümünde Mahkemenin uluslararası toplumu ilgilendiren ciddi suçlar 

işleyen kişileri yargılamak amacıyla oluşturulduğu ve BM ile işbirliği halinde faaliyet göstereceği, merkezinin 

Lahey olduğu hükmü yer almaktadır. Burada ayrıca Mahkemenin tüzel kişiliğe ve amaçlarını gerçekleştirmek 

için gerekli hukuki yetkiye sahip olduğu vurgulanmaktadır.  

İkinci bölümde, Yargı Yetkisinin kapsamına ilişkin hükümler yer almaktadır. Beşinci maddeye göre 

Mahkeme soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçunu yargılamaya yetkilidir. Altıncı 

maddede soykırım suçunun ne olduğu, 1948 tarihli sözleşmeye gönderme yapılmak suretiyle 

tanımlanmaktadır. Buna göre, bir gruba mensup olanların öldürülmesi, ciddi surette bedensel ve zihinsel zarar 

verilmesi, grubun kısmen veya tamamen fiziki varlığının ortadan kaldırılmasına kastedilmesi, doğumların 

engellenmesi ve çocukların zorla başka gruba nakledilmesi soykırım suçu olarak tanımlanmaktadır. Altıncı 

maddede insanlığa karşı suçlar olarak öldürme, kitlesel imha, köleleştirme, sürgün, uluslararası hukuka aykırı 

olarak hapsetme, işkence, ırza geçme, cinsel kölelik, zorla fuhuş, zorla hamile bırakma, zorla kısırlaştırma, 

diğer cinsel suçlar ve ırk ayrımı şeklinde sayılmaktadır.  

Statünün sekizinci maddesinde ise savaş suçları şu şekilde tanımlanmaktadır: 12 Ağustos 1949 tarihli 

Cenevre Sözleşmesinin çok ciddi biçimde ihlal edilmesi. Bu kapsamda kasten öldürme, biyolojik deneyler, 

vücut bütünlüğüne zarar verme, keyfi hapis, savaş esirinin düşman devlete hizmet etmeye zorlanması, savaş 

esirinin yargılanmadan yoksun bırakılması, hukuka aykırı sürgün ve rehin olayları sayılmaktadır. Ayrıca savaş 

durumunda uyulması gereken kurallara aykırılık halleri bir bir sayılmakta ve bunların savaş suçu olduğu ifade 

edilmektedir.  11. Maddede yargı yetkisinin zaman bakımından uygulanması düzenlenmekte ve Sözleşmenin 

                                                           
146 Elif Uzun, “Uluslararası Ceza Mahmekesi”, Uluslararası Hukukta Güncel Sorun Alanları, Murat Saraçlı (ed), Big Bang 

Yayınları, Ankara, 2012, s. 48.  
147 Mahkemenin ana belgesi  için bakınız. http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-

0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf/ 

Türkçesi : http://www.ihop.org.tr/dosya/ucm/ucm.pdf/ 
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yürürlüğe girmesinden sonra işlenen suçların yargılanacağı ifade edilmektedir.  12 maddede Sözleşmeye taraf 

olan devletlerin Mahkemenin yargı yetkisini kabul ettiği hükmü yer almaktadır.  

Sonraki maddelerde ise Mahkemenin yargı yetkisi, Savcılık müessesesi, davanın kabul edilebilirliği 

ve itiraz hükümleri yer almaktadır. 20 maddede aynı suçtan dolayı birden fazla yargı yapılamayacağı ifade 

edilmektedir.  Mahkemenin önüne gelen davada hangi hukuk kurullarını uygulayacağı 21. maddede 

sayılmaktadır. Buna göre, Statüye ilave olarak Mahkemenin yargılama kapsamına aldığı suçlara ilişkin olarak 

daha önceden kabul edilen sözleşme ve anlaşmalar, hukukun genel kuralları ve uluslararası hukuk kuralları 

dikkate alınacağı belirtilmektedir.  

Üçüncü bölümde ceza hukuku konusunda evrensel karakter taşıyan hükümler sıralanmaktadır.  Buna 

göre, kanunsuz suç olmaz, hiç kimseye işlediği zaman suç olmayan bir fiilden dolayı ceza verilemez,  

Mahkemeye sevk edilen kişiye ancak Statüye göre ceza verilebilir gibi hükümler üzerinde durulmaktadır.  25. 

Maddede gerçek kişilerin yargılanacağı, devletlerin ve tüzel kişilerin kapsam dışında olduğu ifade 

edilmektedir. 26 maddede 18 yaşını tamamlamamış olanların yargılanamayacağı, müteakip maddelerde ise 

suçun manevi unsuru, ceza sorumluluğunu kaldıran haller sıralanmaktadır.  

Statünün Dördüncü bölümünde Mahkemenin örgüt yapısı ve üyelerin sorumlulukları 

tanımlanmaktadır. 34. Maddeye göre Mahkeme dört bölümden oluşmaktadır. Başkanlık, Yargılama ve 

Temyiz Bölümü, Savcılık ve Yazı İşleri. Mahkeme personelinin nitelikleri, görev tanımları, ayrıcalık ve 

dokunulmazlıkları bu bölümde ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.   

Beşinci bölümde Soruşturma ve Kovuşturmaya ilişkin hükümler yer almaktadır. Savcının yetkileri, 

kovuşturmaya konu olan şahısların hakları, tutuklama ve yargılamaya ilişkin hükümler burada ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. Statünün altıncı bölümünde yargılama, yedinci bölümde ise öngörülen cezalar yer almaktadır. 

Sekizinci bölümde Temyiz ve karar düzeltilmesi halleri, dokuzuncu bölümde uluslararası işbirliği ve adli 

yardımlaşma, tutuklama halleri düzenlenmektedir. Onuncu bölümde ise suçlu bulunan şahısların infazına 

ilişkin hükümler,  Onbirinci bölümde taraf devletlerin yükümlülükleri, Onikinci bölümde ise mali hükümler 

yer almaktadır.  

           

3. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Barış ve Güvenliğe Katkısı  

Uluslararası Ceza Mahkemesinin kurulmasının dünya barışına, uluslararası toplumun güvenliğine 

katkıları ne olmuştur? Bunun ortaya konulabilmesi için öncelikle barış kavramından ne anlaşılması 

gerektiğinin açıklığa kavuşması gerekmektedir. Tıpkı mutluluk, uyum, adalet ve özgürlük kavramları gibi 

barışın da ne olduğu ancak yitirildiğinde, yokluğunda fark edilmektedir.  Johan Galtung iki tür barıştan söz 

etmektedir.  Negatif barış çatışma olmaması anlamındadır.  Negatif barış önemlidir ancak yeterli değildir. 

Barışı daimî kılacak husus  pozitif barıştır. Pozitif barış ise çatışma yaratma potansiyelinin ortadan kalktığı 

uyum, adalet ve eşitliğin hakim kılındığı mekanizma demektir. 148 

Uluslararası Ceza Mahkemesinin görev tanımındaki suçlar ve yürüttüğü çalışmalara bu açıdan 

bakılması,  barışa yaptığı doğrudan/dolaylı katkının netleşmesini sağlayacaktır. Öncelikle Mahkemenin görev 

kapsamında yer alan suç olarak tanımlanan fiiller üzerinde durulması gerekmektedir.  Statüde dört tip suç açık 

biçimde zikredilmektedir. Bunlar Soykırım Suçları, İnsanlığa Karşı Suçlar, Savaş Suçları ve Saldırı Suçlarıdır.  

Mahkemenin uluslararası toplumun üzerinde aşağı yukarı konsensüs sağladığı bu suç türleri için ağır yaptırım 

ve yargılama getiren hukuk düzenini tesis etmiş olması öncelikle söz konusu suçların tanınması ve 

cezalandırılması açısından önemlidir. Zira uluslararası toplumun üzerinde görüş birliği sağladığı suçların 

müeyyide altına alınması, bu suçların işlenmesi ihtimaline karşı caydırıcı etki yapacak ve insan hakları 

bilincinin artmasına neden olabilecektir.  

İkinci olarak,  bölgesel düzeyde var olan çatışmalarda tarafları beynelmilel kuralları dikkate almaları 

için özendirilmektedir. Bu alanda her ne kadar kesin bir başarıdan söz edilemez ise de Mahkemenin yargılama 

                                                           
148 Masatsugu Matsuo, “Concept of Peace in Peace Studies: A Short Historical Sketch”, http://home.hiroshima-

u.ac.jp/heiwa/Pub/E20/conceptofpeace.pdf/, http://www.sagepub.com/upm-data/55624_Chapter_1.pdf/ 
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faaliyetlerinin özellikle çatışma bölgelerinde etki yarattığı kuşkusuzdur. Görev kapsamındaki davalarda 

verilen kararlar uluslararası hukuka ve adalete güvenin artması yönünde etki yaratacaktır. Böylece gelecekte 

benzer suçları işleme potansiyeli olan kişiler için caydırıcılık söz konusu olacaktır.  

Mahkemenin uluslararası barışa bir diğer katkısı da şu şekildedir: Uluslararası Ceza Mahkemesi 

kuruluncaya kadar görev tanımı kapsamındaki suçlar için devletler arasında konsensüs sağlanması halinde 

özel mahkemeler kuruluyordu. Nürnberg ve Tokyo’dan bu yana Güvenlik Konseyi sadece iki özel Uluslararası 

Ceza Mahkemesi kurmuştur. 1993 yılında kurulan Eski Yugoslavya için Uluslararası Ceza Mahkemesi ile 

1994 yılında kurulan Ruanda için Uluslararası Ceza Mahkemesi halen yaptıkları yargılamalar  ile gittikçe 

artan etkiye sahip olmalarına rağmen yetkileri sınırlıdır.  Öte yandan BM Güvenlik Konseyi, eski Yugoslavya 

ve Ruanda ile benzer özellikle taşıyan Kamboçya, Çeçenistan, Doğu Timor, Guetemala, Sirra Leona, Lübnan 

ve Somali’de özel (ad hoc) mahkemeler kurma konusunda görüş birliği sağlayamamıştır. Mahkemenin varlığı, 

bu konudaki anlaşmazlıkların aşılmasını sağlamıştır. Dolayısıyla ilk kez genel nitelikli bir Mahkemenin 

faaliyete başlaması, devletlerin ve önemli pozisyonlarda bulunan kişilerin insan hakları duyarlılığını, 

beynelmilel sözleşmelerdeki hükümlere saygıyı olumlu yönde etkilemiştir.    

Öte yandan Mahkeme devletleri görev tanımı kapsamında kalan konularda işbirliğine özendirmektedir.  

Mahkemenin yetki alanı her ne kadar Statünün 25. Maddesinde belirtildiği üzere gerçek kişileri kapsamakta 

ise de devletler de dolaylı olarak yükümlülük altına girmekte, uyrukları olan gerçek kişilerin herhangi bir 

şekilde suç olarak sayılan fiillere dahil olmasını, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile engellemeye 

çalışmaktadır.  Ayrıca bu suçları irtikap edenlerin Devlet Başkanı, Hükümet Başkanı ve Hükümet üyesi de 

dahil olmak üzere resmî görevde bulunmaları Mahkeme'nin yetkisini kaldırmadığı gibi askerî lider ya da üst 

düzey yöneticilerin emir ya da otoritesi altındaki kişilerin anılan üstlerinin bilgisi dahilinde ya da bilgisi 

dahilinde olması gereken durumlarda, eğer anılan üst gerekli ve makul engelleyici önlemler almadılar ise, bu 

üstler de kişisel olarak cezaî açıdan sorumlu tutulmaktadır.  

Üzerinde durulması gereken bir değer husus da şudur: Uluslararası Ceza Mahkemesi büyük ölçüde üye 

devletlerin işbirliği temelinde faaliyetlerini yerine getirmektedir. Mahkeme, üyelerin rızası olmadan tutuklama 

emirlerini icra edememekte, ev ve binaları arayıp kişileri yargıda hazır bulunmaya zorlayamamaktadır. 

Mahkemenin kolluk kuvveti ve icra mekanizması yoktur. Dolayısıyla devletlerin ulusal düzeydeki yetkilerine 

bağımlı olarak hareket etmesi gerekmektedir. Bu nedenle soruşturmasın açılmasından hükmün uygulanmasına 

kadar üye devletlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde 

Mahkeme etkili biçimde çalışamayacaktır.149  

Mahkemenin yargı yetkisi içerisinde kalan suçlar zaman aşımına tabi değildir, hem barış zamanı hem 

de savaş zamanı işlenebilmektedir. Ana sözleşmeyi kabul eden devletler Mahkemenin yargı yetkisini kabul 

etmiş sayılırlar. Mahkemenin görev kapsamı yer bakımından kısıtlanmamıştır. 11. Maddeye göre dünyanın 

her bölgesinde işlenen suçlar Mahkemenin yargı yetkisine girmektedir.  

Mahkemenin varlığının uluslararası barış ve güvenliğe katkısını somut olarak ortaya koymak için 

görev tanımındaki suçlar üzerinde durmak gerekir. Soykırım suçunun ne olduğu 1948 tarihli Soykırım 

Sözleşmesinde açık biçimde tanımlanmıştır. Ulusal, dini veya etnik grubun üyelerinin öldürülmesi veya grup 

üyelerine zihinsel veya bedensel ağır cezalar verilmesi, kısmen veya tamamen fizikî yıkıma neden olan zor 

şartlara bu cemaatlerin kasten tâbi tutulması bu tür gruplar bünyesinde doğumu engelleyecek önlemlere 

gidilmesi, bir grubun çocuklarının zorla diğer gruplara verilmesi soykırım suçu kapsamına girmektedir.  

İnsanlığa karşı suçlar ise gerek savaş gerekse barış döneminde silahlı bir ulusal ya da uluslararası 

mücadele sırasında işlenebilecek suçlardır. Bu suçların soykırım suçundan ayrı düzenlemesinin nedeni, 

soykırım cürümleri belli bir gruba, cemaate üye olma ön şartını içermektedir. Bu suçlar, bir saldırı sebebiyle 

sivil halka karşı yapılan genel bir saldın ya da sistematik saldırılar nedeniyle işlenen suçlar olmaktadır.  

Roma Statüsünün 8 maddesinde düzenlenen savaş suçlarının ise kökeni Lahey Sözleşmelerine kadar 

gitmektedir. Bu kategorideki suçlar özellikle siyasi saikle ve yaygın bir şekilde işlenmesi durumunda 

                                                           
149 Janine Natalya Clark, “ Peace, Justice and the International Criminal Court-Limitations and Possibilities” 

Journal of International Criminal Justice,  9 (2011), s. 521-545 
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Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkili olmaktadır. Mahkemenin görev tanımı kapsamında kalan saldırı suçunun 

sınırları ise BM ana sözleşmesine gönderme yapılmak suretiyle belirlenmektedir.  

2011 sonu itibariyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde altı ülkeye ilişkin olarak soruşturma kovuşturma 

yürütülmektedir. Bunlar Uganda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Kenya 

ve Libya’dan oluşmaktadır.  Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından Kolombiya, Irak, 

Venezüela, Afganistan, Gürcistan, Filistin, Honduras, Gine, Nijerya ve Kore hakkında incelemeler 

yapılmaktadır. 150 

Uluslararası Ceza Mahkemesi yargı görevini ifa ederken en başta kendi tüzüğü olmak üzere bir çok 

bağlayıcı, hukuki sonuç doğuran metinleri dikkate almaktadır. Statünün 21. Maddesine göre bu alanda eşitler 

içerisinde birinci olan kaynak Statü’nün kendisidir. Statü ile beynelmilel antlaşmalar ve sözleşmeler arasında 

çelişki ortaya çıktığında Statü’ye öncelik verilmektedir. Devletler arasında imzalanan ve yürürlüğe giren 

Statü’de tanımlanan suçlara ilişkin tüm beynelmilel sözleşme ve antlaşmalar, Mahkeme için temel kaynak 

teşkil etmektedir. Bunun dışında Mahkeme hukukun genel ilkelerini de kararlarında dikkate almaktadır. 

 

SONUÇ 

Uluslararası Ceza Mahkemesinin kuruluşu,  görev tanımındaki suçlar, yargılama usülü ve örgüt 

yapısının incelendiği bu çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular şu şekildedir. Öncelikle kökenleri 100 yıla 

kadar uzanan çabaların sonucu olarak ortaya çıkan,  uluslararası toplum adına hareket eden Uluslararası Ceza 

Mahkemesinin kurulması hem insanlık adına hem de uluslararası hukuk adına çok önemli bir kilometre taşı 

oluşturmaktadır. Uluslararası toplum, devletlerin üzerinde konsensüs sağladığı suçların yargılanması ve 

sözleşme hükümlerine riayetin yaptırıma bağlanması hususunda çok büyük bir adım atmıştır. Roma 

Statüsünün kabul edilmesinden günümüze savaş suçları başta olmak üzere soykırım ve insanlığa karşı suç 

kategorisinde yer alanları işleyen şahıslar için yaptırım öngörülmesi, kişiler ve devletler bakımından 

hassasiyet oluşturmuştur. Statüye taraf olmayan devletler bile bu hususlara ayrı bir önem vermektedirler.  

İkinci olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesinin kurulması ve yargılama görevi ifa etmesi,  uluslararası 

hukukun devletler ve kişiler bakımından hüküm doğurması ve yaptırım içermesinin ortaya konulduğu somut 

bir olay olması  bakımından önemlidir. Genel kabul gören düşünce, uluslararası hukuk kurallarının güçlü 

devletler söz konusu olduğunda etkili olmadığı ve sadece güçsüz olanlara karşı uygulandığı şeklindedir. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi bu önyargının yıkılması, ihlal eden herkesin yaptırımla karşılaşacağının ortaya 

konulması bakımından önemlidir. Artık sadece ulusal düzeydeki kurallar değil, uluslararası kurallar da kişileri 

ve devletleri tıpkı iç hukuk kuralları gibi bağlamaktadır. Mahkemenin kurulmuş olması bu yöndeki görüşlerin 

güçlenmesine kapı aralamıştır.  

Üçüncü olarak, Mahkemenin kurulmuş olması ve faaliyetlerine devam etmesi tüm eksikliklerine 

rağmen dünya genelinde insan hakları bilincinin artmasına katkı sağlamıştır. Devletler, sivil toplum 

kuruluşları, hukuk enstitüleri eskisine kıyasla daha belirgin biçimde insan haklarının, temel hak ve 

özgürlüklerin ulusal ve uluslararası düzeyde korunması için çaba göstermektedirler. İnsan hakları ihlalleri 

günümüzde iç hukuk sorunu olmaktan çıkmış ve uluslararası toplumun gündemine gelmiştir. Özellikle 

soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kategorisinde olanlar bakımından bu durum dünya genelinde 

bilinçlenmenin güçlenmesine kapı aralamıştır.  

 Dördüncü olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesinin faaliyetlerinin sınırlarıdır. Mahkemenin görev 

tanımı Statü’de net biçimde ortaya konulmuştur. Buna göre Mahkeme, ne Avrupa Birliği Adalet Divanı gibi 

ulusüstü yetkilere sahiptir, ne de Lahey’de bulunan Birleşmiş Milletler Adalet Divanını yetkileri ile örtüşen 

yapıdadır. Kendine özgü bir sistemi olan Uluslararası Ceza Mahkemesinde olağan işlerin yürütülmesi büyük 

ölçüde üye devletlerin yükümlülüğü altındadır. Statüye taraf olan devletler, yargılamanın öncesi ve sonrasında 

Mahkeme ile işbirliğine gitmek zorundadırlar. Bu durum ahde vefa, bir başka ifadeyle Statü’ye katılmanın 

doğal bir sonucu şeklinde yorumlanmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi devletlerin tüm insanlık için 
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http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

135 

tehlike teşkil eden suçlar karşısında işbirliğine gidebildiklerini göstermesi bakımından çok önemli bir 

deneyimdir.   

Beşinci olarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi konvansiyonel silahlı kuvvetlerin sınırlandırılması, 

nükleer alanda yapılan düzenlemeler kadar belirgin olmamış olsa bile uluslararası barış ve güvenliğe önemli 

ölçüde katkı sağlamaktadır. Statüye göre devletler özellikle insan hakları eğitimini kendi personeline ve devlet 

bürokrasisine vermek suretiyle uluslararası toplumun hassas olduğu konularda ihlale yol açacak gelişmeleri 

önceden önleme yükümlülüğü altına girmişlerdir. Bunun da ötesinde bizatihi mahkemenin genel görevli ve 

daimi yargı organı olarak varlığı, üzerinde devletlerin konsensüs sağladığı suç kategorileri bakımından 

hassasiyet oluşturmuştur. Dolayısıyla devletler ve kişiler Mahkemenin görev tanımı kapsamında yer alan 

hususlarda eskiye kıyasla daha bilinçli hareket etmektedirler. Bu durumun dünya barışına, uluslararası 

güvenliğe konvansiyonel kuvvetlerin sınırlandırılması düzeyinde olmasa bile önemli bir katkı sağladığı 

kuşkusuzdur.  

Netice olarak, 21. Yüzyılın eşiğinde faaliyete başlayan Ululararası Ceza Mahkemesi, görev tanımı 

kapsamında yer alan suçlar bakımından uluslararası toplum adına hareket eden, temel işlevi caydırıcılık olan 

yargı müessesesi ve uygulamalarıyla, kökenleri 100 yıl kadar geriye gidebilen üzerinde mutabakat sağlanan 

suçları müeyyide altına almıştır. Bu durum,  hem uluslararası hukuk bakımından, uluslararası hukukun 

yaptırımlarının güçlendirilmesini göstermesi açısından,  hem de insanlığın ortak iradesinin uygulamaya 

aktarılması basımından çok önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmelidir.    
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Doç. Dr. Rüştü ILGAR151 

İKİNCİL KONUT TURİZMİ: SAROS KÖRFEZİ KUZEY KIYILARI ÖRNEĞİ 

SECOND HOUSING TOURISM: SAMPLE OF AROS GULF NORTH COASTS 

 

 

 

ÖZ 
İkinci konut bireylerin sahiplenme durumundan ziyade kullanım amacı önemlidir. Buna göre belli 

süreliğine ikamet edilen konutlardır. İkamet edilen ana konut dışında tatil veya dinlenme ve turizm amacıyla 

kullanılan konut tipidir. İkincil konut turizminin ortaya çıkışı Babil’lere dayanmaktadır. Dünyada II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra, Türkiye’ de ise 1980’den sonra gelişmeye başlamıştır. Saros Körfezi Kuzey Kıyılarında 

(Sazlıdere, Gökçetepe, Mecidiye, Erikli, Danişment, Yayla, Karaincirli, Büyükevren, Vakıf, Sultanice, 

Gülçavuş, Enez) ise 1970 yılında İmar ve İskân Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü Planlama 

Dairesi Tarafından turizm yönünden gelişebilecek önemli yerlerden biri olarak belirtilmiştir.  

Ancak aradan geçen 40 yıllık sürede turistik tesisler bakımından beklenilen seviyeye henüz 

ulaşamamış 2006 yılında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararı 

ile Saros Körfezi’nin yaklaşık olarak 73.000 hektarlık bölümü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan 

edildikten sonra bölgede diğer turizm faaliyetlerinde olduğu gibi ikincil konut turizminde de ilerleme kat 

edilmiştir. Toplam 13 yerleşmede yaklaşık 15.222 ikinci konut yer aldığı olgusuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Saros Körfezi, İkincil Konut, Turizm, Kıyı. 

 

 

 

ABSTRACT 

The second hause in the term of second housing refers the aim of usage of the house. The second house 

is an additional house besides main house and it is used only certain periods of time during years. Second 

houses, are also know secondary houses, are usually built for tourism purpose for their owners and owners 

use them for relaxation and entertainment during their vacation. The secondary housing tourism was firstly 

started by Babylon and after World War II, it started to become popular in the world; however, in Turkey, the 

secondary housing tourism has started to develop after 1980. In 1970, the Ministry of Development and 

Housing specified the high potential of tourist development at Sazlıdere, Gökçetepe, Mecidiye, Erikli, 

Danişment, Yayla, Karaincirli, Büyükevren, Vakıf, Sultanice, Gülçavuş, Enez, which are located on Gulf of 

Saros. 

However, in 40 year period, the levelin terms of tourist facilitiesin the region has not reached the 

expected level yet.Both the Culture and Tourism Conservation and Development Area in 2006 and Council of 

Ministers in 2010 declared an approximately 73.000 hectares in the Gulf of Saros as a special protected area. 

After that, like other tourism activities in the region, secondary housing tourism also developed. There are 

approximately 15.222 second hause in thirteen settlements. 

Keywords: Saros Gulf, Secondary Housing, Tourism, Coastal. 
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1. Giriş 

Edirne iline bağlı Saros Körfezi Marmara Bölgesi’ nin Trakya bölümünde 40° 30' kuzey enlemi ile 26° 

00'- 27° 00' doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Saros körfezi kuzey kıyı kesiminde yer alan ikincil 

konutlar turizm çerçevesinde ele alınmıştır. “İkincil konut turizmini” daha iyi anlamak adına önce “turizm”, 

“konut” ve“ikincil konut” kavramlarını ayrı ayrı ele almak gerekmektedir. Latincede dönmek, etrafını 

dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen “tornus” sözcüğünün kökünden üretilen turizm kelimesinin içeriğinde 

bir hareket, gezme kavramı bulunmaktadır (Sezgin, 1995:3). Guler-Feuler, turizmi ulusların ve toplulukların 

birbirleriyle daha çok yakınlaşmasına olanak veren modem çağa özgü sosyal bir olay olarak nitelemektedir 

(http://www.canakkale.com.tr/tr/canakkale-rehberi/mutlaka-gor/saros-korfezi). World tourism organizasyon’ 

un 1991’ de yaptığı ve yayınladığı turizm tanımına göre; “ kendi olağan çevresinin dışında bir yere, belirlenmiş 

bir süreden daha az kalmak üzere giden ve ana amacı ziyaret ettiği yerde para kazanılan bir faaliyetin 

denenmesi dışında seyahat etmek olan faaliyetler” olarak tanımlar (Özgüç, 2011). AIEST (Uluslararası 

Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği) tarafından “Turizm” terimi 1904’i yıllarda yeniden düzenlenmiştir.   

İlk defa ikincil konut Babil yöneticisi Şulgi, M.Ö. vergisini ödeyen asiller için ödül mahiyetinde 

dinlenme evleri inşa ettirmiştir (Kısa, 1998:5). 1990'lardan sonra küreselleşme ile birlikte ikinci konutların 

uluslararasılaşması gündeme gelmiş ve yaygınlık kazanmıştır. Portekiz’ de Alvarge (% 49.8), İtalya’ da 

Tuscany (% 47.2), İspanya’ da Costa del sol (% 34) ve Malta (% 28.2) gibi Güney Avrupa Ülkelerinde bulunan 

ve turizmin önemli rol oynadığı şehirlerde de ikinci konut sahipliği oranları çok yüksek seviyelerdedir. Bunun 

nedeni ise emekli olmuş kişilerin ikinci konut edinirken, çoğunlukla konutlarının bulunduğu yer olarak tatil 

yörelerini seçmeleridir (Williams vand all., 2000:35).  

Türkiye'de ilk düzenli ikinci konut yerleşimi ise, 1950'li yıllarda İzmir - Çeşme kıyılarında tesis edilmiş 

olup, bu konuda asıl gelişme 1960'lı yıllardan itibaren görülmeye başlamıştır (Sarı, 1981'den akt, Kılıçaslan, 

2006:148). Günümüze gelindiğinde ise Türkiye'de yerli ve yabancı kişilere ait 3.5 milyon adet ikinci konut 

bulunmaktadır (Gökdeniz vd., 2010:848).  

Edirne ve Çanakkale illerine ait Saros Körfezi, Marmara Bölgesi’ nin Trakya bölümünde 40° 30' kuzey 

enlemi ile 26° 00'- 27° 00' doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan 

Saros Körfezi'ni, güney ve doğusundan Çanakkale ilinin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, kuzeyini ise Edirne 

ilinin Keşan ve Enez ilçeleri yer alır. Körfezin Gelibolu yarımadası tarafında olan güney bölgeleri yerleşime 

olanak vermez. Çoğunlukla yerleşim doğu ve kuzey bölgelerinde yer almaktadır152. Saros Körfezi dünya 

üzerinde kendi kendini temizleyen 3 denizden biridir153. Saros Körfezi Kuzey kıyılarında ikinci konut sayıları 

yaklaşık olarak; Adilhan (200), Sazlıdere (128), Gökçetepe (398), Mecidiye (3646), Erikli (4270), Yayla 

(3100), Karaincirli (160), Vakıf (140), Büyükevren (750), Gülçavuş (960) ve Sultanice (1470) yerleşimlerine 

bağlı literatür bilgileri derlenmiştir (Yılmaz ve Serbest, 2005). 

 

2. Materyal ve Yöntem 

 
Şekil 1: Saros Körfezi Kuzey Kıyıları Lokasyon Haritası 

                                                           
152 http://www.sarosda.com/saros-korfezi/saros-korfezi-hakkinda 
153 http://www.canakkale.com.tr/tr/canakkale-rehberi/mutlaka-gor/saros-korfezi 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
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Edirne iline bağlı Saros körfezi Marmara Bölgesi’ nin Trakya bölümünde 40° 30' kuzey enlemi ile 26° 

00'- 27° 00' doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros 

Körfezi'ni, güney ve doğusundan Çanakkale ilinin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, kuzeyini ise Edirne ilinin 

Keşan ve Enez ilçeleri çevreler. Körfezin Gelibolu yarımadası tarafında olan güney bölgeleri yerleşime olanak 

vermez. Çoğunlukla yerleşim doğu ve kuzey bölgelerinde yer almaktadır.154 Trakya topraklarının Ege 

denizindeki kıyısı Saros körfezi tertemiz kumsallarla kaplı bir kıyı şerididir. Saros körfezi su altı akıntılarının 

fazla olması, herhangi bir büyü yerleşimin ve sanayileşmenin olmaması sebebi ile Ege denizinde yer alan en 

temiz bölgelerden bilidir. Saros Körfezi dünya üzerinde kendi kendini temizleyen 3 denizden biridir.155 Saros 

Körfezi’nin güneyinde Gelibolu Yarımadası, kuzeyinde Edirne İli, batısında Ege Denizi, doğusunda ise 

Çanakkale ili vardır. Bu araştırma, Saros körfezi kuzey kıyıları kıyı kesiminde yürütülmüştür. Saros körfezi 

kuzey kıyı kesiminde yer alan ikincil konutlar turizm çerçevesinde ele alınmış, bu doğrultuda araştırma alanına 

ait yerinde yapılan etüt ve gözlemler, ilgili kişi ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler, bölgenin fotoğrafları, 

haritalar, konu ile ilgili yerli ve yabancı literatür araştırmada materyal olarak kullanılmıştır. 

Araştırmada ikincil konut turizmi kapsamında öncelikle turizm, konut ve ikincil konut kavramları 

açıklanmış, ardından dünya ve Türkiye ölçeğinde ikincil konut turizmi değerlendirilmiş, daha sonra ise ikincil 

konut turizmi kapsamınsa Saros körfezi kuzey kıyıları değerlendirilip son olarak sonuç ve önerilerle çalışma 

tamamlanmıştır.  

 

3. İkincil Konut Kavramı ve İkincil Konut Turizmi 

“İkincil konut turizmini” daha iyi anlamak adına önce “turizm”, “konut” ve“ikincil konut” 

kavramlarını ayrı ayrı ele almak gerekmektedir. Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına 

gelen “tornus” sözcüğünün kökünden üretilen turizm kelimesinin içeriğinde bir hareket, gezme kavramı 

bulunmaktadır (Sezgin, 1995:3).  

TDK’na göre konut bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir 

kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh alnıdır (TDK 1992:869). İkinci konut ise asıl 

amacı turizm ve tatil gerekçesiyle alınmaktadır. Sürekli oturulan konut dışında kısa süreliğine tatil veya 

dinlenme amacıyla kullanılan bir terimdir. İkinci veya ikincil konut terimi İngilizcede "second home" ya da 

“secondary home” terimi yerine kullanılmakta, kullanım sürelerinin 5-10 hafta arasında değişen  “ikinci” ya 

da “ikincil” kavramı ile anlatılmak istenen kaçıncı konut olduğu değil, kullanımda yüklendiği karakteristiği 

olmaktadır (Serengil, 2000:6). İkinci konutun kökeni “kon-mak” fiili ile ilişkilendirilebilir. “kon” kökü öz 

Türkçe bir sözcüktür ve "kon-ak", "kon-aklamak", “kon-uk” gibi terimler bu sözcükten türetilmişlerdir. 

Konmak; “bir yere yerleşmek, oturmaya başlamak ve bir yeri konak edinmek” anlamındadır (Eyüboğlu 

1991:425). Tatil evi, hafta sonu evi, sayfiye evi, kır evi, yazlık, dağ evi gibi isimler ile de anılan bu konutlarda, 

“ikinci” kavramı ile kaçıncı konut olduğu değil, kullanımda yüklendiği fonksiyon anlatılmaya çalışılmaktadır 

(Arkon,1997:40-42, Özsoy 2015:17). Doğanay (2001) ise, ikinci konutları daha farklı bir tanım getirerek tatil 

evleri tanımını kullanmıştır. 

Turizm kavramının ilk bilimsel tanımı 1905 yılında Guyer-Feuler tarafından yapılmıştır. Guler-Feuler 

turizmi, gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme gereksinimleri ile doğa ve sanatla beslenen göz alıcı 

güzellikleri tanıma isteğine bağlamıştır. Aynı zamanda ticaret ve sanayinin gelişmesiyle ulaşım araçlarının 

kusursuz hale gelmesinin turizmi geliştirdiğini ifade etmiştir. World Tourism Organizasyon’un 1991’ de 

yaptığı ve yayınladığı turizm tanımına göre; “ kendi olağan çevresinin dışında bir yere, belirlenmiş bir süreden 

daha az kalmak üzere giden ve ana amacı ziyaret ettiği yerde para kazanılan bir faaliyetin denenmesi dışında 

seyahat etmek olan faaliyetler” olarak tanımlar (Özgüç, 2011). 

Turizm; “İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki doğal ihtiyaçlarını 

karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve buralardaki, genellikle turizm işletmelerinin ürettiği mal ve 

hizmetleri talep ederek, geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünü" şeklinde tanımlamışlardır 

                                                           
154 http://www.sarosda.com/saros-korfezi/saros-korfezi-hakkinda 
155 http://www.canakkale.com.tr/tr/canakkale-rehberi/mutlaka-gor/saros-korfezi 
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(Kozak vd. 2000:36). Dünya turizm pazarına sunulan tam 400 turizm çeşidi bulunmaktadır. Söz konusu turizm 

çeşitlerinin tümünü kapsayan geniş araştırmalar yapılmaktadır. TUYED’ in yapmış olduğu bir araştırma ise; 

Türkiye’de 150 çeşit alternatif turizm türünü sıralanmıştır (TUYED, 2010).  

İkinci konutlara yönelik Queensland örneğinde çeşitli sınıflandırmalar yapılmıştır. Buna göre 

a. Sahipleri ve konuklar tarafından yaz tatilinde ve hafta sonlan kullanılan özel tatil konutları, 

b. Sahiplerince, çoğu kez yaz mevsiminde olmak üzere, gelir elde etmek amacıyla kiralanan konutlar, 

c. Özel tatil konutu olarak, ailenin kısa süreli kullanımına açık, ancak yılın diğer bölümlerinde başka 

kuruluşlar tarafından işletilenler. 

d. Yatının amacıyla satın alman ancak işletmesi ve kiralanması bir şirket tarafından yapılan tatil 

konutları olarak değerlendirilmektedir (Koç, 1996: 4). 

İkincil konutlar bulunduğu yere göre; yazlık, sayfiye, dağ evi, köy evi vb isimler bu durumun nedeni 

ikincil konutun Dağlık ya da düzlük, kıyıda ya da iç kesimde, büyük kente uzak ya da yakın konumda, ülke 

içinde veya dışında olmasına bağlıdır. Genellikle ikincil konutlar bahar ve yaz aylarında kullanılmaktadır. 

İkincil konutlar yöreden yöreye kullanım amacı farklılık göstermektedir. Bunun birçok nedeni vardır ama en 

önemlisi yaşam biçimidir. Örneğin; Doğu Karadeniz’ de insanlar genellikle göç etmiş o yüzden sadece çay 

hasadı zamanları burada gelmektedir. O yüzden buradaki ikincil konut köy evi biçimindedir. Antalya Kaş 

ilçesinde ikincil konutlar tatil amacıyla kullanılan yazlık ev ya da sayfiye şeklindedir. Bursa Uludağ’da kış 

turizmi için kullanılmaktadır ve dağ evi şeklindedir. İkincil konut talepleri ekonomik gelişmeler yanında çok 

sayıda unsur nedeniyle her geçen gün artmaktadır. 

 

Tablo 1: İkincil Konut Talebinin Artmasına Etki Eden Faktörler (Önal vd. 2007). 

 
Boş zamanın 

artması 

Sanayi devri sonrasında yeniden oluşan insan haklarının sonucunda çalışma saatlerinin azalması turizmi 

geliştiren bir unsurdur. Daha önce 12-14 saatten fazla çalışan kişi, verdiği mücadele ile bu çalışma saatini 

8’e kadar indirmiş ve bu da turizme katkı sağlamıştır. 

Ücretli Tatil 

Hakkı 

Kişinin boş zamanının artmasıyla doğru orantılı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ne kadar boş zamanı 

olursa olsun yeteri kadar parası olmazsa turizme bir katkı sağlayamayacaktır. 

Teknolojik 

Gelişmeler 

Turizm, ulaşım yolları ve araçları olmadan gerçekleşemez. Teknolojik gelişmeler ise turizme büyük katkı 

sağlamış ve ulaşım alanında değişiklikler gözlenmiştir. Ulaştırma araçlarında artan hız, ucuzluk, toplu 

ulaşım, güvenlik ve rahatlık teknolojiyle birlikte insanlara sunulmuştur. 

Gelir 

Düzeyinin 

Artması 

Yine sanayi devrimi sonrasında artan gelirlerle birlikte turizmde de bir artış sağlanmıştır. Gelir olmadan 

kişi tatili düşünmeyeceği için bu artış turizme de katkı sağlamıştır. 

Kentleşme 

ve Nüfus 

Artışı 

İnsanlık tarihinde çok önemli bir yere sahip olan sanayi devrimi sonucunda kentleşme ve sanayi 

alanlarının yerleşim merkezlerine yakın olması yaşamı çekilmez hale getirmiştir. İnsanlar bu gürültülü 

yaşamdan kurtulmak istemeleri ve bu düşüncede olan insanların sayılarının her geçen gün artması turizme 

katkı sağlamaktadır. 

İnsan 

Ömrünün 

Uzaması 

Hayat şartlarının her geçen gün kolaylaşması insanın daha uzun yaşaması sonucunu doğurmuştur. Bu 

durum turizmi doğrudan etkilemiştir, "üçüncü yaş turizmi" de dediğimiz yeterli gelire sahip olan 

insanların emekli olduktan sonra zamanlarını seyahat ederek geçirebilmektedirler ve bu da turizme katkı 

sağlamaktadır. 

Sosyal 

Güvenlik 

Sosyal güvenlik hakları kişinin yarınını gelir ve sağlık yönünden güvence altına alması kişiyi seyahat 

etmeye, dinlenmeye doğru yönlendirecektir. 

Seyahat 

Özgürlüğü 

Seyahat özgürlüğü olmadan insanların turizme katılmalarından söz edilemez. Bunun için de devletler 

insanları özel dolaşım hakkını tanımıştır. Ülkeler arasında karşılıklı ya da tek yanlı olarak uygulamaya 

konulan "vize"ler, turizmde seyahat özgürlüğünü engelleyen örneklerdendir. 

Kültür ve 

eğitim 

düzeyinin 

artması 

Kültür ve eğitim dürtüsü de turizmi geliştiren bir unsurdur. Bireyin kültürel değerleri görmek amacıyla 

turizme katılması turizm üzerinde olumlu etki doğurmaktadır. Öte yandan eğitim amaçlı yapılan 

seyahatler de turizm üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
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4. Dünya ve Türkiye’de İkincil Konut Turizmi 

İkincil konutlar taş ev sahibi olmanın soyluluğun bir simgesi olduğu dönem olan antik çağlardan bu 

yana önemli gelişmeler kat etmiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde ikinci konut edinimi genel olarak ticari 

amaçlardan uzak zengin bireylerin tekelinden çıkmaya başladığı, toplum geneline yayılarak doğa ve sakin 

hayatla bütünleşmek isteyenlere doğru yayıldığı görülmektedir (Nordin, 1993:5). II. Dünya Savaşı sonrasında 

ortaya çıkan ekonomik, sosyal, kültürel anlamdaki gelişmeler sanayileşme sonucu insanların refah düzeyini 

arttırırken bir yandan da getirdiği olumsuz sonuçlar nedeniyle insanları daha çok regrasyonel faaliyet yapmaya 

teşvik etmiştir. 1950-1980 yılları arasında büyük metropollerin etrafının ikinci konut gelişme alanlarıyla 

sarılması bu durumun bir sonucu olarak gösterilmekte ve bu gelişmelerin daha çok ülke içindeki bir 

hareketlilik olarak kendini gösterdiği ifade edilmektedir.  

Bir yarımada şeklindeki Türkiye'nin yaklaşık 8252 km'lik sahil şeridi boyunca irili ufaklı çok fazla 

yerleşim yerine sahip olması, bu yerlerin turizm ve rekreasyon amaçlı kullanımına izin vermesi (Sponza ve 

Dölgen, 1997:263) durumu mevcuttur. Türkiye'de 1960'lı yıllardan itibaren kıyı alanlarında ikincil konut 

üretiminin artmaya başlamış, 1980'li yıllardan 1990 yılına kadar geçen sürede uygulanan planlama çalışmaları 

ve ekonomi politikalarıyla, ülke kıyıları çevresel, iktisadi bir tehdit oluşturacak boyutlarda ikincil konutlarla 

dolmuştur. İkincil konut üretim artışı 1990-2000 yılları arasında artan bir ivme ile devam etmiş olup, 1989 

yılında 102.400 olan ikincil konut sayısı 1999 yılında 480.000e yükselmiştir (Manisa, 2007:19). Ülkemizde 

güncel veriler ışığında olası güçlü tahminlere göre 3,5 milyon adet ikinci konut mevcuttur (Gökdeniz vd. 

2010:848). 

 

Tablo 2: Türkiye’ de İkincil Konutların Bölgelere Göre Dağılımı 

 
Bölgeler Bölgelere Göre Oran Sayısı 

Akdeniz Bölgesi % 37,8 

Ege Bölgesi % 28,7 

Marmara Bölgesi % 17,5 

İç Anadolu Bölgesi % 4,9 

Karadeniz Bölgesi % 8,4 

Doğu Anadolu Bölgesi  % 1,4 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi % 1,4 

 TUİK 2013 

 

5. Soros Körfezi Kuzey Kıyıları’ında İkincil Konut Turizmi 

Çanakkale ve Edirne ili arasında yer alan Saros Körfezi kuzey kıyıları Marmara Bölgesinin Ergene 

Bölümünde 40° 30' kuzey enlemi ile 26° 00'- 27° 00' doğu boylamları arasında bulunmaktadır. Ege Denizi'nin 

kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi'ni, güney ve doğusundan Çanakkale ilinin Gelibolu ve Eceabat 

ilçeleri, kuzeyini ise Edirne ilinin Keşan ve Enez ilçeleri çevreler. Körfezin Gelibolu yarımadası tarafında olan 

güney bölgeleri yerleşime olanak vermez. Çoğunlukla yerleşim doğu ve kuzey bölgelerinde yer almaktadır 

(http://www.sarosda.com/saros-korfezi/saros-korfezi-hakkinda). 41680 ha alana ve yaklaşık olarak 70 km kıyı 

şeridi uzunluğuna sahip, Trakya topraklarının Ege denizindeki kıyısı Saros körfezi tertemiz kumsallarla kaplı 

bir kıyı şerididir. Saros körfezi su altı akıntılarının fazla olması, herhangi bir büyü yerleşimin ve 

sanayileşmenin olmaması sebebi ile Ege Denizi’nde yer alan en temiz bölgelerden bilidir. Saros Körfezi dünya 

üzerinde kendi kendini temizleyen 3 denizden biridir (http://www.canakkale.com.tr/tr/canakkale-

rehberi/mutlaka-gor/saros-korfezi). Saros Körfezi’ nin güneyinde Gelibolu Yarımadası, kuzeyinde Edirne İli, 

batısında Ege Denizi, doğusunda ise Çanakkale ili vardır. 

Saros Körfezi kıyılarında nüfus ve yerleşmenin seyrek dağılım göstermesi yanında sanayiden yoksun 

bulunması körfezi çevresel etkilerden uzak tutmaktadır (Yaşar 2011:53). Ancak var olan konutlar sürekli 

yerleşmeden uzak sadece ikincil konut statüsünde olup turizm amacıyla kullanılmaktadır. İkincil konutlar 

turizm sektörüne büyük katkıda bulunduğu gibi eğer bilinçli kullanılmazsa çevreye çok büyük zararlar 
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vermektedir. Saros Körfezi’ndeki köy yerleşimlerinin kıyı şeridine uzaklıkları 3-7 km arasında değişmektedir. 

Kıyı şeridindeki ikinci konutlar genellikle yaz mevsiminde kullanıldığından, yaz nüfusunda büyük oranda 

artış olduğu gözlenmiştir. Alandaki ikinci konut sayıları yaklaşık olarak; Adilhan (200), Sazlıdere (128), 

Gökçetepe (398), Mecidiye (3646), Erikli (4270), Yayla (3100), Karaincirli (160), Vakıf (140), Büyükevren 

(750), Gülçavuş (960) ve Sultanice (1470) yerleşimleri için literatür bilgilerine göre derlenmiştir (Yılmaz ve 

Serbest, 2005). 

Turizme Bağlı Olarak Kurulan ve Gelişen Yerleşmeler Turistik ve rekreasyonel amaçlı olarak 

genellikle mevsime bağlı olarak kurulan ve gelişen yerleşmelere sayfiye yerleşmeleri denir. Bu yerleşmelerde 

ikincil konutların (yazlık-kışlık evler) yanı sıra pansiyon, motel otel, tatil köyleri, kamp yeri gibi tesisler yer 

almaktadır. Edirne İli'nin Keşan ve Enez ilçelerinin sınırlarında yer alan Saros Körfezi kıyı kesiminde bulunan 

12 yerleşmenin (Sazlıdere. Gökçetepe, Mecidiye, Erikli, Danişment, Yayla, Karaincirli, Büyükevren, Vakıf, 

Sultanice, Gülçavuş, Enez) kıyılarında yazlık sayfiye konut yerleşim alanları bulunmaktadır. Bu 

yerleşmelerden Enez ve Mecidiye belediye örgütlü yerleşme olup, diğerleri köy tüzel kişiliğine sahiptir. Saros 

Körfezi Kıyıları ilk olarak 1970 yılında İmar ve İskân Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü Planlama 

Dairesi Tarafından turizm yönünden gelişebilecek önemli yerlerden biri olarak belirtilmiştir. Aradan geçen 40 

yıllık sürede turistik tesisler bakımından beklenilen seviyeye henüz ulaşamamış olsa da Edirne ve çevre illerde 

yaşayan yerli turistlerce yapılan ikincil konutlar yönüyle bir büyüme olmuştur. Bu büyüme dikkate alınarak 

Keşan ve Enez ilçelerinin sınırlarında yer alan Saros Körfezi kıyı yerleşmeleri ve çevresi 2006 yılında Kültür 

ve Turizm Bakanlığının teklifiyle Bakanlar Kumlu tarafından Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi ilan 

edilmiş (Kocaman, 2011). Buna ek olarak 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Saros Körfezi’ nin yaklaşık 

olarak 73.000 hektarlık bölümü Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir. 

 

Tablo 3: Önemli İkinci Konut Cazibe Alanları 

 

Yerleşim 

Alanı 

Edirne’ye 

Uzaklık 

Keşan’a 

Uzaklık 

Sahilin 

Yerleşme 

Alanına 

Ortalama 

Uzaklığı 

Yazlık 

Konut 

Sayısı 

Yerleşim 

Alalının 

Nüfusu 

Adilhan  142 km 32 km 3,5 km 200 - 

Sazlıdere 142 km 32 km 3 km 128 241 

Gökçetepe 135 km 25 km 4 km 398 477 

Mecidiye 137 km 28 km 6 km 3646 945 

Erikli 140 km 30 km 4 km 4270 368 

Danişment 150 km 38 km 2 km 200 131 

Yayla 150 km 38 km 4 km 3100 422 

Karaincirli 157 km 23 km 6 km 160 608 

Vakıf 149 km 21 km 4 km 140 332 

Büyükevren 155 km 13 km 8 km 750 767 

Gülçavuş 155 km 18 km 5 km 960 215 

Sultanice 200 km 22 km 5 km 1470 1039 

Enez Sahili 172 km 61 km 0 km 3000 11066 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

Bireylerin ikinci konut ile bütün ömrünün çok az kısmını geçirebildiği ama maddi olarak çok kaynaklar 

ayırdığı israf nitelemesine yakın bir kavram ön plana çıkmaktadır. İlk defa ikincil konut Babil yöneticisi Şulgi 

tarafından kullanılmıştır. Dünyada ikinci konut turizmi 2. Dünya Savaşı’ndan sonra hız kazanmıştır. İkincil 

konut talebi ise her geçen gün artmaktadır. Bunun altında yatan en önemli etmen ise özenti ve emsalleri gibi 

olma hırsıdır. Ayrıca gelişen teknoloji, yaşam koşullarının iyileşmesi, şehir hayatının kamaşasından kaçış ve 
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dinlenme ihtiyaçları bireyleri ikinci konut edinmeye itmiştir. Türkiye'de ikinci konut yerleşimi ilk kez 

sistematik bir şekilde İzmir - Çeşme kıyısında 1950’lerde tesis edilmiş, ancak 1960'lı yıllardan yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Günümüzde ise 3,5 milyon ikincil konut bulunmaktadır. 

Saros’ un 2006 yılında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, 2010 yılında ise Bakanlar 

Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiş olması bu bölgeye ne kadar önem verildiğinin 

göstergelerinden biridir. Saros Körfezinin ekolojik çeşitliliği ve önemi İstanbul’ a yakınlığı sebebi ve konumu 

itibari ile çok avantajlıdır. Bu durum reklam ve tanıtımla daha da arttırılabilir. 

Saros Körfezi kuzey kıyılarında incelenen on üç yerleşmede 15.222 ikinci konut yer almaktadır. Saros 

Körfezi kuzey kıyılarındaki ikincil konutlar bölgedeki turizmin gelişmesi için çok iyi olmasına rağmen, altyapı 

çalışmalarının yetersiz olması nedeniyle birçok zararı da mevcuttur. Bunların en kısa zamanda giderilmesi 

gerekmektedir. Bu durumları çözmek için iyi bir plan yapılmalıdır. 

Saros körfezi kuzey kıyılarında ikincil konutların niceliğinden çok, niteliği arttırılmalıdır. Bu 

doğrultuda kapsamlı planlar yapılmalı ve uygulanmalıdır. 

İkincil konutların neden olduğu kirliliğin önlenmesi için yerel yönetimlerce çalışmalar yürütülmelidir. 

Saros Körfezi kuzey kıyıları sadece ikinci konut turizmi yok, balıkçılık, su altı dalış turizmi, tarih 

turizmi vb. gibi turizm faaliyetleri mevcuttur. Bu doğrultuda kapsamlı ve sağlam bir plan yapılmalı ve 

uygulanmalıdır. 
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Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER156; Eyüp Fahri AYDINER157 

BATI AVRUPA’DA İSLAMOFOBİ NEDEN GÜÇLENDİ? 

WHY ISLAMOPHOBIA STRENGTHENS IN WESTERN EUROPE 

 

 

 

ÖZ 

Batı Avrupa’da İslamofobi’nin yükselmesini inceleyen bu çalışmanın ilk bölümünde kavramsal analiz 

yapılmış, islamofobinin ne olduğu ve hangi aşamalardan geçerek günümüzün en popüler sosyo-politik 

konulardan biri haline geldiği analiz edilmiştir.  

Irkçılığın kültürel bir haline dönüşen yabancı düşmanlığı tarihsel seyir içerisinde belli bazı kırılma 

noktaları geçirmiş ve İslamofobi eksenine oturmuştur. Bu kırılma noktaları ise makalemizin ana hatlarını 

oluşturmuştur. Akademik çalışmaların etkisi, İran Devrimi ve Selman Rüşdi meselesinin Avrupa üzerinde 

yarattığı etki, Soğuk Savaş sonrasında boşluğa düşen Avrupa Siyasetinde bu boşluğu bir “öteki” olarak 

İslam’ın doldurması, 11 Eylül krizi ve akabinde devam edegelen terör saldırıları, terör saldırılarının İslam’ın 

imajı üzerinde yarattığı olumsuz algılar, karikatür krizi ve Avrupa aşırı sağ oluşumlarının toplum üzerindeki 

etkileri, kırılma noktalarının ana hatlarını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İslamofobi, Irkçılık, 11 Eylül, Yabancı Düşmanlığı, Aşırı Sağ. 

 

 

 

ABSTRACT 

In this article titled Rising of Islamophobia in Western Europe, a conceptual analysis of Islamophobia 

was made and it was analyzed through which stages Islamophobia was one of the most popular socio-political 

issues of the present day. 

The Xenophobia of Racism that has become a cultural one has undergone a certain specific fracture 

points in its historical course and has been in the axis of Islamophobia. These breaking points shaped the 

main lines of this article. The impact of academic studies,, the impact of the Iranian Revolution and the Selman 

Rusti paradigm on Europe, the gap in the European politics that fell into the void after the Cold War, the 

filling of Islam as an "other", the September 11 crisis and the ongoing terrorist attacks, the terrorist attacks 

on Islam the negative perceptions it creates, the caricature crisis and the effects of European extreme right-

wing formations on the society are the main points of the breaking points. 

Keywords: Islamophobia, Racism, September 11, Xenophobia, Far Right Parties. 
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GİRİŞ 

Avrupa siyaseti, son yıllarda aşırı sağ partilerin yükselişine sahne olmaktadır. Bu gelişmenin temelinde 

ırkçılığın bir türevi olarak tanımlanabilecek yabancı düşmanlığı yatmaktadır. Yüzyıllar boyunca siyah ten- 

beyaz ayrımına esas alan ırkçılık, zaman içerisinde değişim geçirerek yabancı düşmanlığı görünümüne 

bürünmüştür. İlk yıllarda ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının temeli “üstün ırk” ve “saf ırk” söylemleri 

dayanmakta iken günümüzde bunların yerini kültürel temelli ırkçılık almıştır.  Yapılan tartışmalarda özellikle 

homojen bir etnik kökenin ve saf bir ırkın Avrupa için söz konusu olamayacağı; bugünkü “ötekileştirme”nin  

kültürel temelli olabileceğinin altı çizilmiştir.  

Yabancı düşmanlığına sebebiyet veren konuların bir çoğu İslamofobi içerisinde  kültürel temelli 

ırkçılık olarak toplanmış, kendisini çeşitli şekillerde ifade edebilecek ortamlar oluşturmuş ve günümüz 

Avrupa’sında İslamofobi olarak önemli bir konum kazanmıştır. Avrupa kimliğini oluşturan en önemli 

unsurların başında gelen “öteki” kavramı, her dönem kendisine eşleştirebilecek bir ortak bulmuştur. Soğuk 

Savaş yıllarında “öteki” unsur, Komünizm ve onu temsilen “Demir Perde ülkeleri”  olmuştur. 1990’lardan 

sonra ise  “öteki” unsurunun yeni karşılığı olarak tanımlanan “İslam” gündeme getirilmiştir.  

Bu çalışmada Batı Avrupa’da İslamofobinin yaygınlaşmasının tarihsel, kültürel ve psikolojik sebepleri 

analiz edilecek, yabancı düşmanlığının yükselmesi ile İslamofobi arasındaki bağlantı üzerinde durulacaktır.  

Çalışmanın ilk bölümünde İslamafobi kavramının muhteviyatı, nasıl ortaya çıktığı ve Avrupa’da nasıl 

yaygınlaşması incelenecek, ardından Batı Avrupa’daki aşırı sağ eğilimli siyasal hareketlerin İslamofobinin 

yaygınlaşmasındaki rolleri incelenecektir.  

 

1. İslamofobi Kavramı 

İslamofobi kavramıyla İslam korkusu, düşmanlığı, tedirginliği, karşıtlığı ifade edilmektedir. Kavramı 

ilk kez  oryantalist bilim adamı Etienne Dinet L’orient v udu l’Occident (1922) adlı bir eserinde kullanılmıştır 

(Bloodworth, 2012:  1). Ancak kavramın günümüzdeki anlamına yakın kullanımı yenidir.  1990’ların 

başlarında İslamofobi kavramı önce akademik çalışmalarda gündeme gelmiş, yeni yüzyılın başında New 

York’da Dünya Ticaret Merkezine yapılan saldırı sonrasında yaygınlaşmıştır.  

İslamofobi, halk arasındaki Müslüman karşıtı korku, nefret ve aşağılama gibi duyguları anlatmaktadır.  

Anti-İslamizm ise aydın çevrelerin bilinçli İslam karşıtlığı anlamındadır. Bu kavramlardan ilki sosyolojik, 

ikincisi ise ideolojik ve politik bir tavır ortaya koyma anlamındadır. (Okumuş, 2007:113). Başlangıçta aşırı 

sağcı ve ırkçı olarak bilinen marjinal grupların desteklediği anti-İslamizm zaman içerisinde halk kitleleri 

nezdinde yaygınlaşmıştır. Yoğun propaganda neticesinde siyasal bir ideoloji görünümü ile halka yansımış, 

sosyolojik bir vakaya; yani İslamofobiye dönüşüvermiştir (Canatan, 2007: 194-195). 

İslamofobi kavramı, Yabancı düşmanlığı (Xenophobia) kavramının bir uzantısı olarak ele alınabilir. 

Bir başka ifadeyle yabancı düşmanlığı veya korkusu, Müslümanlara yönelik olduğunda İslamofobi olarak 

tezahür etmektedir. Batı tarihinde yabancı düşmanlığı kavramı aynı zamanda ırkçılık ile kesişmektedir. Zira 

Muhafazakar ve Demokratlar tarafından İslam, Hıristiyan Medeniyetine karşı bir tehdit unsuru olarak 

görülmektedir (Akıllıoğlu, 1997:106). İslamofobi kavramına değinirken İslam’ın Avrupa kültürü; dolayısıyla 

Hıristiyan kimliği ile ilişkisini de irdelemek gerekmektedir. Nihayetinde İslam, Avrupa’da yerleşik bir din 

olarak yüzyıllar boyu varlığını korumuş ve bunu bir devlet ile de sembolize etmiştir. Bununla birlikte 

Avrupa’nın İslam’la kavgasının geçmişi İslamın ilk zuhur ettiği döneme kadar gitmektedir. İslam hep öteki 

ve kavga edilen bir hasım olarak görülmüştür.  

Avrupa’da Türkler, Museviler ve Slavlar’ın “öteki” başlığının altında toplanmaları, esas itibariyle dini 

kimlik perspektifine dayanmaktadır. Avrupa kimliğini şekillendiren asıl unsur olan Hıristiyanlık, diğer inanç 

mensuplarına bakış açısı dışlama ve düşmanlık temeline dayanmaktadır. Bu tarihsel arka plan Avrupa’da 

Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığın bir dışa vurumu olarak yansımış, en bariz örneği de İslamofobi 

olmuştur (Erdenir, 2005:  121-122). Haddizatında bugünkü Avrupa’dan bahsederken Avrupa’nın kimliğini 

oluşturan unsurlardan tarih boyunca İslam’ın “öteki” olarak algılanması ve dışlanmasını göstermemek hata 

olacaktır (Er ve Ataman, 2008: 754). Bu durum bir başka perspektiften Avrupa’nın hüviyeti, onun alamet-i 

farikasıdır. Avrupa’nın kendi tarihi boyunca başvurduğu “ötekileştirme” olgusu, İslamofobi bakımından bir 
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ilk teşkil etmemektedir; din kavramının insanlık tarihindeki belirleyiciliği, İslam dinini ötekileştirmenin bir 

unsuru olarak kullanmıştır (Yılmaz, 2008:  91).  

Bir görüşe göre, bugün Avrupa’da var olan İslamofobi kökenleri eskiye dayanan İslamiyet – 

Hıristiyanlık çekişmesinin doğrudan bir sonucu değildir. Ancak İslam’a ve Müslümanlara karşı seküler kalıba 

giren ilişkilerin bir sonucudur. Bu görüşe göre İslamofobi sadece dini tutku sonucunda varılan bir vak’a 

değildir. Anti-Semitizm’e benzer bir şekilde İslamofobi de 1789 sonrası dünyanın değişen küresel 

vizyonundan türemiştir. Çağdaş Yahudi karşıtlığı ile İslamofobi arasında, bu yönüyle teorik benzerlik dikkat 

çekmektedir. Buna göre Fransız ihtilali sonrasında bir takım solcu eylemciler Fransa’nın kendine gelmesi ve 

canlanması için Yahudilerin atılması fikrini savunmuşlardır. Her ne kadar bu öneri marjinal kalsa da fikri 

bakımdan zihinleri meşgul etmiştir (Geisser, 2007: 400-402). Avrupa’da aydınlanma ile birlikte İncil, bilimsel 

eleştiriye tabi tutulmaya başlanmış, vahyin gerçekten var olup olmadığı dahi tartışılmış buradan da 

“Yaradancılık” ve “Tanrı Tanımazlık” gibi çeşitli inançlara ulaşılmıştır ( Im Hof, 2004: 141-152). 

SSCB’nin dağılması ile birlikte Batı derin bir boşluğa düşmüştür. Yeni dönemde Avrupa’ya genlerinde 

bulunan kimliğinin gereği bir “öteki”nin varlığı gerekiyordu. Aranan “öteki” kısa sürede bulundu: İslam. 

Avrupa’nın kimliğini oluşturan Katolikliğin ezelden beri düşmanı olarak kabul edilen İslam böylece öteki 

olarak öne çıkarıldı.  Öyle ki Ortaçağ Avrupa’sında, Papa VI. Alexander İspanya’yı Yahudi ve 

Müslümanlardan temizledikleri için Kral Fernando ve Kraliçe Isabel’e “en Katolik Majesteleri” unvanını 

vermişti. (Hanks, 2009: 147- 155). Gerçekten de Hıristiyanlık Avrupa’yı “Avrupa” yapan değerler arasındaki 

temel unsurlardan birisidir. Avrupa kimliği, Katoliklik ile beraber “akıl”, “ihtilal” ve “Roma” gibi temel 

taşların bir araya gelmesi ile oluşan bir sistemdir. Öyle ki Ortaçağ’dan günümüze yabancı düşmanlığı 

örneklerinin hepsinde de “ötekileştirme” ile birlikte bu kimliğin parçaları görülmektedir. 

Yakın dönemde ise İslam’ın bir öteki, bir hasım olarak Avrupa’nın gündemine gelmesi, 1979 İran 

İslam devrimi ile olmuştur. Devrim tüm Avrupa’da korku ve endişe ile karşılanmıştır. 1970’lı yıllarda İslam 

korkusu daha ço akademik kaygı olarak ifade ediliyordu.  

Samuel Huntington tarafından kaleme alınan “Medeniyetler Çatışması” adlı makale  negatif bakış açısının 

İslama yönelmesinde çok önemli bir eşik olmuştur. Bu makalenin ardından Avrupa kıtasında İslamofobiyi 

güncel bir “korku” olarak benimsenmiş ve Müslümanlar dikkat çekmeye ve  “tehlike” olarak adlandırılmaya 

başlanmıştır.  

Bazı ülkelerde ise yabancı düşmanlığı Türk korkusu “Turkophobia” olarak tezahür etmiştir. Bu 

düşüncenin tarihsel kökenleri Haçlı seferlerine kadar gitmektedir. Türklere karşı olan nefret, tüm 

Müslümanları “Türk” olarak algılamak şeklinde görülmüş ve bu olgu en bariz ve acı şekilde 1990-93 yıllarında 

Bosna’da patlak veren savaşa yansımıştır. (Akıllıoğlu, 1997: 106-107). Samuel Huntington “Medeniyetler 

Çatışması” adlı tezinde  de esasen bu konuyu işlemiştir.  Huntington, milletlerin hangi etnik kökenden gelmiş 

olurlarsa olsunlar kendilerini bir “medeniyet”e ait hissettiklerini görüşünü savunmuştur.  Huntington’a göre, 

işgal döneminde Saraybosnalıların BM, NATO ve Amerikan bayrakları yerine Türk ve Suudi bayraklarını 

sallamaları Müslüman kimliklerinden kaynaklanmaktadır.  (Huntington, 2002:. 15). Benzer şekilde 

Yugoslavya’daki çatışmalarda Rusya’nın Sırplar’a diplomatik destek vermesi; Suudi Arabistan, Türkiye, İran 

ve Libya gibi ülkelerin de Boşnaklara silah ve para yardımı sağlamaları da Huntington’a göre ekonomik çıkar, 

güç sağlamak ve ideolojik nedenlerden dolayı değil “kültürel” açıdan bu insanlara yakın hissedildiği için 

yapılmış eylemlerdir. (Huntington, 2002: s. 26). 

 

2. İslamofobinin Yaygınlaşması  

2.1. İslamofobinin Öncüsü Akademi 

1990’ların başlarında İngiltere’de, Runnymede Trust adında bir kuruluşun desteğiyle Anti-Semitizm 

konusunda araştırmalar yapmak amacıyla bir komisyon kurulmuştu.  Bu komisyonun çalışmaları sonucunda 

elde edilen ilginç bulgulardan biri de, Yahudilere karşı mevcut olan önyargı ile Müslümanlara karşı olan 

önyargının birçok paralellikler içerdiği şeklindedir. Hatta Müslüman karşıtlığının daha ciddi derecede ve kaygı 

verici boyutta olduğu tespit edilmiştir. (Stone, 2004:7). İngiltere Müslümanları, kendilerine verilecek zararları 

önlemek amacıyla Yahudi örgütlerini örnek alarak 1997 yılında Müslüman meclisleri kurmuşlardır (Stone, 
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2004:9). Britanyalı Müslümanların derneklerine (Muslim Council) 11 Eylül olaylarından sonra yüzlerce 

hakaret içerikli e-posta gönderilmiştir. Bu gelişme,  Müslüman İngiliz vatandaşlarını derinden sarsmıştır. 

Çünkü bu mesajların arasında yer alan “Develerinize binin ve çölünüze geri dönün, siz buraya ait değilsiniz!”, 

“Tüm Müslümanlar birer katildir!” gibi mesajlar oldukça yıkıcı boyutta olmuştur (Stone, 2004: s. 18). 

 

Avrupa’da gerçeklik temeli olmadan tamamen hayal ürünü fikirleri ortaya atıp, hayali düşmanlıklar 

yaratmak, Soğuk Savaş sonrasında olağan işler arasında sayılmıştır. Örnek olarak Allen, Müslümanların aşırı 

sağ tarafından “mızmızlanan deliler” olarak görüldüğünden ve ileride Avrupa semalarında çok sayıda 

minarenin görülmesinin yüksek ihtimalde olduğundan korkulduğunu aktarmaktadır (Allen, 2010:4). Buna 

benzer iddiaların yaygınlaşmasından en çok Avrupa kıtasında yaşayan Müslümanlar zarar görmekte ve bu 

durum  İslamfobi’yi körüklemektedir. 1997 yılında  “Islamophobia: a Challenge For Us All” başlığı ile 

yayımlanan raporu Canatan, Avrupa’da yüzyıllardır var olan İslam karşıtlığının güçlenmesi olarak 

değerlendirmektedir. Söz konusu raporda Müslümanlar hakkında yer verilen önyargıların bazıları şu 

şekildedir:   

1- İslam kültürleri yeksenak, tek tip ve dolayısıyla değişime kapalıdır, 

2- İslam kültürü diğer kültürlerden tamamen farklıdır, 

3- İslam Batı kültüründen aşağıdır; barbar, irrasyonel, ilkel ve cinsiyetçi tutumlara sahiptir, 

4- İslam acımasızca tehlikeli ve tehditkârdır, 

5- Müslümanlar dini inançlarını siyasal ve askeri çıkarları için kullanırlar, 

6- Müslümanların Batı kültürü eleştirisinin hiçbir değeri yoktur, 

7- İslam’a karşı düşmanlık, Müslümanlara yönelik ayrımcı pratikleri ve Müslümanların geniş 

toplumdan dışlanmasını meşrulaştırmak için kullanılmaktadır. İslamofobi sanki doğal ve sorun teşkil etmeyen 

bir fenomen olarak görülmektedir (Canatan, 2005: ss. 21-23). 

1990’ların başında Hollanda’nın Leiden üniversitesinden iki profesör W. A Shadid ve P. S. Van 

Koningsveld’in çalışmaları “İslam Tehlikesi Efsanesi” başlığı ile yayınlanmıştır.  Bu çalışmanın başlamasına 

nedeni, 1990 yılında “Muhammed Rasul” takma adıyla Pakistan kökenli olduğunu iddia eden bir kişinin 

“Hollanda’nın Çöküşü” (De Ondergang Van Nederland)  adında bir kitap yayınlamasıdır. Bu kişinin yazmış 

olduğu kitap, Hollanda’da ciddi bir tehdit olarak göze çarpmıştır. Çünkü bu kitaba mevzu olan konular 2010 

yılında Müslümanların Hollanda’da ciddi bir topluluk haline gelmesi, 2020 yılında Hollanda kültürünün 

çürümeye başlaması ve bunun yerini İslam medeniyeti ve kültürünün ağır basacak olması ve nihayetinde 2050 

yılında da Müslümanların artık Hollanda’yı tamamen ele geçireceği öngörüsüdür. Bu iddialar doğal olarak 

insanlarda İslam’ı gittikçe artan bir şekilde tehdit unsuru olarak görmelerine zemin hazırlamıştır. Canatan’ın 

da ileri sürdüğü gibi, bu kitabın yazarının müstear bir isim kullanan bir ırkçı olabilmesi ihtimali de 

bulunmaktadır. Ama her kim yazmış olursa olsun kitap insanları İslama karşı önyargılı olmaya 

yönlendirmiştir. Bu kitap, Berlin duvarından kurtulan Avrupa’nın yeni duvar arayışlarına yöneldiğini ortaya 

koymuştur. Leiden üniversitesi öğretim üyeleri anti-islamizmin kökenlerine yolculuk yaptıklarında çok ilginç 

örneklerle karşı karşıya kalmışlardır. Bulgular Avrupa’da anti-İslamizmin  İslam’ın doğuşuna kadar 

uzandığını göstermiştir.  Bir başka çalışmada, Canatan’ın da  ifade ettiği üzere, Katolik dünyası, İslam’ın 

doğuşunu bir komplo teorisi ile açıklamaya çalışmıştır. Bu teoriye göre Katolik Kilisesinden aforoz edilen bir 

papaz Arap yarım adasına giderek orada “Muhammed” adında birisi ile tanışır ve ona Yahudi ve Hıristiyan 

dininin temel öğretilerini ve geleneklerini anlatır ki bunun neticesinde de İslamiyet’in ortaya çıkmasını sağlar. 

Bu dinin kutsal kitabında Hıristiyanlık ve Museviliğe ait bu kadar şeyin var olması tesadüf değildir. Onlara 

göre Yeni doğan bu dinin lideri Hazreti Muhammed; görünmeyen lideri ise Katolik kilisesinin görevine son 

verdiği bir papazdır. Leiden’li profesörlere göre, bu kategorideki düşünceler ve komplo teorileri Avrupa’da 

tarih boyunca hep gündemde tutulmuştur.  (Canatan, 2005: ss. 20-21). 

 

2.2.  Selman Rüşdi Fetvası 

İran’da, 1979 devriminin ardından İslam Cumhuriyeti’nin kurulmuş olması, Avrupa’da olumsuz bir 

gelişme olarak algılanmıştır. Humeyni’nin, 1 Şubat 1979 tarihinde Fransa’daki sürgün yaşamından İran’a geri 
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dönmesi ve üç milyon İranlı tarafından karşılanmasını (Sander, 2007: 556) Avrupa’da fundamentalistlerin 

ayaklanması olarak değerlendirilmiş ve devrimin Ortadoğu’daki diğer ülkelere sıçrama ihtimalinden 

korkulmuştur. Nitekim Humeyni’nin 16 Ağustos 1979’da yapmış olduğu bir konuşmada, “Baskı altında 

tutulan tüm Müslüman halkların İslam dünyasında çürümüş ve baskıcı hükümetleri devirmeleri” yönünde 

görüş beyan etmesi eski korkuları daha da arttırmıştır (Sander, 2007:556-563). Geçekten de İslam hakkındaki 

olumsuz yargıların Batı’da yeniden canlanması bakımından 1979 devrimini bir kırılma noktası olarak 

değerlendirmek gerekmektedir.  Devrimin ardından Batıda geniş bir coğrafyayı etkileyebilecek potansiyelden 

bahsedilmesi ve kaygıların dile getirilmesi, anti-İslami eğilimlerin harekete geçmesine yol açmıştır. (Canatan 

ve Hıdır, 2007: 19). İran’da yeni yönetimin ABD’yi “Büyük Şeytan” olarak nitelendirmesi de taraflar arasında 

köprülerin tamamen atılmasına neden olmuştur. (Allen, 2010: 38) 

Batının esas korkuya kapıldığı an ise Hindistan asıllı İngiliz yazar Selman Ruşdi’nin 1988 yılında 

İngiltere’de yayınladığı Şeytan Ayetleri (The Satanic Verses) adlı kitabına gösterilen tepki olmuştur. Yazar 

tarafından bu romanda Hazreti Muhammed’in içinde yaşadığı pagan topluluğun desteğini almak için 

pragmatik davrandığı ve çok tanrılı yaklaşım lehine tavır aldığı öne sürülmüş; bunun sebebinin bazı ayetlerin 

şeytan tarafından yazdırılması şeklinde açıklanmıştır.  Tüm İslam coğrafyasında büyük yankı uyandıran 

Şeytan Ayetleri kitabına en sert tepki İran’dan gelmiştir. İran İslam devriminin lideri Ayetullah Humeyni, 

Selman Rüşdî için “ölüm fetvası” yayınlamıştır.  Bu gelişmenin ardından Batı’da Müslümanlar yeniden hedef 

tahtasına konulmuştur. (Kuyucuoğlu, 2005: 406-410). 

Fetvanın ardından İran yönetimi tarafından ölüm cezasını infaz edene para ödülü verileceği de 

açıklanmıştır. 1989 yılında Humeyni vefat edince İran, İngiltere ile ilişkileri düzeltmek için ölüm fetvasını 

kaldırma girişiminde bulunmuş; ancak 2005 yılında İran dini lideri Hamaney, fetvanın sadece fetvayı veren 

kişi tarafından kaldırılabileceğini, Humeyni hayatta olmadığı için bunun da mümkün olmayacağı görüşünü 

savunmuştur.  İran yönetimi Eylül 2012’de yaptığı açıklamada Selman Rüşdî’ye verilen ölüm fetvasındaki 

ödülün 3 milyon 300 bin dolara çıkarıldığını açıklamıştır. Bunun sebebi olarak ise Rüşdî olayından cesaret 

alan Batı dünyası aydınlarının İslam’ı karalamaya yönelik yayınlar yapmaya devam etmesi gösterilmiştir. 

İngiliz hükümeti ise Selman Rüşdî’ye “Şövalyelik” madalyası vererek desteğini ortaya koymuştur.  

İran devrimi ve Rüşdî hadisesi, İslam’ın ve Müslümanların gelecekleri açısından bir kırılma noktası 

olmuştur. İslam dünyası bu olaylar neticesinde fikir özgürlüğünün olmadığı coğrafya olarak tanımlanmış ve 

saldırılara daha açık hale gelmiştir. Bu vesileyle İslam coğrafyasının ne kadar ajite edilebilmeye meyilli bir 

sosyal yapıya sahip olduğu, İslamofobi lobilerince test edilmiştir. Tüm bu gelişmeler açıkça Batının SSCB’nin 

çökmesinden sonra kendisine hasım olarak İslam dünyasını seçtiğini göstermiştir. Nitekim, 1995 yılında 

NATO tarafından yapılan bir açıklamada “İslam fundamentalizmi en az komünizm kadar tehlikeli hale 

gelmiştir” görüşü savunulmuştur. (Huntington, 2002:318). Kendisi de İslam medeniyetinin bir parçası olmuş 

Avrupa, soğuk savaş yıllarında komünist bloğun üzerinde taşıdığı “totaliter” yaftasını İslam ülkelerine 

devrederek bu boşluğu İslam ülkeleri ile doldurmuştur (Erdenir, 2010: ss. 76-77). 

 

2.3.  İkiz Kulelere Yapılan Kuşkulu Saldırı 

Batı ülkelerinde İslamofobi’nin yayılması ve kitleselleşmesinde çok önemli bir dönüm noktası İkiz 

Kulelere yapılan saldırı olmuştur. CIA ve FBI’ın ülke genelinde yaygın istihbarat ağına rağmen böyle bir 

operasyonun gerçekleştirilmiş olması Batı dünyasında bile kuşku ile karşılanmıştır. Bununla birlikte 11 Eylül 

2001’de Amerika’nın New York şehrinde yer alan Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine gerçekleştirilen 

terör eylemi bir amaca hizmet etmiştir.  Bu olayın ardından yalnız Avrupa veya Amerika’da değil; tüm dünya 

bakımından İslam’a karşı hizipleşmenin kapısı aralanmıştır.  İslam karşıtı gruplar yaygın ve kesif bir 

propaganda ile kamuoyunu İslam tehlikesi olduğunu ileri sürerek yönlendirmişlerdir. İslam, terörle birlikte 

zikredilmiş, Müslümanlar teröre eğilimli kişiler olarak değerlendirilmiştir. Dönemin ABD Başkanı George 

Bush’un ünlü konuşmasında ileri sürdüğü “Ya bizden yana olun,  yahut da terörden yana” görüşünün hemen 

ardından Müslümanlara karşı ayrımcı uygulamalar başlamıştır.  İtalya başbakanı Berlusconi, insan haklarına 

ve dini özgürlüklere saygının sadece Batı uygarlığında bulunduğundan ve İslam’ın da bunlardan oldukça uzak 

görüşünü savunmuştur.  Bir başka örnek de Hollanda’da bir siyasal partinin lideri olan Pim Fortuyn’in 
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analizidir. Fortuyn İslam dini için: “ İslam, dünya barışı için büyük bir tehlikedir. İslam’ın dünyada önemli 

bir rol oynamadığı hiçbir çatışma alanı yoktur” sözlerini sarf etmiştir. Yatıştırıcı açıklamalar yapmak yerine 

tahrik edici söylemin tercih edilmesi, özellikle Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanları zor durumda 

bırakmıştır.  

Göle’ye göre, 11 Eylül 2001’de Amerika’da ikiz kulelere saldıran, Batı kamuoyuna göre “İslam” 

olmuştur. Yani saldırıyı yapan siyasal grup olan El Kaide geri planda kalmış, İslam öne çıkarılmıştır. (Göle, 

2010: 13). Kimi gazetecilerin ve akademisyenlerin terör örgütü El Kaide’yi İslam’ın temsilcisiymiş gibi 

sunmaları kamuoyunda Müslüman karşıtlığının artmasına neden olmuştur. 11 Eylül terör saldırılarından sonra 

Avrupa’da Müslümanlara karşı ayrımcılık uygulanmış,  İslamiyet ve Müslümanlar Batı medeniyeti için en 

ciddi tehdit olarak görülmüştür (Erdenir, 2010: 76-77). Müslümanların islamofobik eylemelere maruz kaldığı 

ve bunların yaşamlarının derinden etkilediği çeşitli raporlara yansımıştır (EUMC, 2006).  

Avrupa’nın göç ve yabancı iskânı konusundaki yaklaşımı 11 Eylül ‘ten sonra değişime uğramıştır. 

Yeni koşullarda Avrupa’da yabancılar özellikle Müslüman kökenli olanlar bakımından hiçbir şeyin eskisi gibi 

olmayacağı yeni bir dönem başlamıştır. İltica hakkı uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınmış bir hak 

olmasına rağmen Avrupalı devletler özellikle Müslüman göçmenlere karşı kapılarını kapatmaya çalışmışlardır 

(İnanç ve Çetin, 2011: 12).  

 

2.4.  Avrupa’da İslami Tehdit İmajı/Algısının Yükselmesi 

11 Eylül saldırıları sonrasında Batıda kökenleri eskiye dayanan Müslüman karşıtlığı ve önyargılar 

yeniden gündeme gelmiştir. Müslüman Kardeşler Teşkilatının kurucusu Hasan el Benna’nın torunu olan Tarık 

Ramazan’ın ifade ettiği üzere yeni dönemde “ ne kadar az İslam olursa, o kadar az sorun olur” kanaatinin 

yayılması için çaba gösterilmiştir.  (Ramazan, 2005:  s. 148). ABD ve Avrupa, İslam’ı ve İslam diyarlarını 

anlayabilmek için halen eski şarkiyatçılık usul ve tekniklerini kullanmaktadır. Müslüman toplumlar, kendi 

meselelerini çözmekten uzak, cahil ve vahşi insanlar olarak lanse edilmektedir. Tüm bunlara rağmen karşılıklı 

diyalog mekanizmaları tam manasıyla harekete geçirilmemekte; aksine İslam dünyasını manipüle etmek ve 

kontrol altına almak için yeni stratejiler planlanmaktadır. 

Avrupalı şarkiyatçıların İslam’a karşı savundukları en önemli unsur Müslümanların demokratik bir 

topluma önderlik edemeyeceği ve İslam’ın dini hoşgörü ve dünya barışına karşıt olan değerlere sahip 

olduğudur. Öte yandan Avrupa’da yaşayan Müslümanların demokratik bir Avrupa’ya entegre olamamaları 

İslam’ın değerlerine bağlanmaktadır.  

İtalyan bir gazeteci olan Oriana Fallaci “La Rade et L’Orgueil” adlı eserinde “İslami terörizmin” 

İslam’dan bir sapma olmadığını aksine bu terörizmin İslam’ın kendi özünü teşkil ettiğini beyan etmekte ve 

Usame bin Ladin ve Taliban gibi temsilcilerinin ise İslam’ın en güncel ifadesi olduklarından bahsetmektedir 

(Geisser, 2010: s.52). İtalyan gazetecinin yapmış olduğu yorum sadece kendi görüşü olmakla sınırlı kalmamış, 

ortalama bir Avrupalı vatandaş da benzer düşüncelere sahip hale gelmiştir. Buna göre Avrupa’daki İslam veya 

Avrupa’ya yansıyan İslam ciddi bir “vitrin” sorunu yaşatmaktadır. Vitrindeki bu kadar olumsuz örneği gören 

insanlar da adeta içeriye girip göz atmaktan korkmaktadırlar çünkü vitrindeki görüntü ile belleklerinde yazılı 

olan arasında ihtilaf bulunmamaktadır. Nitekim İslam dini birçok batılı kaynakta tevhid dini olarak değil; 

Muhammedanizm olarak geçmiştir ki, bunun en önemli kaynağı Dante’nin ilahi komedyasıdır. Bu eserde 

cehennem tasvir edilirken yedi katın en alt katmanına Makmetto (Muhammed) yerleştirilmiştir.  

Denffer’e göre, İslamiyet hakkında gayrimüslim kamuoyunun ve basın dünyasının, görüşlerini 

aktarırken temel İslami kaynaklara dayanmadıkları ortadadır. Bundan dolayı da gayrimüslimler İslam’ı 

“Müslüman” davranışı olarak algıladıkları şeye göre anlar ve yargılarlar (Fekete, 2009:38). Bu noktada 

yalnızca Avrupa kurum ve kuruluşların değil; Müslümanların da İslam’ı algılama şekillerinin sorgulanması 

gerekmektedir. Tarık Ramazan, Avrupa’da yaşayan Müslümanların en az yüzde sekseninin dini vecibelerini 

yerine getirmediklerini, bu durum itibari ile de zaten genel olarak yeterince eğitimli olmayan Müslüman 

toplulukların oldukça göze batabilecek şekilde yaşamlarını devam ettirdiklerinden bahsetmektedir. Ona göre 

İslam, hakiki manada yaşandığı müddetçe içerdiği öğretiler Avrupa’nın medeniyet bakımından çok üstünde 

olacaktır (Ramazan, 2005: 157- 159).   Öyle ki, İslam öğretisi doğru anlaşıldığında ve uygulandığında tüm 
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zamanlar ve mekanlar için örnek oluşturacaktır.  Ramazan’a göre bu, İslam’ın evrensel boyutudur (Ramazan, 

2005: s. 169).   Avrupa’daki Müslümanlar İslam’ın algılanmasında doğrudan bir temsilci vazifesi 

görmektedirler. Çünkü zaten İslam hakkında yeterince önyargının bulunduğu Avrupa’da, Müslümanların da 

bu önyargıları destekler mahiyetteki davranışları İslamofobinin artmasına öncülük etmektedir. İslamofobi ve 

diğer herhangi bir “fobi” korkudan, cahillik ve çeşitliliğin kabul edilemez durumundan kaynaklanır, bunları 

“bilinmeyenden korku” sınıflaması olarak adlandırılmaktadır (Ramberg, 2004: s. 26). 

Hiç şüphesiz Avrupa ve özellikle Avrupa Birliği’nin en çok sıkıntı çektiği konuların başında 

entegrasyon gelmektedir. Entegrasyon, Avrupa’nın sahip olduğu kültürel ve etnik zenginliğin artması sonucu 

tartışılmaya başlanmıştır. 1990’lı yılların başlarına kadar oldukça fazla sayıda Müslüman göçmeni çeken 

Avrupa, sahip olduğu zenginliği arttırmış; lakin entegrasyon mu, asimilasyon mu tartışmaları bu zenginliğe 

gölge düşürmüştür. Avrupa’da özelikle septiklerin entegrasyona olumsuz bakarak asimilasyon yanlısı tavır 

takınmaları dolayısıyla homojen bir Avrupa hayal etmeleri göçmenler üzerinde ayrımcılığı arttırmıştır.  

Ramazan, Avrupalı Müslümanlardan İslamsız Müslüman olmalarının istendiğini belirtmektedir. Ona 

göre “fazla Müslüman olmak” Batılı değer ve yaşam tarzına muhalif bir duruş sergilemek anlamına gelmekte; 

bu da entegrasyonu mümkün hale getirmemektedir (Ramazan, 2005: 235). Ramazan, çok sayıda insanın 

İslam’ı hâlâ Arap, Hint ve Pakistanlılarla ilişkilendirdiğini; buna karşılık kendi vatandaşlarının Müslüman 

olabileceğini kavramakta güçlük çektiğini hatta böyle bir şeye rastlanılsa bile bu kişilerin gerçek vatandaş 

olamayacağını düşündüklerinden bahsetmektedir (Ramazan, 2005: 283). Burada düşülen yanılgı, İslam‘ın 

Avrupa’nın bir parçası olduğunun halen idrak edilememiş olmasıdır. Bugün 740 milyon Avrupa nüfusunun 

56  milyonu Müslüman; bu da % 7,6 oranında bir Müslüman nüfusa denk gelmektedir.  

(Europe Muslim Population in 2014, 2015:1). Ancak bu ciddi nüfusa rağmen ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.. 

Örneğin; Fransa’da, Müslümanların vatandaşlığa geçiş talepleri karşısında ilgili şahısların ne kadar Müslüman 

olduğuna bakılmaktadır. Eğer bu kişiler mahallelerindeki herhangi bir mescit derneğine üye ise veyahut bu 

tür kuruluşlarda görevli ise yapmış oldukları Fransız vatandaşlığı başvuruları karşısında “bağlı bulunduğunuz 

derneğinizin savunmuş olduğu tezler cumhuriyet prensiplerine aykırı bulunduğundan Fransız vatandaşlığına 

geçmeniz ülkemiz açısından bir menfaat arz etmemektedir. Dolayısıyla bu talebiniz reddedilmiştir.” cevabını 

almaktadırlar (Bakcan, 2007:72). Görüldüğü gibi islamofobi, devletlerin vatandaşlık düzenlemelerini en ince 

ayrıntısına varıncaya kadar değiştirmekte ve neticesinde de Müslümanlar toplumun menfaatini 

geliştiremeyecek unsurlar olarak telakki edilmektedirler. Subaşı’na göre, Fransa, ülkesindeki Müslümanların 

entegrasyonu yoluyla, “Avrupa İslam”ını yer(el)leştirmek arzusundadır. Bunun sonucunda ulaşılmaya 

çalışılan “Fransa İslamı”, gerilimi ve çatışmayı önlemeye yönelik bir politik düşüncedir (Subaşı, 2005:53).   

Sıkça yapılan anketlerde de ankete katılan vatandaşların verdiği cevaplar arasında Müslümanların 

bulundukları topluma hiçbir katkılarının olmadığı yönünde yorumlar oldukça fazla yapılmıştır (EUMC, 

2006:15). 

 

2.5.  Terör Eylemleri ve  İslomofobinin Yaygınlaşması 

Avrupa ülkelerinde İslam karşıtlığının yükselmesinde bir önemli eşik de terör eylemleri olmuştur. 

Avrupa’ya sıçrayan terör eylemleri ilk olarak 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde İstanbul’da başlamıştır.. 

Eylemlerde hedef alınan mekanlar üzerinden bir mesaj verilmek istenmiştir. İstanbul’daki Neve Şalom 

Sinagogu ve BethIsrael Sinagogu’na düzenlenen bombalı eylemlerden sonucunda 27 kişi yaşamını yitirmiştir. 

Sinagog saldırılarından beş gün sonra İstanbul İngiliz Konsolosluğu ve İngiltere kökenli HSBC Bankası’nın 

genel merkezine bombalı saldırı düzenlenmiştir.  El-Kaideye bağlı bir örgüt saldırıyı üstlenen açıklamalar 

yapmış ve bu saldırıların amacının “İngiliz çıkarlarına zarar vermek” olduğunu açıklamıştır. Kısa bir süre 

sonra Madrid’de metro istasyonuna yapılan saldırıda ise 190 kişi ölmüş ve bine yakın kişi yaralanmıştır. Bu 

olayın ertesinde İspanya’da yabancı düşmanlığında ciddi bir artış gözlenmiştir (Geisser, 207: 412-413). 

İngiltere’nin başkenti Londra’da 7 Temmuz 2005 tarihinde farklı yerlerde 4 bomba patlatılmış, 50’nin 

üzerinde insan ölüm ve 700 kişi yaralanmıştır. (Özer, 2007: 171).  

Londra saldırısından sonra ortalama Avrupa vatandaşında İslami terörün her an her yerde ortaya 

çıkabileceği şeklinde kanaat ortaya çıkmıştır. Yapılan soruşturmaların neticesinde saldırganlardan 3’ünün 
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İngiltere doğumlu Müslüman, bir diğerinin ise Jamaika doğumlu ve sonradan Müslüman olan biri olduğu 

açığa çıkmıştır.  (EUMC, 2005:  29). Bu bulgular elbette ki Müslümanların rahatsız edilmelerinin en önemli 

sebebi olmuştur. İstanbul, Madrid ve Londra’da gerçekleştirilen bombalama olayları büyük çapta bir insan 

kitlesini öldürmeyi amaçlamıştır.  Terör eylemleri, İslam ve terörü birlikte düşündürme, çağrışım yaptırma 

amacına hizmet etmiştir.  

Bombalama olayları ne kadar büyük çapta bir tahrip meydana getirmiş olursa olsun nihayetinde 

islamofobi artışa geçmiş olsa da bu eylemlerden çok daha küçük çaplı eylemler ile çok daha büyük bir kitlenin 

dikkatinin çekilmesi sağlanmıştır. Bunlardan ilki Hollanda’da meydana gelen bir cinayettir. Hollanda’da ifade 

özgürlüğü konusunda işlenmiş bu cinayet, yönetmen Theo Van Gogh’un İslami değerleri eleştirebiliyor olması 

sonucunda işlenmiş ve büyük yankı uyandırmıştır. Suikastı düzenleyen kişinin ise Faslı bir göçmen olan 

Muhammed Bouyeri olması tüm okları yeniden İslam’a yöneltmiştir. İslamofobiye katkıda bulunan bu olay 

yabancı düşmanlığının artmasına zemin teşkil etmiştir. Cinayete kurban giden Theo Van Gogh’un yönettiği 

Submission (Teslimiyet) isimli filmde mevzu olan, İslam’da kadının konumu olmuştur. Bu olay Göle’ye göre 

göç, İslam, cinsiyet sorunu ve Avrupa normlarıyla çatışma sorunlarının nasıl bir düğüm oluşturduğunu 

göstermiştir. Bu filmin diğer yapımcısı ise Somalili bir göçmen olan Hirsi Ali adında bir parlamento üyesi idi. 

Bu kadın parlamenter, İslam dinini kadınlara boyun eğdirilmesi olarak lanse eden ve kendi bulunduğu 

cemaatin sınırlarını aşan Somali asıllı bir göçmendi. Film, Van Gogh’un penceresinden Müslüman kadınların 

uğramış olduğu zulümleri anlatıyordu. İçeriğinde yer alan ve İslam’ın imajına ciddi zarar veren şiddet öğeleri, 

ciddi manada tepki çekmiş ve bir süre sonra yönetmenin öldürülmesi ile sonuçlanmıştır.  Tüm bunlara rağmen 

Avrupa’da İslam ile diğer dinler arasında muhakkak bir çifte standart göze çarpmaktadır. 2005 yılında 

Fransa’da bir moda markasının yapmış olduğu reklamda ise Hz. İsa’yı temsil eden bir rol görev almıştır.  

Katolik kilisesinin yapmış olduğu şikayet üzerine adli makamlar bu şikayeti haklı bulmuş ve reklam 

yasaklanmıştır (Göle, 2010: 23-26). 

İslamofobinin ciddi bir artış yaşadığı diğer bir kırılma noktası da Danimarka’da yaşanan karikatür krizi 

hadisesidir. 30 Eylül 2005 tarihinde Danimarka’da yayınlanan aşırı sağ eğilimli Jyllands-Posten gazetesinin 

Hz. Muhammed hakkında 12 adet karikatür yayımlamasıyla küresel çapta bir kriz yaşanmıştır. Kutsal 

değerlere yapılan bu saldırı neticesinde dünyanın her tarafından eylemler ve gösteriler Danimarka’ya olan 

tepkiyi dile getirmek içindi (Kuyucuoğlu, 2005: 406-410). Jyllands-Posten gazetesi karikatürleri 

yayınlamadan önce çıkarmış olduğu baskılarda ilk önce karikatürlerin yayınlanmasına zemin hazırlama 

yoluna gitmiştir. Bu gazetenin, karikatürler ortaya çıkana kadar yapmış olduğu vurgular medyanın ve 

siyasetçilerin İslam’ı eleştirmekten korktukları yönünde başlıklar içermiştir (Kuyucuoğlu, 2005: 413). İfade 

özgürlüğü altında yayınlanan karikatürler Danimarka’dan sonra Alman DieWelt gazetesinde, Fransa’nın 

France Soir gazetesinde, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo gibi yayın periyodiklerde yayımlanmıştır. Bu 

olayların ardından camilere ve okullara yönelik saldırılarda artış görülmüş, sadece Hollanda’da saldırı rakamı 

800’e yükselmiştir. (Rieker, Glaser ve Schuster, 2006:  49). 

 

3. İslamofobinin Yaygınlaşmasında Aşırı Sağ Kitle Partilerinin Rolü  

Avrupa’da İslamofobi’nin yaygınlaşmasında katalizör rol oynayan bir başka faktör de aşırı sağ eğilimli 

siyasal partilerin eylemleri ve tutumları olmuştur.  Daha önceden marjinal seviyede siyasal destek bulan aşırı 

eğilimli siyasal hareketler son yıllarda merkez partilerin siyasal gücünü tehdit edebilecek seviyeye 

güçlenmiştir. Fransa’da halk desteği uzun yıllar boyunca % 10’un altında kalan Ulusal Cephe yeni dönemde 

Başkanlık yarışının ikinci turuna kalabilecek şekilde kitleselleşmiştir.  

Avrupa’da aşırı sağcı partiler, 1950’lerden itibaren söylemlerini ırkçılık ekseninden uzaklaştırmaya 

çaba göstermişlerdir. Artık ırkçılık eski moda bir üslup halini aldığı için bu kategorideki partiler kültürel 

farklılık esasına göre kurulan yeni yabancı karşıtı söylemler geliştirmeye dikkat etmişlerdir (Vural, 2005: 35). 

Bu yönüyle Avrupa’nın geçmişten gelen kültür birikimi ve geleceğe yönelik siyasi birlik arasında ikilemde 

kalınmıştır (Kılınç, 2006:. 29). 

Liberal demokrasilerin hüküm sürdüğü Batı Avrupa’da popülist radikal sağ partiler adeta siyasi 

arenanın birer demirbaşı haline gelmişler; eski demir perde ülkelerinde de demokrasiye geçişten bir müddet 
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sonra bu partiler yaygınlaşmaya başlamışlardır. Temel belirleyiciler olarak “tarih, din ve etnisite” özellikleri 

ağır basan hareketlerin her zaman yükselişte olduğu görülmüştür. (Vardar, 2004: 13).  

Avrupa’da yükselmekte olan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının “kurumsal” boyutunu aşırı sağ hareket 

oluşturmaktadır. Bu partiler, aşırı sağ hareket (far-right movements) ve sağ kanat popülizm (right-wing 

populism) olarak nitelendirilen siyasal oluşumlardır. Bu kategorideki partilerin temel özelliklerini popülizm, 

otoriter tutum, milli kültürün tek hakim kültür olması ve yabancı düşmanlığının bir kombinasyonu olan 

milliyetçilik olarak sıralamak mümkündür.  (ENAR, 2012: 3). Bu özellikler, Avrupa’da faaliyet gösteren aşırı 

sağ partilerin temel yazılım kodlarını oluşturmaktadır. Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi, en  temel dayanak 

noktalarını oluşturmaktadır. Fransa’da Ulusal Cephe, Finlandiya’da True Finns Partisi, Hollanda’da Greert 

Wilders’in Hollanda Özgürlük Partisini bu kategorideki siyasal haraketlere en bilinenleridir.  (ENAR, 2012: 

2). 

 

3.1. Fransa’da Ulusal Cephe 

Fransa’da 1970’li yıllarda kurulan Ulusal Cephe’nin ideolojik yapısını  “efsanevi” liderleri olan Jean-

Marie Le Pen, yurseverlik/ milliyetçilik olarak kurgulamıştı. Parti,  Fransa tarihi bakımından ehemmiyet 

taşıyan figürleri kendisi ile özdeşleştirmişti. Bunlardan ilki,  100 yıl savaşlarında  Fransa için İngilizlere karşı 

savaşmış ve yakılarak öldürülmüş ulusal kahraman Jeanne  D’arc, ikincisi ise Pirenelerde kutsal kabul edilen 

Poitiers bölgesidir.  Jeanne D’arce ölümünden beş yüz yıl sonra aziz ilan edilmiştir. Poiters bölgesi ise  

Endülüs İslam Devletine karşı başarılı savaş veren Şarlman’la özdeşleşmiştir.  Bu sembollerden ilki 

Fransa’nın milliyetçiliğini, ikincisi ise Katolikliğini simgelemektedir. Ulusal Cephe, tüm radikal sağ akımları 

çatısı altında toplama amacıyla hareket eden bir siyasal oluşumdur. Le Pen, Fransa’yı tehdit eden unsurları 

Arap-İslam istilası ve Anglo_Amerikan liberalizmi şeklinde tanımlamıştır. Ulusal Cephe’nin bir başka 

karakteristik özelliği de yabancı düşmanı ve anti semitik olmasıdır. Yabancı kökenliler parti tarafından ülkeyi 

işgal etmeye gelenler biçiminde değerlendirilmektedir. Ulusal Cephe’nin en önemli sloganları şunlardır:  

“kültürümüzü koruyalım” ve “herkes eşit ama aynı değil.” (Vardar, 2004: 164). Le Pen, ülkesinde yaşayan 

göçmenlerden “siyah saçlı Müslümanlar” olarak bahsetmektedir. Ulusal Cephe’ye göre İslam, Fransız 

kimliğini tehdit etmektedir. Fransız kimliğinin yalnızca iki seçeneği vardır; ya ayakta kalacak ya da İslam ile 

yer değiştirecektir (Noi, 2007:  97-98). 

 

3.2.   Hollanda Aşığı Sağı:  Wilders ve Fortuyn 

Hollanda’da aşırı sağcı ve yabancı düşmanı siyasal partilerin en önemlileri  Hollanda Özgürlükler 

Partisi(PVV) ve Yaşanabilir Hollanda Partisidir. İkincisinin liderliğini yapan aynı zamanda  akademisyenlik 

ve gazetecilik görevlerini de yürüten Pim Fortuyn dikkat çeken bir figür olmutur.  Bu şahıs, İslam’a karşı 

savaş açtığı gazete köşesinde şu görüşleri savunmuştur. “ İslam dünya barışı için büyük tehlikedir. İslam’ın 

önemli rol oynamadığı dünyada hiçbir çatışma alanı yoktur. İster iç çatışmalar şeklinde olsun, ister ülkeler 

arasındaki çatışmalar olsun. Komünizmin rolü şu anda kalmamıştır. Ama aynı görev İslam tarafından devir 

alınmıştır. Hür batıda komünist partileri ve örgütleri nadiren yasaklama yoluna gittik. Bu kuvvetli olmanın bir 

işaretidir. Fakat onları iyi takip ediyorduk ve arkadan bakılınca da bunun doğru olduğunu görüyoruz. Şimdi 

aynı şeyi ülkemizdeki tüm cami ve İslam örgütlerine karşı yapmalıyız.”(Canatan ve Hıdır, 2007: 444-445).  

Fortuyn’in yazdığı “Kültürümüzün İslamlaşmasına Karşı” adlı kitap Hollanda’da 100 binden fazla 

satmıştır. Kendisinin asla ırkçı olmadığını savunan Fortuyn, buna delil olarak da eşcinsel olmasını ve Faslı bir 

kişi ile birlikteliğini ileri sürmektedir. Yabancı düşmanlığı konusunda özellikle Müslüman göçmenler üzerine 

odaklanan Fortuyn iktidara gelmeleri halinde de yabancıların ve özellikle Müslümanların ülkeye girişlerini 

engelleyeceklerini belirtmiştir. Avrupa Birliği’nin ulusüstü karakterine de karşı çıkan Fortuyn, Schengen 

antlaşmasına da uymayacaklarını belirterek Hollanda’yı yabancılardan izole etmeyi planlamıştır (Fortuyn 

Kimdir, 2012: s. 2). 

Kamuoyu araştırmaları Fortuyn’un 20’den fazla milletvekili çıkaracağını gösteriyordu.  Diğer 

partilerin de Fortuyn aleyhine propaganda yapmaları üzerine Hollanda siyasi arenasında gerilim yaşandı ve 

siyasal katılım oranı % 70 seviyesine çıktı.  (Fortuyn Kimdir, 2012). Pim Fortuyn oldukça güçlü bir aday 
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olarak seçimlere girmesi yakınken; Hilversum şehrinde adı bir çevre eylemcisi tarafından öldürülmüştür. 

Açıklamanın hemen öncesinde herkesin beklentisi katilin göçmen bir Müslüman olacağı yönünde idi. Ama 

açıklamalar aksi yönde oldu ve gerek ülkedeki gerek Avrupa’nın diğer ülkelerindeki Müslümanlar rahat bir 

nefes aldılar. 15 Mayıs 2002 seçimlerine kendi deyimleri ile mağdur olarak giren Yaşanabilir Hollanda Partisi, 

oyların % 17’sini alarak 26 milletvekili ile parlamentoya girmeyi başardılar. Bu da 1 milyon destek demekti 

ki aynı zamanda aşırı sağın ikinci dünya savaşından bu yana en kuvvetli desteğini ifade ediyordu (Canatan, 

2007: ss. 447-450).. Pim Fortuyn’u öldüren çevre eylemcisi Volkervan der Graaf, ırkçı politikacıyı “yabancı 

düşmanı” ve “İslam karşıtı” görüşleri nedeniyle öldürdüğünü itiraf etmiştir.  

Hollanda’da ırkçı söylemlerin yeni lideri Geert Wilders ise aşırı söylemleri ile dikkatleri üzerinde 

toplamaktadır. Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’i Nazi lideri Adolf Hitler’in “ Kavgam” kitabına 

benzetmekten çekinmemiştir. Bu iddiasını daha da yaymak ve için 15 dakikalık  “Fitne” adlı belgeseli 

göstermek amacıyla yurtdışı geziler yapmayı planlamış, ancak baskılar nedeniyle bu emelini 

gerçekleştirememiş, filmi ABD’de Kongrenin bazı üyelerine izletebilmiştir.  Wilders, ABD ziyareti esnasında 

ise yaptığı konuşmada Avrupa Birliği sınırları içerisinde Kuran’ın yasaklanmasını ve İslam’ın “yasadışı” ilan 

edilmesini talep etmiştir.  Hollanda’da İslam’ı durdurmanın zamanının geldiğini belirten Wilders, bunun 

anlamının bir tane daha cami, İslami okul ve imama müsaade edilmemesi olduğunun  altını çizmiştir (Esposito 

ve Kalın, 2011:21). Wilders’ın Özgürlükler Partisi’nden Avrupa Parlamentosu üyesi BarryMadlener İslam ile 

demokrasinin asla bir arada bulunamayacağını tüm İslam ülkelerinin geri kalmışlığının bunun ispatı 

niteliğinde olduğu iddia etmektedir.  

 

3.3.  Avusturya’da Özgürlük Partisi  

Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), aşırı eğilimli olmasına karşılık başarıya ulaşan partilerden birisidir. 

1999’daki parlamento seçimlerinden % 26,9 oy alan FPÖ, koalisyona katılma şansı yakalamıştır. Bu yıllarda 

seçim malzemesi olarak en çok kullandığı argüman da İslamofobi olmuştur (Hafez, 2007:355). FPÖ’nün 90’lı 

yıllarda liderlik yapan Jörg Haider partinin simgesi haline gelmiştir. Başlanıçt FPÖ’nün kimliği özgürlükçü 

ve daha liberal çizgide iken Haider’in parti içindeki konumu yükseldikçe parti ırkçı bir kimliğe bürünmüştür. 

Haider’in aşırı sağ hareketler içerisinde hızla yükselmesi, ailesinin de Nazi geçmişine dayanmaktadır. 90’lı 

yılların başında Nazi benzeri söylemlerde bulunarak Hitler Almanya’sını övücü sözler sarfetmiş ve valilik 

görevinden azledilmiştir. Bu yönüyle, FPÖ’nün Avrupa’daki diğer sağcı popülist partiler gibi yeni bir oluşum 

olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olacaktır; aksine FPÖ tarafından devam ettirilen Alman aşırı sağının 

hamisi nasyonalist cephenin ideolojisi ve gelenekleri olmuştur (Hafez , 2007: s. 359). 

2000 yılında Avrupa’nın en başarılı aşırı sağı konumuna ulaşan FPÖ ile ilk kez bir aşırı sağ parti 

koalisyon ortağı haline gelmiştir. Her ne kadar bu durum öncelikle Avusturya siyasetini ilgilendirse de 

dışarıdan gelen baskıların yoğunluğu FPÖ’yü geri adım attırmaya yeterli olmuştur. Çünkü o dönemde oluşan 

yaygın kanaat Avrupa’nın bir Hitler daha yetiştiriyor olduğu şeklindedir.  Kimi AB ülkeleri Avusturya ile 

ilişkilerini sınırlandırmış,  İsrail ve ABD, elçilerini geri çekerek tepkilerini en üst düzeyde göstermişlerdir. 

Yapılan bu baskıların neticesinde Haider FPÖ parti liderliği görevinden istifa etmiştir.  Kısa bir süre sonra da  

Avusturya için İttifak Partisi’ni kurmuştur.  Yeni parti, 2008 yılındaki seçimlerde eski partisi FPÖ ile müthiş 

bir rekabete girişmiştir. Bu iki aşırı sağ partinin almış olduğu oyların toplamı % 28’i bularak Avrupa’da aşırı 

sağın yükselişi somut biçimde göstermiştir.  2008 seçiminden kısa süre sonra bir trafik kazasında yaşamını 

yitiren Haider’in suikaste maruz kaldığı yönünde iddialar da vardır.  

 

3.4.   Belçika’da Vlaams Blok Hareketi ve Diğerleri 

Fransız politikacı Jean Marie Le Pen’in Milliyetçi Cephesini (Front National) model alarak kurulan 

Vlaams Blok Partisi, ilk yıllarda seçmenlerden % 2 oranında destek bulurken bu rakam son dönemde % 15’e 

çıkmıştır. Partinin siyasal desteğini arttırmasında aşırı milliyetçi ve islamofobik söylemler etkili olmuştur 

(Aydın ve Yardım, 2008: s. 388). Vlaams Blok, 1989’dan itibaren İslam dininin resmi olarak tanınmaması 

için de çok sayıda  girişimde bulunmuştur. Bunun gerekçesi olarak da şu görüş savunulmakdtadır: “ Avrupa, 

İslam’ın köleliğinden 300 yıl önce kurtulmayı başardığı halde, şimdi İslam dinini tanımak saflık ve 
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şuursuzluktur!” (Aktaran, Aydın ve Yardım, 2008: s. 24).  Partinin bu çabalarına rağmen İslam dini Belçika’da 

“resmen” tanınmıştır. Vlaams Blok, 2003 genel seçimlerinde %11.6 ve Haziran 2004 Avrupa parlamentosu 

seçimlerinde %24.1 oy toplamış ve 1 milyon seçmenin desteğini elde etmiştir. 9 Kasım 2004’de Belçika’da 

bir üst mahkemenin vermiş olduğu kararla parti bir suç örgütü olarak nitelendirilmiş ve kapatılmıştır. 

İngiliz Ulusal Partisi tarafından hazırlanan “İslam Hakkında Gerçekler” adlı kitapçıkta aleni biçimde 

İslama hakaret edtilmiştir. Broşürün başlığı şu şekildedir: I.S.L.A.M: “intolerance: hoşgörüsüzlük, slaughter: 

katliam, looting: yağma, arson: kundakçılık, molestation of women: kadınlara sarkıntılık” (Allen, 2010: s.89). 

İsviçre Halk Partisi(SVP) Zürih Kantonu politikacısı Alexander Müller ise  Almanların Yahudi 

soykırımını kastederek , “Belki bir kristal gece daha yapmak gerekiyor; ama bu kez camilere” ifadesini 

kullanmıştır. Burada geçen  “kristal gece” kavramı, Alman Nazileri tarafından 10 Kasım 1938 günü 

Yahudilerin ev, işyeri, sinagoglarına yapılan kanlı bir gece baskınını ifade etmektedir. Buradaki “kristal”  ise 

saldırının hemen ertesinde sokakları kaplayan cam kırıklarını simgelemektedir. Olayın olduğu gün ise polis 

ve itfaiye kasıtlı olarak müdahalede bulunmamıştır. Bu kıvılcımla başlayan olaylar beraberinde Yahudi 

soykırımını getirmiştir.  Müller’in vermiş olduğu demeç de İsviçre’de oldukça güçlü olan aşırı sağın 

Müslümanlara verdiği göz dağıdır. İsviçre’de yalnızca dört adet minare olmasına rağmen 2007’den bu yana 

yapılan çalışmalarda minareler engellenmeye çalışılmaktadır. 29 Kasım 2009’da yapılan referandumda ise 

İsviçre vatandaşları % 57,5 oy oranı ile ülkede yeni minare yapılması yasaklanmıştır.  

 

SONUÇ 

Avrupa’da kültürel temelleri Ortaçağ’a kadar giden İslam karşıtlığı, soğuk savaş sonrası dönemde 

yeniden güçlenmiştir. Önceleri sadece akademik çalışmalara konu olan İslam aleyhine söylemler,  1970’li 

yıllardan itibaren giderek artan ölçüde Avrupa kamuoyunun gündemine gelmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. 

İslam’dan duyulan korku ve endişenin artmasında İran İslam devrimi, Huntington’un ünlü “Medeniyetler 

Çatışması” makalesi, 11 Eylül saldırıları ve İslam adına hareket ettiğini iddia eden marjinal grupların terör 

eylemleri tetikleyici işlev görmüştür.  Komünizm sonrası dönemde İslam’ın  Avrupa’nın yeni “öteki”si  haline 

getirilmesi için gizli bir el tarafından yoğun ve kesif bir proje/ kurgu yürütülmüş ve başarılı bir şekilde 

uygulamaya aktarılmıştır. Avrupa’da İslamofobi’nin ortaya çıkması ve yaygınlaşması, kitle üzerinde nüfuz 

kullanabilen, onları yönlendirebilen iletişim tekniklerinin de desteği ile mümkün olmuştur. İlk yıllarda ırkçı 

söylem kullanan aşırı sağ partiler, yeni koşullarda milliyetçi söylemle birlikte yabancı düşmanlığı ve 

İslamofobiye ağırlık vermişlerdir. Avrupa ülkelerinde sınırlı ölçüde destek bulan aşırı eğilimli partiler, 

İslamofobinin yaygınlaşmasına paralel halk desteğini arttırmışlardır. İslamofobinin Batı Avrupa’da 

yayılmasını ve kitlesel hale gelmesini sponton bir gelişme olarak değerlendirmek hayatın olağan akışı ile 

uyumlu gözükmemektedir.   
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Kaan ÇELİK158 

GAGAVUZ TÜRKLERİ 

GAGAVUZ TURKS 

 

 

 

ÖZ 

Gagavuz Türklerinin kökenlerine ilişkin olarak birçok araştırmalar ve çalışmalar mevcuttur. Gagoğuz, 

Gök-Oğuz, Gaygauz gibi farklı tanımlamalarla adlandırılan Türklerin bu boyunun günümüzdeki konumu 

çeşitli çatışmaların ortasında yer alışı uluslararası ilişkilerde özellikle Avrasya bölgesinin sınır noktasında 

oluşu gibi hususlardan ayrı bir önem kazanmaktadırlar. 

Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı olarak Gagavuzya Özerk Yeri’nde yaşayan Türklerin diğer Türklerle 

dini olarak farklılaşmaları ve siyasi olarak dış etkenlere açık oluşları sebebiyle Rusya Federasyonu’nun 

müdahalelerine maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada günümüz Gagavuz Türklerinin tarihi arka planı ve 

Gagavuz Özerk Bölgesindeki konumları ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Gagavuzlar, Gagavuz Özerk Bölgesi, Rusya Federasyonu, Moldova 

Cumhuriyeti. 

JEL Kodları: N 40, N 43. 

 

 

 

ABSTRACT 

There are many researches and studies on the origins of the Gagavuz Turks. Gagoğuz, Gök-Oğuz, and 

Gaygauz, the status of this nation in the midst of various conflicts has gained a special importance in terms 

of international relations, especially in the border of Eurasia region. 

Turks living in the Gagauzia Autonomous Territory due to the Republic of Moldova are exposed to the 

interventions of the Russian Federation because they are religiously differentiated from other Turks and are 

politically open to external factors. In this study, the historical background of today's Gagavuz Turks and 

their positions in the Gagavuz Autonomous Region will be discussed. 

Keywords: Gagavuzlar, Gagavuz Autonomous Region, Russian Federation, Republic of Moldova. 

JEL Codes: N 40, N 43. 
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GİRİŞ 

Türkler, dünya tarihini etkileyen belli başlı milletler olarak sayılınca göz önünde olan ve etkili olan bir 

topluluktur. Coğrafi açıdan Orta Asya’da ilk devlet yapılanmaları kurarak tarihte kendilerine yer 

edinmişlerdir. Günümüze kadar gelinen süreçte birçok devlette yaşamlarını sürdürmüşlerdir. 

 Uluslararası sistem içerisinde Soğuk Savaş’ın bitişi ve beraberinde SSCB’nin dağılışı ile ortaya çıkan 

güç boşluğunda ortaya çıkan 15 cumhuriyetten birisi olan Moldova Cumhuriyeti’nin Karadeniz havzasındaki 

konumları ve bölgesel güç Rusya ile tarihi geçmişe sahip olması yüzünden önemli bir ülke olarak 

nitelendirilmektedir(Öncü, 2014: 87). 

Moldova’nın sahip olduğu bu konum içerisinde uluslararası sistemde kurulu olduğu yapıda iki özerk 

bölge ile beraber yönetiminin mevcudiyeti Rusya-Batı/ABD arasındaki var olan bölgesel mücadelede taraf 

seçmesine yönelik baskıya uğramıştır. Çalışmanın içeriğinde iki özerk bölgeden birisi olan Gagavuz Özerk 

Yerinin ana unsuru Gagavuz Türklerinin konumu ve önemi bu sebeplerden dolayı ele alınacaktır. 

 

1. GAGAVUZ TÜRKLERİNİN TARİHİ  

Moldova’nın siyasi yapısındaki farklı unsurların oluşu rakam haliyle 4.434.547 kişilik nüfusu ve etnik 

dağılım olarak %75,8 Moldovalı/Rumen, %8,4 Ukraynalı, %5,9 Rus, %4,4 Gagavuz, %1,9 Bulgar ve %3,6 

diğer etnik gruplara ayrılmıştır(Bulut, 2016: 17). Transdinyester özerk yapısından farklı olarak Gagavuzya 

bölgesinin ana unsuru olan Gagavuz Türklerinin Keykavus isminden türediği veya Balkanlara Osmanlı 

zamanındaki iskan politikasıyla göç eden topluluklardan olduğuna dair kanıt çeşitliliği bulunmaktadır.  

En net haliyle Gagavuz Türklerine dair kabulün Selçuklu Türklerinin Dobruca’ya kaçmaları sonrası 

yerleşen topluluklardır(Gagauzlar, TDAV, 1996: 288-291). Günümüze gelinince Bulgaristan, Romanya, 

Yunanistan gibi ülkelerde yaşayan fakat asimilasyona uğrayan unsurlar olduklarını eklemek gerekir. 

Kazakistan, Rusya ve Ukrayna’da da Gagavuz nüfus bulunmaktadır(Gökdağ, 2014: 22-23).  

 

2. GAGAVUZYA ÖZERK BÖLGESİ VE ÖNEMİ 

Gagavuz Özerk Cumhuriyeti 23 Aralık 1994 tarihinde Moldova Cumhuriyetinden özerklik hakkı 

kazanmıştır. Yönetim şekli başkanlıktır. Başkenti Komrat olmaktadır. Nüfusu 170 bin olup, %83’ünü 

Gagavuzlar, %5,1’ini Bulgarlar, %4,6’sını Moldovalılar, %3,7’sini Ruslar, %3’ünü Ukraynalılar ve kalan 

%1’ini diğer milletler oluşturmaktadır. Resmi dil olarak Gagavuzca(Gagavuz Türkçesi) konuşulmaktadır. 

Gagavuz Türkçesi, yönlere göre, güney, güneybatı grubuna, tarihi Türk kavimlerine göre Oğuz grubuna aittir. 

Gagavuz Türkçesinin akraba olduğu diğer çağdaş Türk lehçeleri, Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi ve 

Türkmen Türkçesidir(Özkan, 2016: 250). 

Gagavuz Özerk Bölgesi, Moldova’nın güneydoğusunda bulunan bir birimdir. Resmi olarak ismi 

“Gagavuz Yeri, Gagavuzya, Gagauziya, Gagavuz Özerk Bölgesi veya Gagavuz Özerk Cumhuriyeti” gibi 

isimlerle adlandırılmaktadır.  

Gagavuz Özerk Bölgesi, 1990 yılında bağımsızlığını ilan etmesine rağmen hiçbir ülke tarafından 

tanınmamıştır. 1990’lı yıllardan itibaren ortaya çıkılan gelişmelerde, Moldova’nın yetki devri kararı özerk 

yapının bağlılığı artırılmıştır. Transdinyester yapısına göre devlet statüsü kazanma inançlarının olmayışı ile 

birlikte Gagavuzlara özel statü tanınması kolaylıkla sağlanmıştır. 

1994 yılında Moldova parlamentosunda kabul edilen kanuna göre “Gagavuzlar, Moldova 

Cumhuriyeti’nin topraklarında yoğun olarak yaşayan ulustur.” ifadesi ile statü belirlenmiştir. İç işlerinde 

bağımsız, dış işlerinde Moldova hükümeti ile beraber hareket etmektedirler (Bulut, 2016: 35-39) 

Gagavuzların Moldova’ya bağlı olarak varlıklarını devam ettirmeleri Moldova kaynaklı mevcut 

sorunların AB-Rusya, ABD-Rusya ve kültürel olarak ilişkide bulunduğu Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerle 

beraber ilişki kurulmasını sağlayan en önemli unsur olmuştur. 
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SONUÇ 

Türk dünyası kavramının içinde yer alan tarihi, kültürel, dini vb. öğelerle Türk milletinin 

temsilcilerinden birisi olan Gagavuz Türkleri, üzerinde sınırlı sayıda çalışma yapılan ve uluslararası ilişkilerde 

bağlı bulunduğu Moldova yüzünden önem kazanan bir topluluk konumundadır.  

Uluslararası küresel güç mücadelesinde artık Yeni Büyük Oyun olarak tanımlanan ve Avrasya bölgesi 

üzerindeki yer altı ve yer üstü zenginliklerinin paylaşılması ve onların üzerinden hegemonik etki kurulma 

çabası bölgesel/küresel güçler aracılığıyla yaşanmaktadır(Amirbek, 2011).  

SSCB dağılışıyla beraber Avrasya bölgesinde kurulan 15 cumhuriyetten birisi olan Moldova’nın 

yapısal sorunları yanında ekonomik, sosyal ve siyasal problemleri yüzünden dış etkiye açık bir görüntü 

sergilediği aşikardır. Bunların yanında Bağımsız Devletler Topluluğu’na da katılmayışı belli ölçüde diğer 

cumhuriyetlere nazaran Rusya’dan bağımsız olmaya çalışan politika uygulamıştır.  

Moldova’nın kuruluşu zamanları paralelinde ortaya çıkan Transdinyester Cumhuriyeti ve onu 

oluşturan %13’lük Rus azınlığın konumu Moldova’yı zayıflatan en büyük sorun olarak göze 

çarpmaktadır(Öncü, 2014: 102). 

Gagavuz Türkleri ve Gagavuz Özerk Bölgesinin de, Ukrayna-Romanya arasında yer alan Moldova’nın 

stratejik konumu ve Moldova-Romanya birleşmesine ilişkin olan referandum gibi durumlar paralel süreçte 

yaşanan Kırım’ın Rusya’ya bağlanması gibi durumlardan etkilenerek eyleme döküldüğünden güvenlik kaygısı 

oluşturmaktadır. 

Gagavuzya’nın Moldova’dan ayrılmaya yönelik artan sesler ve Rusya’nın Moldova içerisine müdahale 

etmesi durumu Doğu Avrupa’da etkin bir Kremlin yönetimi ortaya çıkarmaktadır. Bu durum beraberinde 

Gagavuz halkının Rusya’ya sempati duyması, Gagavuzların da bir şekilde galeyana getirilip bağımsızlık 

ilanının denenmesi ve Kırım benzeri bir Rusya’ya dahil olma durumlarının hedeflenmediğini düşünmek yanlış 

bir düşüncedir. 
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Büşra NAYİR159 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA TOPLAM KALİTE KÜLTÜRÜNÜN 

İZDÜŞÜMÜ 

PROJECTION OF TOTAL QUALITY CULTURE ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

IMPLEMENTATIONS 

 

 

 

ÖZ 

Toplam Kalite Kültürü(TKK) inşa edilerek örgüt hedeflerinin gerçekleştirebilmesi için, günümüzde 

katma değer sağlayan en önemli kaynak insandır.  

Bu çalışmada, Toplam Kalite Yönetim Sisteminin (TKYS) örgüt kültürü olarak inşa edilmesinde 

örgütsel bağlılık geliştirmenin önemine değinilmiş olup İnsan Kaynakları Yönetim uygulamaları Toplam 

Kalite Kültürü odaklı olarak ele alınmıştır. 

Anahtar kelimeler: Yönetim Yapıları, Toplam Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgüt 

Kültürü, Örgütsel Bağlılık. 

JEL Kodları: M 14, M 12, D 23, O 15. 

 

 

 

ABSTRACT 

In order to achieve organizational goals by establishing Total Quality Management Culture, human 

is the most essential resource producing accretion value.  

In this paper, the importance of developing organizational commitment is mentioned in building Total 

Quality Culture as organizational culture and HRM practices are undertaken as Total Quality Culture 

focused. 

Keywords: Organization, Total Quality Management, Human Resources, Organization Culture, 

Organizational Commitment. 

JEL Codes: M 14, M 12, D 23, O 15. 
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GİRİŞ 

Endüstri Devrimi toplumun sosyal hayatında, çalışma hayatında, devlet politikalarında ve diğer 

aktörlerle ilişkilerinde bir dönüm noktası, yeni bir dönemin başlangıcı olarak sayılır. Sanayi Devrimi öncesi 

dönemde çalışanlar  (zanaatkarlar, çiftçiler…) kendi işleri üzerinde tam bir kontrole sahipti. Kendi 

tasarladıkları ürünleri kendi istedikleri zamanda ve istedikleri şekillerde yapabiliyor ve üretim sürecinin tüm 

aşamalarına hakim olabiliyorlardı. Sanayi Devriminden sonra insan gücünün, emeğinin yerini makinaların 

almasıyla iş ve üretim üzerindeki kontrol makinalara ve makina sahiplerine geçmeye başladı. Fabrikaların 

açılmasıyla el işi ve insan emeğine dayalı üretimin makina kullanma becerisine dönüşmesiyle işsizlik çoğaldı. 

Bunun yanında sermaye sahipleri fabrikalarının en üst düzeyde kar elde edebilmesi için muhtaç olan kişileri 

ağır şartlarda çalışmaya zorladılar. Bu durumdan nemalanan işverenler işçiler üzerinde üretim baskısını 

arttırmıştır. Böyle bir ortamda üretimin pasif aktörü olarak çalışan, ürettiği kadar değeri olan işçilerin tam bir 

isteklenmeyle çalışması mümkün değildir. Çalışanlar üretim ve hizmette verimlilik dolayısıyla rekabet 

edebilirlik için tatmin edilmesi gereken aktif bir kaynak olarak görülmeye başlandığında ise iş gören tatmini, 

memnuniyeti üzerine çarklar dönmeye başlamıştır. 

 

YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 

Sanayi devriminin gerçekleşmesinden sonra üretimin küçük ve dağınık birimlerden büyük ve belli 

yerlerde merkezileşmiş birimlere-fabrikalara dönüşmesi ile bugün anladığımız ve kullandığımız anlamda 

‘‘yönetim’’ faaliyeti ortaya çıkmıştır  (Koçel, 2015, s.51-52). Fabrikanın yönetim faaliyeti işe alım, işten 

çıkarma, çalışma şekilleri, yetki, sorumluluk, bütçe, üretim, işçi yönetme, kurum kültürü oluşturma gibi birçok 

faaliyeti kapsar. Bu faaliyet yürütüldüğü dönemin dinamiklerinden ve gelişmelerinden etkilenir. Teknolojinin 

gelişmesi, işçi ve işverenin beklentilerinin farklılaşması yönetim faaliyetlerini değişime zorlamıştır. Katı, 

sınırları keskin bir yönetim anlayışı yerini daha esnek, güvene dayalı bir yönetim anlayışına bırakmıştır. 

Yönetim ve organizasyona ilişkin yapıları anlayabilmek adına ‘‘Geleneksel ve Çağdaş Yönetim 

Yaklaşımları.’’ adıyla teoriler oluşturulmuştur. Geleneksel anlayışa göre makina birincil insan ise makinaya 

hizmet eden ikincil faktördür. Geleneksel Yaklaşım; Bilimsel Yönetim, Yönetim Süreci Yaklaşımı, Bürokrasi 

yaklaşımı olmak üzere üçe ayrılır. Bu yaklaşımların teorisyenleri ise sırasıyla; Fredric Taylor, Henri Fayol, 

Max Weber’dir (Genç,2012,s.91-141).   

Yaşanan Büyük Buhran (1929) döneminden sonra insanı pasif aktör olarak sayan anlayışın sorunları 

çözmeye yetmediği görülmüştür. Bu yetersizliğin üstesinden gelinebilmesi için yol gösterici olarak 

Davranışsal Yaklaşım ilkeleri oluşturulmuştur. Davranışsal Yaklaşım, geleneksel yaklaşım sonrası olması 

sebebiyle Neo-Klasik Yaklaşım olarak da anılır. Davranışsal yaklaşım insan davranışlarını şekillendiren 

etkenlere odaklanmış (Genç,2012,s.107-109) ve insanın üretimin aktif aktörü olarak memnun edilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır( Pfeffer,1994, s.10). Modern ve modern sonrası dediğimiz dönemde kapalı 

sistemlerin yeterli olmadığı, dışarıya dönük insan odaklı stratejilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu 

yapılmaya başlanmıştır. İnsan kaynağının yönetimine önem veren anlayış gelişmeye başlamıştır. 1960’lı 

yılların içindeyken Koşul Bağımlılık diğer adıyla Durumsallık Yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşıma göre 

kurumların iç ve dış bütün faktörlerle bağlantılı olduğu ve birbirlerini etkilediği kabul edilir. Yeni dönemde 

kurumların koşullara, durumlara göre şekil alabileceği üzerinde durulur ve tek bir iyi ve uygun yöntemin 

olmadığı görüşü savunulur. Durumsallık Yaklaşımını benimseyen organizasyonlar karşılaşılabilecek 

olasılıkları göz önüne alarak hedeflerini oluştururlar(Kuzutürk, 2016,s.4-5). 1980’li yıllardan itibaren 

uluslararası rekabetin piyasa şartlarını belirleyen temel etken olmasıyla birlikte fabrikalar değişim sürecine 

girmeye başlamışlardır. Değişim süreci üretim, hizmet, tedarik, insan kaynaklarının yönetimi gibi süreçlerde 

kendini göstermiştir. Esneklik kavramı küreselleşme dönemine damga vurmuştur. Esneklik değişen müşteri 

beklentilerine ve piyasa koşullarına anında uyum sağlayabilmek adına adeta mecbur kalınmış bir kavramdır 

(Güney,2014,s.168). Yarı zamanlı çalışma biçimlerinden geçici işçi statüsüne kadar çeşitli çalışma biçimleri 

ortaya çıkmıştır.  
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1. Yeni Bir Yönetim Kültürü: Toplam Kalite Yönetimi 

İhtiyacı karşılamaktan uzaklaşan Fordist üretim tarzı ise bant sistemine dayalı üretimi ifade eder. 

(Halis,2016,s.116). Japon endüstrisinde verimlilik için çağa ayak uydurmak, değişen şartlara göre şekillenmek 

ve değişen şartları yönetmek elzem olarak görülmektedir. 

Teknolojideki değişiklikler, üretim ve yönetimin her alanına yansımış ve sürekli iyileştirmeyi zorunlu 

kılmıştır. Kaizen yöneticilerden işçilere herkesi içeren sürekli iyileştirmedir. Japon işadamlarından oluşan 

heyetin Amerika’da ki fabrikaları, Japon üretim ve yönetimi ile Amerikan üretim ve yönetimi arasındaki farkı 

gözlemlemek, Amerika’nın üretimdeki başarısı ile Japon değerlerini harmanlamak için ziyaret edip 

çıkarımlarda bulunmasıyla Kaizen kavramı ortaya çıkmıştır. Kaizen sürekli iyileşme ve değişimi yönetme 

demektir(Peker,1993,s.204). Kaizen, toplam kalite kontrol, sıfır hata, müşteri yönelimi gibi çok sayıda 

uygulamayı bir araya getiren şemsiye kavramdır. Toplam Kalite Kontrol (TKK) kavramı Japon şirketlerinin 

prosese öncelik veren bir düşünce tarzı oluşturmasına ve organizasyon hiyerarşisinin her düzeyindekilerin 

katılımıyla sürekli iyileştirmeyi sağlayan stratejiler geliştirmesine yardımcı olmuştur (İmai, 1994, s.3-5).                                                                                                                       

Toplam Kalite Yönetimi kavramını ortaya atan ilk kişi A.V. Feigenbaum’dur   

Feigenbaum kaliteyi ‘‘ kullanılmakta olan mal veya hizmetin tüketicinin beklentilerine yanıt 

verebilmesini sağlayan, pazarlanabilir, üretim ve bakım karakteristiklerinin toplamıdır’’ diye tanımlamıştır 

(Peker, 1993, s.201). Toplam Kalite Yönetimi, bir örgütün oluşan kızgın rekabet ortamında işletmelerin 

sürdürülebilir avantaj sağlama ve bu avantajı korumalarını sağlayacak olan ölçme, değerlendirme, kontrol 

etme, önlem alma, iş gücüne yetkinlik kazandırma, takım çalışmasını özendirme, iş gücü kuvvetlendirme gibi 

temel uygulamalarla sistemli bir şekilde yönetilmesidir. TKY, süreç odaklı ve üretim ile hizmet öncesi, sırası 

ve sonrası kalite sağlamaya yönelik adımlarla hatasız, beklenilen gibi çıktıya ulaşmak için başvurulan bir 

yönetim sistemidir(Kutlu ve Duran,2010,s.1-2). 

Etkin liderlik, takım çalışması, ölçme-değerlendirme ve veri analizine dayalı karar alma, personel 

bağlılığını sağlama, personel yetkilendirme, toplumsal sorunlara duyarlı olma, dış müşteri ihtiyaç ve 

beklentilerini tespit etme, dış sağlayıcıları kalite kültürüne yönlendirme, sürekli iyileştirmeyi hedefleme 

TKYS’nin temel belirteçleridir (Pakdil, 2004,s.180-181). Toplam kalite sisteminin bu temel unsurlarını herkes 

için aynı kılmak adına ve uygulama farklılıklarının önüne geçilmesi için standartlaştırmaya başvurulmuştur. 

Bu noktada kalite güvencesini sağlamak adına Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) örgütlerin kalite 

uygulamalarını uluslararası standart düzeyine çekmiştir. ISO 9000 kalite kültürünün yaygınlaşmasında somut 

rol oynayan bir standarttır. Bu standart 1987 yılında Uluslararası Standartlar örgütü (ISO) tarafından bizlerle 

tanıştırılmıştır.(Halis,2016,s.267-212 ve Koçel,2015,s.444-445) ISO 9000 kalite standartları piyasa 

gerekliliklerine göre güncellenmiş ve bugünkü ISO 9001:2015 halini almıştır. 

İşçilerin işlerini başarıyla gerçekleştirmelerine yol göstermek amacıyla, tüm ana işlemler için, yönetim 

tarafından belirlenmiş bir dizi politika, kural, direktif ve prosedürlerdir (İmai, 1994, s.25).  ISO 9001:2015 

sürümü ‘yüksek seviyeli yapı’ olarak tanımlanmaktadır. Kalite sistemini 10 maddede kurmayı ve işletmeyi 

içermektedir. Maddeler şu şekildedir: Kapsam, Atıf Yapılan Standartlar, Terimler Ve Tarifler, Kuruluşun 

Bağlamı, Liderlik, Planlama, Destek, Operasyon, Performans Değerlendirme, İyileştirme (TS EN ISO 

9001:2015 ). Örgütler sistemlerini bu on maddeyi işletecek şekilde oluşturmaktadırlar. Yüksek seviyeli yapıda 

yetki ve sorumluluğun dağıtılması önemsenmiştir. İşi en iyi bilenin o işi yapan olduğundan yola çıkarak her 

çalışanın kendi işiyle ilgili süreç oluşturmasının daha sağlıklı sonuçlar vereceği düşünülmüştür. Örgütler kendi 

iç uygulamalarını da standartlaştırabilmektedirler. E. Deming’in endüstri dünyasına sunduğu PUKÖ 

uygulaması örgütlere kolaylık sağlamıştır. PUKÖ Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al şeklinde dört 

aşamadan oluşmaktadır (Şimşek,2007,s.114). PUKÖ sürecinden geçen ve sorunsuz olarak işleyen 

uygulamalar standartlaştırılır ve sonrasında SUKÖ döngüsü olarak çalıştırılmaya başlar. SUKÖ döngüsü: 

Standartlaştır- Uygula-Kontrol Et-Önle şeklindedir. Standartlaştırılan uygulamalar örgüt genelinde aynı 

şekilde uygulanmalıdır (Pakdil,2004, s.177). Standartların olumlu sonuçlar doğurup doğurmadığı, tam olarak 

uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmıyorsa sorunların neler olduğu denetlemeler yoluyla kayıt altına alınır. 
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TOPLAM KALİTE KÜLTÜRÜ ODAKLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

UYGULAMALARI 

 Örgütlerin devamlılığını sağlayabilmeleri için aynı zamanda birçok ürün ve hizmetin olduğu rekabet 

ortamında rakiplerinden farklı ve güçlü olarak ortaya çıkması gerekmektedir. Bunun bilincine varan örgütler 

gelişimi sürdürülebilir, yetenekleri ve yetkinlikleri değerlendirilebilir olan ve yeri başka bir kaynakla ikame 

edilemez insan kaynağına odaklanmıştır. ‘‘İnsanın girdi/maliyet olarak görülmekten çıkarılıp ‘‘kaynak 

olarak’’ görülmesi stratejik bir karardır’’ Stratejik bir karar olması uzun dönemli ve kalıcı hedefler için insan 

kaynağının değerlendirilmesinin öneminden gelir (Bayat,2008, s.69). Örgütlerin performans değerleri 

çalışanlarının başarısıyla ilişkilidir. Burada işe alma, ücretlendirme, kariyer planlama, eğitim, personel 

güçlendirme gibi insan kaynakları uygulamaları direk çalışanın tatmin düzeyini etkileyecek 

uygulamalardır(Kuzutürk,2016, s.16-30). İş gören kurum kültürünü benimseyen, şekillendiren, aktaran kişi 

olarak ele alındığında toplam kalite kültürünün iş gören tarafından benimsenmesinin ve davranış çıktılarına 

dönüşmesinin önemi ortaya çıkmaktadır..  

 

1. Örgüt Kültürü  

Yapılan çalışmalara bakıldığında örgüt kültürünün farklı farklı tanımlandığını görmek mümkün 

olmakla birlikte en yaygın kullanılan tanımı; kurumu diğer kurumlardan ayıran değer, norm ve davranış 

kalıplarını içeren, bu unsurların paylaşıldığı ve sürdürüldüğü şemsiyedir diyebiliriz. Bürokratik yani 

hiyerarşik, kurallara dayalı yönetilen örgütler olabildiği gibi, daha esnek, yenilikçi yaklaşımlarla yönetilen 

örgütlerde vardır. Örgüt kültürü ile örgütsel bağlılık birbiriyle alakalı kavramlardır. Örgüt kültürü örgütsel 

bağlılık düzeyini etkiler (Odom, Boxx ve Gunn. 1990,s.157-158) Araştırmalar göstermiştir ki Japonya’nın 

başarılı olması kurumlarında işleyen çalışma kültürüyle alakalıdır. TKY için önemli olan takım çalışması gibi 

unsurlar Japonya gibi kolektivist kültüre sahip ülkelerde sıkıntısız uygulanabilmektedir. Örgüt kültürü 

girişimci bir bireyin veya bireylerin bir araya gelip organizasyon oluşturmaya karar vermesiyle inşa edilmeye 

başlar. Organizasyona katılacak kişiler, organizasyon kurucularının kültürüne yakın kişilerden seçilir. Kurum 

kurucuları daha iyi iletişim kurabilmek, hedef ve amaçlar doğrultusunda uyumu yakalayabilmek ve muhtemel 

çatışmaları en aza indirmek için iş gören seçimini bir noktada iş görenin kültürel kodlarını da sorgulayarak 

yaparlar (Cameron ve Quinn, 2017,s.4 ve Schein,1983,s.14-17). Her insan örgüte kendinden bir şeyler katar 

ve böylelikle örgüt içerisinde ortak bir kültür oluşur. Bu kültür kurucusundan en alt kademedeki çalışana kadar 

paylaşılan, aktarılan, her gün yeniden deneyimlenen davranış, inanış kalıpları ve yöntemleri 

içerir(Başaran,2008,s.396-404). Toplam Kalite Sistemi başlı başına bir kültürdür. Bu kültürün değerleri; açık 

kapı politikası, kolay iletişim, takım çalışması ve sembolü de ISO logosu sayılabilir. TKY kültür yapısını 

benimsemiş çalışanlar denetim ve gelişime açıktır. Ani değişimlere ayak uydurma konusunda direnç 

görülmez. Kararlar her birim çalışanıyla beyin fırtınası, balık kılçığı, ağaç diyagramı, pareto diyagramı gibi 

teknikler kullanılarak ortaklaşa alınır(Sarp,2014.s.196). Her adım sistemli ve kayıt altındadır. İç ve dış Müşteri 

ile iletişim kolayca kurulabilir. Proseslerde sıkıntı ortaya çıktığı zaman çözüme odaklanılır. Sıkıntının sebebi 

iş gören ise eksiği tespit edilerek eğitim, rotasyon vb. uygulamalarla giderilmeye çalışılır. Hiyerarşik, korku 

ve baskının hakim olduğu bir örgütsel yapı kalite kültürünün değerlerini taşıyamaz. İKY’ nin rolü ise bütün 

bu durumları işçi ve işveren aleyhine yönetmektir. 

 

2. İş Gören Bağlılığı 

İş gören bağlılığı, iş görenin koşulsuz olarak örgütün iyiliğini düşünmesi ve iyiliği için gereğinden 

fazla çalışması, amaç ve hedeflerini sahiplenmesi olarak tanımlanabilir(Meyer ve Allen,1997,s.3).  

Kişilerin örgüte olan bağlılıkları üç temel değişken tarafından belirlenir. Bunlar kişinin işle ilgili 

beklentileri, kişisel özellikleri ve iş seçimini nasıl gerçekleştirdiğidir. Örneğin işini iradesi ile seçenlerin örgüte 

bağlılıkları, alternatif yokluğundan dolayı ya da yanlış bir karar sonucu işe girenlerden daha yüksek olacaktır 

(Akarsu, 2006, s.78).  Bağlılık sadece iç müşteri ile kurum arasındaki bir ilişki değildir. Dış tedarikçi ile dış 

müşteri bağlılığını oluşturmak da kurumların sürdürülebilir başarısı açısından önemsediği bir konudur. İş 

gören bağlılığını etkileyen faktörler iki çatı altında incelenir (Aktaran: Çiftyıldız, 2015, s.45-55): 
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2.1. Örgütsel faktörler: İşin heyecan verici olması, rol açıklığı, amaç açıklığı, güven, eşitlik, adalet, 

kişisel beklentiler, performans geri beslemeleri, bireyin kendi işi üzerindeki kontrolü, işin içeriği ve kapsamı, 

örgüt kültürü gibi faktörlerdir  

 

2.2. Kişisel faktörler: Karakter özellikleri, yaş, eğitim, cinsiyet, aile ve akraba sorumlulukları gibi 

faktörlerdir. 

TKY, örgütsel bağlılık ve İKY ilişkisi için şunları söyleyebiliriz: Kalite kültürünü kuracak, 

uygulayacak, geleceğe taşıyacak olan insan olduğu için bu insan kaynağının kişisel ve örgütsel beklentileri 

karşılanarak bağlılıklarının sağlanması gerekir. Örgütsel bağlılık duyan çalışan kalite sisteminin aksamaması 

için elinden gelenin fazlasını ortaya koyacaktır. Toplam kalite sisteminin her aşamada iş gören tarafından 

sahiplenilmesi ancak iç müşteri bağlılığının sağlanmasıyla olur. İKY, iş görenin kalite kültürüne bağlılığını 

sağlayabilmek için, uygulamalarında iş gören memnuniyetini ön planda tutmalıdır. İnsan kaynakları 

planlamalarını, stratejilerini bağlılığa etki eden örgütsel ve kişisel faktörleri dikkate alarak hazırlamalıdır.  

 

3. İnsan Kaynakları Yönetimi Faaliyetleri 

 3.1. İşe Alma: İKY işe alma rekabet üstünlüğü sağlama adına çok önemli bir faaliyettir. İşe alımlarda 

yanlış tercih örgüte ek maliyet, zaman kaybı gibi olumsuz sonuçlar olarak yansır. Eğer doğru iş doğru kişi 

yerleştirilirse örgüt için kısa veya uzun vadeli bir kazanım olmuş olur (Kuzutürk,2016,s.16). Toplam kalite 

kültürünün; takım çalışması, iyi iletişim, gelişmeye açık olma, süreç odaklı çalışma gibi belirteçlerine dair 

bilinç ve farkındalık taşıyan kişilerin tercih edilmesi gereklidir. Yetkinlik eğitim, öğrenim, beceri ve 

tecrübeden oluşur. ISO standartlarına dolayısıyla kalite kültürüne sahip bir örgütün insan kaynaklarında işe 

almadan sorumlu personeli ilgili ISO standartlarından herhangi bir veya bir kaçının eğitimini almış, daha önce 

kalite kültürüne sahip bir örgütte çalışmış kişileri tercih edecektir.  

 

3.2. İş Analizi: Gelecek hedefleri olan işletmelerin gelişebilmesi ve rekabet ortamında güçlü bir 

şekilde yerini alabilmesi için iş analizi yapmak en doğru faaliyetlerdendir. İş analizi yaparak hangi işin ne gibi 

sorumluluk içerdiği, nasıl bir çalışma gerektiği, bu işi yapacak kişide ne gibi bilgi, beceri ve tecrübelerin 

bulunması gerektiği tespit edilmeye çalışılır  

Geleneksel iş analizlerinde önemli olan çalışanın ‘‘ne’’ yaptığı olup odak noktası iştir. Yetkinliklere 

dayalı iş analizinde ise kişinin ne yaptığından çok nasıl yaptığı önemli olup, çalışanın kendisine odaklanır. 

Kişi işinde başarılı olabilmek için ne tür yetkinliklere sahip olmalıdır sorusuna yetkinliklere dayalı iş 

analizinde yanıt aranır (Uyargil vd,2015,s.65). 

 

 3.3. Ücretlendirme: Kalite kültürünün gereklerini yerine getirip devamını sağlamak ve her zaman 

verimli, tam zamanında çıktılar elde edebilmek için örgütler çalışanlarının bağlılığını sağlamak durumundadır. 

Her ne kadar araştırılan bazı kaynaklarda iş gören için ücretin artık temel motive aracı olmadığı yazılsa da 

ücretin motive ve bağlılık unsurları listenin başında yeri olduğu yadsınamaz. Buna göre kalite kültürünü 

benimsemiş, süreç odaklı ve yüksek performansla çalışan kişilerin eşit ve adaletli bir şekilde 

ücretlendirilmesine dair politikası olan bir örgüt kalite standartlarında ürün ve hizmet sunarak rekabet 

üstünlüğü sağlayacaktır(Ataay vd, 2015,s.360). 

 

 3.4. Performans Değerleme: Her şeyin ölçülebilir, takip edilebilir olmasının elzem olduğu kalite 

kültüründe performans değerleme uygulamasının da hem çalışanlar hem örgüt için önemi büyüktür. Veri 

toplama ve analiz etme sonrasında ise çıkan sonuçları değerlendirip ona göre yol haritası belirleme süreci 

toplam kalite yönetimi sisteminin bel kemiğidir diyebiliriz. Çalışan performansının, kullanılan araç ve gereç 

performansının ölçülmesi üretim ve hizmet süreci başlamadan önce hataları ve kayıpları yakalamak, bertaraf 

etmek hatta önlemeye yaramaktadır aynı zamanda çalışan ödüllendirmenin aracı olmaktadır (Uyargil 

vd,2015,s.215). Örgüt çalışanları için ise performanslarının ölçülmesi ve geri bildirimde bulunulması, 
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kendileri için bir baskı ve korku aracı olmadığı sürece, kendilerini görebilmeleri ve geliştirebilmeleri için bir 

fırsat olarak görülür. İKY’ nin burada sorumluluğu örgüt çalışanlarını performans değerlemesinin amacı, 

kazanımları, zamanı ve sonuçları hakkında bilgilendirmek, burada karşılaşılabilecek dirençleri kırmak ve 

doğru sonuçlara ulaşıp yapıcı bir şekilde çalışana iletmektir(Ersen,2003,s.136-140). TKY sisteminde her birim 

bir başka birimin performansını ölçer. Bu sistemde katı sınırlar daha esnek yapıya kavuştuğundan ötürü ast 

üstü, üst astı veya yatay eksende aynı birimde olan ama başka işi yapan kişilerde birbirlerinin performansını 

ölçebilmektedirler. 

 

 3.5. Eğitim: Toplam kalite sistemi eğitim ayakları üzerinde yükselir. Rekabet edebilmek için 

sürdürülebilirlik ve verimliliğin arttırılması ve piyasa şartlarına içeride ve dışarıda uyum için her daim eğitim 

organize edilmesi gereklidir. Bu sistemde insanın salt üretim aracı olarak görülmeyip düşünce gücüne önem 

verildiği için iş görenin eğitim ile bilgi ve becerisinin maksimum seviyeye çıkarılması 

hedeflenir(Ersen,2003,s.140-141 ve Pfeffer,1994,s.10-11). Eğitim faaliyetinin ana hedefi kurum içerisinde ki 

bütün çalışanların; öğrenerek, farkındalık kazanarak, bilinçli bir şekilde kalite süreçlerine katılımını ve 

herkesin aynı dili konuşmasını sağlamak, aynı zamanda kaliteye katkı veren bireyler haline gelmesini 

kolaylaştırmaktır. Bu noktada İK; eğitim ihtiyaçlarını tespit edecek, çalışanların eğitime katılımını sağlayacak, 

eğitim planı ve katılımcı listesi, sonrasında verilen belgeler gibi dokümanları kayıt altına alacaktır. Eğitim 

sonrasında ise gerçekleşmesi beklenen değişim İKY tarafından gözlenecek değişim olmadığı durumda eğitim 

tekrarlanacaktır.  Eğitim aldıktan sonra yaptığı işte, tutum ve davranışlarında iyileşme görülen çalışanlar 

ödüllendirilecektir. 

 

SONUÇ 

Doğru insanları doğru işe yerleştirmeyi, eşit ve adaletli ücretlendirme sistemini kurabilmeyi, iş göreni 

daha iyiye güdüleyecek etkinlikte bir performans değerlendirme sistemi kurabilmeyi, iş görenin kariyer ve 

gelişim hedeflerini sağlayabilmeyi başarmış insan kaynakları yönetim birimine sahip bir örgüt toplam kalite 

yönetim sisteminin süreç odaklı ve hatayı başından engelleyen yapısını kültür haline getirebilmiş ve böylelikle 

ulusal ve uluslararası rekabet ortamında sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmiş olacaktır. Kalite felsefesinin 

örgüt kültürü olarak inşa edilmesinde öncelikle kurucunun veya etkin liderlik örneği sergileyen kişinin payı 

büyüktür.  

Lider takımı kuran ve yöneten kişi olarak insan kaynakları yönetim birimini toplam kalite sistemi ve 

standartların gereklilikleri ile kültürel belirteçleri taşıyan kişilerden oluşturduktan sonra bu kişilerden bütün 

insan kaynakları yönetim fonksiyonlarını bu odakla çalıştırmalarını beklemektedir dolayısıyla insan 

kaynakları yönetim uygulamalarında kalite kültürünün izdüşümleri önemli görülmektedir. 
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KONYA İ. KOYUNOĞLU MÜZESİ’NDE BULUNAN İKİ ADET KONYA-LADİK HALISINDA 

KIRMIZI RENK ANALİZİ 

COLOUR RED ANALYSIS ON TWO KONYA-LADIK CARPETS IN KONYA I. KOYUNOGLU 

MUSEUM 

     

 

             

ÖZ 

Türk el sanatları içerisinde zamana ve yöreye özgü ayrı bir değişim ve gelişim gösteren el dokumaları, 

geleneksel tekstilin temelini dokuma oluşturur. 

Türk boylarının XIII. yüzyıldaki fetihleriyle Anadolu’ya yayılan halı kültürü ilk önce Konya ve 

çevresinde şekillenmiştir. Konya Müzeleri de bölge halıları anlamında XIII. yüzyıldan günümüze zengin bir 

koleksiyona sahiptir. Bu çalışmada Konya İ. Koyunoğlu Müzesi’nde bulunan iki adet Ladik halısında ki 

kırmızı renk analizleri Hunter Lab yöntemiyle yapılmıştır. Her halıdaki kırmızı renge ait okuma ortalamaları, 

standart sapmaları, hue ve choroma değerleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Halı, dokuma, gelenek, müze, renk, analiz. 

 

 

 

ABSTRACT 

Hand-woven products, which present changes and developments unique to time and region in the 

Turkish handicrafts, constitute the basis of traditional textile. 

The carpet culture, which spread to Anatolia with the conquest of Turkic tribes in the 13th century, was 

first formed in and around Konya. Konya Museums have a rich collection of regional carpets from the 13th 

century to this day. Within the scope of the present study, colour red analyses were conducted on two Ladik 

carpets in Konya İ. Koyunoglu Museum with Hunter Lab method. The reading averages, standard deviations, 

hue and choromo values related to colour red for both carpets were defined.   

Keywords: Carpet, weaving, tradition, museum, colour, analysis. 
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GİRİŞ 

Geleneksel tekstilin temelini dokuma sanatları oluşturur. Türk el dokumaları renkleri, yanışları ve 

sembol dili ile tüm dünyada geçmişten günümüze değerli birer tekstil mamulüdür.  Geleneksel Türk el 

sanatları içerisinde zamana ve yöreye özgü ayrı bir değişim ve gelişim gösteren el dokumaları, Orta Asya’dan 

Anadolu‘ya geniş bir coğrafyada ve zaman diliminde yaşayan Türkmenlerin tarihi, kültürel, sanatsal ve 

ekonomik birikimlerinin en önemli görsel vesikalarıdır. Anadolu’da ise Konya ve çevresi, dokumacılık sanatı 

bakımından Selçuklulardan günümüze kadar önemli bir merkez olma özelliğini korumuştur ki, Konya 

halıcılığının başlangıcı ise Selçuklu halılarıdır. 

Konya’nın farklı pek çok yöresinde halı dokumacılığı, karakteristik özellikleriyle birlikte sürmüştür. 

Konya Müzeleri ise Konya halıları anlamında zengin bir koleksiyona sahiptir. Konya merkezde yer alan 

Koyunoğlu Müzesi’ndeki Ladik halılarının kırmızı renk okumaları bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. 

Cisimlerin renklerinin ölçümü, renklerin fiziksel özellikleri sayesinde mümkündür. İnsan gözü 

tarafından görülebilen saha içindeki ışınlar beyine iletildiğinde dalga boylarına göre farklı algılanmalara neden 

olurlar. Bu farklı algılamalar (sarı, mavi, yeşil vs) renk olarak nitelendirilir160.  

Renklerin özelliklerinin saptanması ve ölçülmesinden yararlanarak tekstil boyacılığında önemli bir 

yeri olan reçete hesaplaması, beyazlık derecesi ölçümü, konsantrasyon saptanması ve renk farkı hesaplanması 

gibi işler renk ölçüm uğraşısının temel görevleri olarak sayılabilir161. Renk, sübjektif bir kavramdır. Ölçme 

aletlerinde yapılan renk ölçümlerinde bütün koşullar sabit ve tekrar elde edilebilir karakterdedir.  

 

Materyal ve Metot 

Konica Minolta marka Croma Meter CR-400 model renk ölçme cihazı ile Hunter Lab yöntemine göre 

okunmuştur.  

Bu yöntemde okunan L değeri rengin parlaklığının siyahtan beyaza (0 değerinden 100 değeri) ile 

tanımlar. Koordinat üzerinde a değeri, pozitif değer olarak kırmızıdan negatif değerle belirlenen yeşil rengin 

yerini belirler. b değeri ise pozitif değer olarak sarıdan negatif değerle belirlenen mavi rengin yerini belirler162.    

Okunan bu değerler kullanılarak rengin berraklığını ve parlaklığını tanımlayan Chroma değeri; 

 eşitliği ile elde edilmektedir.  

Rengin çeşidini tonunu tanımlayan Hue açısı değeri;  formülü ile elde edilmektedir. 

 

KOYUNOĞLU MÜZESİ 

Konya İ. Koyunoğlu Müzesi el yazmalarından, çeşitli dönemlere ait arkeolojik ve etnoğrafik eserlere 

kadar bünyesinde oldukça fazla sayıda malzemeyi muhafaza eden önemli müzelerimizden birisidir. 

 Müzenin dokuma bölümünde ise Osmanlı son dönemden XX. yüzyıla kadar özellikle orta Anadolu’ya 

ait çok sayıda kilim ve halı vardır.  

 

KOYUNOĞLU MÜZESİ’NDEKİ LADİK GRUBU HALILARDA KIRMIZI RENK ANALİZİ 

Birinci Örnek: 
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Fotoğraf: 1 (A. Aytaç arşivi). 

 

ÖRNEK NO      : 1 

ENVANTER NO     : 11376 

İNCELEME TARİHİ     : 20.11.2015 

İLGİLİ KOLEKSİYON    : Koyunoğlu Müzesi 

KOLEKSİYONA GELİŞ BİÇİMİ   : Hibe 

YÖRESİ      : Ladik 

TARİHLENDİRME     : XVIII. yüzyıl sonu 

CİNSİ       : Halı seccade 

ÖLÇÜLERİ 

 En      : 113 cm 

 Boy      : 163 cm 

 Saçak uzunluğu    : 4 

 Hav Yüksekliği    : 0,1 

 Kilim Örgüsü Genişliği   : 3 

DÜĞÜM SIKLIĞI     : 24x36 

KULLANILAN MALZEME   

 Çözgü, atkı, ilme    : Yün  

KULLANILAN TEKNİK    : Türk düğümü 

KULLANILAN RENKLER    : Kırmızı, yeşil, pembe, gri, koyu kahve, sarı 

LİTERATÜRDE MOTİFLERE VERİLEN İSİMLER: çiçek, beş taş, yaprak, mihrap nişi, akrep 

SEÇİLEN KONU    

Geometrik bezeme    : x 

Bitkisel bezeme    : çiçek, yaprak, kıvrık dal, lale 

Nesneli bezeme    : niş,  

Figürlü bezeme    : akrep 

KOMPOZİSYON     : Dış suda geometrik halde çiçekler ard arda 

sıralanmıştır. Büyük su, Döşemealtı’nda beş taş denilen yanışla bölümlendirilmiştir. Üçüncü, dördüncü ve 

beşinci suda ise kıvrık dal üzerine çiçek ve yapraklar yer alır. Orta kompozisyon alanı üçe bölünmüştür. 

Kırmızı renkli orta alanda kademeli, kancalı mihrap nişi vardır. Kenarlardaki bölümlerde ise geometrik halde 

karakteristik üç er adet lale yanışı ve geometrik akrep figürü vardır. 

RENK OKUMA      :  

 

kırmızı L a b HUE 

CHROM

A 

1 32,22 10,65 9,11 

0,86895

7 14,0148 

2 34,36 10,15 9,6 

0,72145

9 13,97077 
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3 34,13 11,32 11,41 

0,63092

1 16,07266 

4 30,15 10,94 10,15 0,74923 14,92334 

5 32,85 10,32 11,07 

0,54386

6 15,13431 

Ortalam

a 32,742 10,676 10,268 

0,70288

7 14,82318 

Standart 

Sapma 

1,6990

5 

0,47130

7 

0,9680

5 

0,12302

3 0,872943 

Çizelge: 1, Kırmızı renk değerleri. 

  

Parlaklık 1,69905 oranında değişmektedir. Bu da kırmızı rengin parlaklığının değişken olduğunu 

gösteriyor. a değeri ortalamadan 0,41307 gibi bir sapma gösteriyor ki ya çok az bir açılma var ya da mümkün 

mertebe homojen boyanmıştır.  b değeri ortalamadan 0,96805 değerinde genel ortalamadan sapma gösteriyor. 

Hue değerinde yani rengin çeşidi ve tonunda 0,12303 oranında bir değişim var. Yani rengin tonunda çok çok 

az bir sapma var iken Chorama değeri ortalamadan 0,872943 oranında bir sapma, parlaklıkta yüksek oranda 

bir değişkenlik olmadığını vermektedir. 

 

İkinci Örnek 

 
Fotoğraf: 2 (A. Aytaç arşivi). 

 

ÖRNEK NO      : 2 

ENVANTER NO     : 11396 

İNCELEME TARİHİ     : 20.11.2015 

İLGİLİ KOLEKSİYON    : Koyunoğlu Müzesi 

KOLEKSİYONA GELİŞ BİÇİMİ   : Hibe 

YÖRESİ      : Ladik 

TARİHLENDİRME     : XVII. yüzyıl sonu 

CİNSİ       : Halı seccade 

ÖLÇÜLERİ 

 En      : 108 cm 

 Boy      : 163 cm 

 Saçak uzunluğu    : 3,5 

 Hav Yüksekliği    : 0,2 

 Kilim Örgüsü Genişliği   : 1,5 

DÜĞÜM SIKLIĞI     : 22x32 

KULLANILAN MALZEME   

 Çözgü, atkı, ilme    : Yün  

KULLANILAN TEKNİK    : Türk düğümü 
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KULLANILAN RENKLER    : Kırmızı, kavuniçi, mavi, sarı, beyaz 

LİTERATÜRDE MOTİFLERE VERİLEN İSİMLER: çiçek, yaprak, mihrap nişi, ibrik 

SEÇİLEN KONU    

Bitkisel bezeme    : kıvrık dal, yaprak, çiçek, lale 

Nesneli bezeme    : ibrik 

Figürlü bezeme    :  

KOMPOZİSYON     : İç, dış küçük ve büyük suda kıvrık dal üzerine 

geometrik halde çiçekler ard arda sıralanmıştır. Orta kompozisyon alanı üçe bölünmüştür. Kırmızı renkli orta 

alanda kancalı mihrap nişi vardır. Alt bölümde geometrik halde karakteristik üç er adet lale yanışı yer alır. Üst 

bölümde sağ ve sol tarafta birer adet geometrik halde çiçek ve birer adet ibrik vardır. 

RENK OKUMA   :  

kırmızı L a b HUE 

CHROM

A 

1 23,83 9,42 4,75 

1,81215

6 10,54983 

2 22,84 4,24 3,34 

0,99533

6 5,397518 

3 21,13 9,05 4,42 

1,88206

3 10,07169 

4 23,56 7,16 4,1 

1,55115

9 8,250794 

5 23,81 8,56 5,8 

1,24277

6 10,3399 

Ortalam

a 23,034 7,686 4,482 

1,49669

8 8,921947 

Standart 

Sapma 

1,13746

6 

2,10847

8 

0,90317

2 

0,37643

9 2,171091 

Tablo:  2, Kırmızı renk değerleri. 

 

Parlaklık 1,137466 oranında değişmektedir. Bu da koyu kırmızının parlaklığında bir miktar 

değişkenlik olduğunu gösteriyor. a değeri ortalamadan 2,108478 gibi bir sapma gösteriyor ki ya bir miktar 

açılma var ya da çok homojen boyanmamıştır.  b değeri ortalamadan 0,903172 değerinde genel ortalamadan 

sapma gösteriyor. Hue değerinde yani rengin çeşidi ve tonunda 0,376439 oranında bir değişim var. Yani rengin 

tonunda çok az bir miktar sapma var iken Chorama değeri ortalamadan 2,171091 oranında bir sapma, 

parlaklıkta yüksek bir değişkenlik olduğunu vermektedir. 

 

SONUÇ 

Ladik yöresine ait iki halıda tespit edilen kırmızı renk ile alakalı değerlendirme Tablo: 3’te verilmiştir. 

 
Tablo: 3, Kırmızı renk verileri. 
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a 
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Ladik yöresine ait iki halıdaki kırmızı renkte, sarıyı oluşturan “b” değerleri birbirine uzak iken (5,786 

birim fark var), ancak kırmızıyı oluşturan “a” değerleri birbirine kısmen yakındır (2,99 birim fark var). 

Halının imal edildiği dönemdeki renk değerlerini elbette ki bilmiyoruz. Bu araştırmada halının şuan ki 

renkleri ölçüme tabi tutulmuştur. Bu değerlerle ilerleyen yıllarda tekrar ölçüm yapılarak renk değişimleri 

kolaylıkla tespit edilebilecektir. Restorasyon ve konservasyon anlamında da renk ölçümlerinin oldukça önemli 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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GÜRCİSTAN'DA FUZULÎ ESERLERİNİN YAZMA NÜSHALARI 

MANUSCRIPTS OF THE WORKS OF FUZULI IN GEORGIA 

 

 

 

ÖZ 

Azerbaycan Türkçesinde eserler vermiş 16. yüzyıl Türk Divan şairi Muhammed Fuzulî'nin ölmez 

yapıtlarının çeşitli zamanlara ait elyazmaları dünyanın birçok yazmalar koleksiyonlarında, kütüphanelerinde 

yer aldığı gibi, komşu Gürcistan'ın arşiv belleklerinde de muhafaza edilmektedir. Bu açıdan Gürcistan'ın 

başkenti Tiflis'te yerleşen Gürcistan Yazmalar Milli Merkezi'nin fonları da önemli bilimsel değer arz eder. Bu 

arşiv kurumunda Fuzulî'nin eserlerinin 30 civarında yazma nüshası tespit edilmiştir.  

Bu makaleden amaç, katalog taraması yöntemi kullanmakla, Türkiye bilim insanlarının, Osmanlı 

Divan edebiyatı uzmanlarının, Fuzulî araştırıcılarının dikkatini bu konuya odaklamaktan ibarettir. Buradan 

yola çıkarak makalede adı geçen arşivdeki Fuzulî Divan'larının, “Bengü Bade”, “Hadikatü's Süeda”, “Heft 

Cam”, “Leyli ve Mecnun” eserlerinin, ayrı ayrı şiirlerinin bulunduğu dosya birimlerinin içerik ve fiziksel 

özellikleri açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, Gürcistan arşivleri, Gürcistan Yazmalar Milli Merkezi, Muhammed 

Fuzulî, Türkçe elyazmaları. 

 

 

 

ABSTRACT 

Handwritten manuscripts of immortal works of the 16th century Turkish Divan poet Muhammad 

Fuzuli, who gave works on the Azerbaijani Turkic, were preserved in the archive memories of neighboring 

Georgia as well as in the collections of many writings of the world. In this respect, the funds of the Georgian 

National Center of Manuscripts, located in the capital Tbilisi, cannot attract attention. In this archive 

institution, around 30 manuscripts of Fuzuli's works have been identified.  

The aim of this article is to use the catalog screening process, Turkey scientists, Ottoman Divan 

literature experts, Fuzuli investigator of attention is simply to focus on these issues here, starting in this article 

Fuzuli Court: ibid in the archive, Divan (Collected Poems), Bengü Bade (Hashish and Wine), Hadikatü's 

Süeda (Garden of Pleasures), Haft Jam (Seven Goblets), Leili ve Mejnun (Layla and Majnun) describes the 

content and physical characteristics of the file units in which the individual poems are located. 

Keywords: Divan poetry, Georgian archives, Georgian National Center of Manuscripts, Muhammad 

Fuzuli, Turkish manuscripts. 
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GİRİŞ 

Türkiye'nin yakın sınır komşusu olan Gürcistan, bir millet iki devlet olan Türkiye ile Azerbaycan 

arasında, ayrıca tüm Türk dünyası ile köprü konumunda bulunması vesilesiyle yüzyıllar boyunca Türkiye için 

siyasal, kültürel ilişkiler açısından önem arz etmektedir. Bu vesileyle Gürcistan'ın eski kitaplıklarında Türkçe 

yazmaların, tarihsel belgelerin ve Türk edebiyatından örnek eserlerin var oluşu günümüz edebiyat bilimimizin 

dikkatini çekecek olgudur. 

“İslamî yazma eserler bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan” (Yazar 2016, 339) 

Türkiye'de olduğu gibi, Türkiye dışı kütüphanelerde, arşivlerde de Türk dilinin, edebiyatının pek çok hazinesi, 

yani elyazmaları yer almaktadır. Gürcistan'ın coğrafi açıdan Türkiye'ye ve Türk-İslam dünyasına yakınlığı, 

zaman zaman İslam-Türk dünyası ile sıkı siyasal-kültürel ilişkilerde bulunması hasebiyle Tiflis arşivinde 

Türkçe yazmaların, belgelerin çok olması mantıkça doğaldır. 

Nitekim Gürcistan'ın eski yazmalar koleksiyonlarında Gürcü yazmalarının yanı sıra Doğu dillerinde 

de zengin arşiv malzemeleri vardır. Bu koleksiyonlarda Türkçe irili ufaklı yazmaların ve belgelerin de çok 

olduğuna kataloglama faaliyetleri tanıklık eder (Kekelidze 1969) (Kekelidze 1977) (Kekelidze 1978) 

(Kekelidze 2002) (Kekelidze 2004). 

Gürcü Doğubilimcisi Tsisana Abuladze'nin verdiği bilgiye göre, Gürcistan yazmalar arşivlerinde 

Osmanlı Türkçesinde, Azerbaycan ve Özbek Türkçelerinde toplamda 300'ü aşkın el yazma, Osmanlı ve 

Azerbaycan Türkçelerinde 1200 adet tarihsel belge bulunmaktadır (Abuladze 1983, 97) (Abuladze 2001, 292) 

(Abuladze 2008, 3). Bu temel kaynaklar esas itibarıyla Tiflis'te Gürcistan Yazmalar Ulusal Merkezi'nde, 

Gürcistan Ulusal Arşivi'nde, ayrıca Batumi, Kutaisi, Ahalsihe ve Zugdidi kentlerindeki tarih-etnografya 

müzelerinde korunmaktadır (Abuladze 1983, 97). 

Türkçe yazmalar, belgeler açısından Tiflis'teki “Korneli Kekelidzis Sakhelobis Khelnacerta Erovnuli 

Tsentri” – Korneli Kekelidze Gürcistan Yazmalar Milli Merkezi daha zengindir. 

1958 yılında Gürcistan Devlet Müzesi yazmalar şubesi esas alınarak Gürcistan Bilimler Akademisi 

bünyesinde Yazmalar Enstitüsü oluşturulmuş, 2006 yılında bu araştırma enstitüsü Yazmalar Milli Merkezi'ne 

dönüştürülmüştür. Yazmalar Enstitüsü'nün kuruculuğunu ve sekiz yıl müdürlüğünü ünlü bilim insanı İlia 

Abuladze yapmıştır. Sonra bu kurumun yöneticiliğini çeşitli zamanlarda Elene Metreveli, Zaza Aleksidze, 

Buba Kudava, Zaza Abaşidze üstlenmişlerdir. Merkezin iki ana amaçlarından birisi yazmaların muhafazası 

ve kayıtlanması, diğeri bilimsel araştırılmasıdır. Merkezin “Mravaltavi” isimli hakemli bilimsel dergisi 

mütemadi olarak yayımlanmaktadır (http://manuscript.ge). 

Merkezde Gürcü dilli yazmalar birikimini müteakiben en zengin arşiv Doğu yazmaları fonudur. Bu 

fonda genellikle Farsça, Türkçe ve Arapça yazmalar, belgeler toplanmıştır. Fondaki yazmalar üç kısımda 

sınıflandırılır: AC Orta Asya koleksiyonu; K Kacar koleksiyonu; L Lokal-yerel koleksiyonu. 

AC Orta Asya koleksiyonu Gürcü Doğubilimi ekolünün kurucusu Ord. Prof. Dr. Giorgi Tsereteli'nin 

ve Doç. Dr. Davit Çhenkeli'nin Semerkant'ta, Buhara'da ve Orta Asya'nın diğer kültür merkezlerinde 

görevlendirmeler zamanı elde ederek, 1935 yılında Gürcistan Devlet Müzesi'ne teslim ettikleri elyazmaları 

kapsar. 

K Kacar koleksiyonu 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında Tiflis'te yaşamış İran Kacarlar sülalesinden 

Caşid Erdeşir Efşar Mecd es Seltene'nin bireysel bağış koleksiyonudur, 1920'li yıllarda Gürcistan Milli 

Müzesi'ne sunulmuştur. 

L Lokal-yerel koleksiyonu Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan, Dağıstan'dan, Türkiye'nin Gürcistan'a 

yakın bölgelerinden dâhil olmuş, ayrı ayrı birey kişilerden satın alınmış el yazmalarından ibarettir. 

Her üç koleksiyonda TurAC, TurK, TurL şifreleriyle Türkçe yazmalar fonları vardır. 

Türkçe fonunda birkaç yüz Türk dilli elyazması – Osmanlıca, Azerbaycan, Türkmen ve Özbek 

Türkçelerinde yazmalar, belgeler biraraya getirilmiştir. Fonda Ali Şir Nevaî'nin eserlerinin 1519 yılında 

istinsah edilmiş “Münşeat”ı, 1526 yılında istinsah edilmiş “Ferhat ve Şirin” mesnevisi, Fuzuli'nin “Hadikatü's 

Süeda” eserinin 1583, 1586, 1596 yıllarında istinsahı yapılmış yazma varyantları özellikle önem arz eder. 

Fondaki kadim Uygurca bir elyazması da dikkati çekse gerekir, burada Budizm inançlı Moğol yüksek tabaka 

dini kişisinin geneolojik yaşamı yansıtılıyor. Fonda dinsel içerikli yazmalar çokluk teşkil eder. Burada hem 
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nesirle hem de nazımla edebi abideler çoktur, ayrıca tarihe, teolojiye, astronomiye, tıbba ait yazmalar 

mevcuttur. 

Farsça koleksiyonunda AC 458 şifreli dosyada Azerbaycan şairi Nizamî Cenceli'nin 1428 yılında 

istinsah edilmiş gazeliyatı ve başka elyazmaları dikkate şayandır. 

Gürcistan yazmalar merkezinin fonlarındaki belgelerde Hoca Ahmed Yesevî, Mevlana Celaleddin 

Rumî, Yunus Emre, Ali Şir Nevaî ve başka ünlülerin eserleri safında Fuzulî'nin, Osmanlı Divan edebiyatının 

diğer bilinen temsilcilerinden Bakî, Fehim, Nabi, Nefî, Nihanî, Vecdî ve başka şairlerin divanları 

korunmaktadır. Merkezdeki cönklerde, mecmularda Osmanlı Divan şairlerinden Abdî, Ahmedî, Amirî, Arifî, 

Atarî, Azizî, Bahaî, Bakî, Behiştî, Emrî, Evliya Çelebi, Faizî, Farakî, Fasihî, Fazlî, Fehim, Ferişteoğlu, Fevzî, 

Gevherî, Gubarî, Hakanî, Halimî, Hamdî, Hamdî, Haşimî, Hatifî, Havaî, Hazık Erzurumî, Helalî, İshak Tokatî, 

Kabulî, Kadı Burhaneddin, Kâşif, Kemal Paşazade, Kınalızade, Kişverî, Kûsî, Lamî, Manşanî, Mantıkî, 

Mecnunî, Meçî, Mehmet Şemsî, Mirsimî, Nabî, Nadirî, Namî, Natikî, Nazirî, Necatî, Nedim, Nefî, Nehifî, 

Nesimî, Neşatî, Neşibî, Nevî, Nihailî, Nihanî, Nişanî, Niyazî, Nurî, Osmanzade, Ömer, Rabguzî, Rahmî, Razî, 

Rehberî, Riyazî, Ruhî, Rüşenî, Sabibî, Sabrî, Sadıkî, Sadrî Konevî, Sakatî, Samî, Saykâfî, Sefaî, Semaî, Serî, 

Seyyadî, Sezaî, Şafî, Şemî, Şemseddin Sıvasî, Şevkî, Talibî, Ulvi, Vahdetî, Vakizî, Valihî, Vasfî, Vecdî, 

Veysî, Vidadî, Yahya, Zihnî, Zuhurî ve başkalarının örnek şiirleri yer alır (Abuladze 2004). 

Arşivbilimi uzmanlarının tespitiyle, “Gürcistan Yazmalar Milli Merkezi'ndeki Türkçe yazılı eserlerin 

tümü gün ışığına çıkarılmış olup uzmanların ve ilgilenen herkesin kolayca erişebileceği konumdadır” 

(Abuladze 2008, 3). 

Gürcistan'da dünya ölçekli dehalar safında yüksek değerlendirilen şairlerden biri de Muhammed 

Fuzulî'dir (1483–1556). Bu açıdan Gürcü Doğubilimi ekolünün öncülü Ord. Prof. Dr. Elizbar Cavelidze'nin 

“Fuzulî” monografisi dikkate şayandır (Cavelidze 1972). 

Gürcistan Yazmalar Milli Merkezi'nde Türk Divan edebiyatından en çok Fuzulî'nin yapıtlarının 

nüshaları mevcuttur. Fuzulî'nin eserlerinin yazmaları Gürcistan yazmalar merkezinde AC 17, AC 21, AC 44, 

AC 45, AC 97, AC 326, K 6, K 19, K 31, L 3, L 4, L 9, L 11, L 16, L 22, L 47, L 50, L 81, L 96, L 105, L 

139, L 154, L 159, L 161 sayılı arşiv numaralarıyla dosya birimlerinde toplanmıştır. 

Merkezin S Gürcüce yazmalar fonundaki 19. yüzyıla ait şiirler ve şarkılar mecmualarında, ayrıca 

Gürcü Edebiyatı Müzesi arşivinde Gürcü harfleriyle Türkçe şiirler defterinde de Fuzuli şiirlerine 

rastlamaktayız (Kekelidze 1894) (Leonidze 1895) (Alieva 1958, 130–132). 

 

1. Fuzuli Divanı'nın Tiflis Nüshaları 

Gürcistan Yazmalar Milli Merkezi'nde Türk Divan edebiyatından en çok eserleri bulunan şair, 

Azerbaycan Türkçesinde ölümsüz yapıtlar armağan etmiş Muhammed Fuzulî'dir. Divan şiirinin bu şah 

zirvesinin Azerbaycan Türkçesinde, Arapça, Farsça dillerinde divanlarıyla Fars edebiyatından Hafız, Türk 

edebiyatından Nesimî, Nevaî çizgisini kemale erdirdiği kabul görmektedir. 

Tiflis Fuzuli nüshalarından birkaçı şairin Divan'ını ihtiva eder. Şunları istinsah tarihlerine göre şöyle 

sıralayabiliriz: 

(1) İstinsah tarihi: 70r hicrî 984 Zilkade = miladî 1577 Ocak. Tekrar istinsah tarihi: 70r 984 Zilhicce = 

1577 Şubat. Eser adı: 2v Divan. Yazar adı: 2v Mevlana Fuzulî Bağdadî. Müstensihler: 70r Ali Veled Mehmet 

Bey Şamlu, 70r Hüseyin bin Nazır. Özellikler: 170 varak. Doğu kâğıdı. Yazı türü: Nestalik. Kitap sahibi: 158v 

hicrî 1043 Recep = 1634 Ocak'ta Ahmet Bey. İçinde: 2v–40r Divan. 2v–38v arasında gazeliyat, 38v–39v 

arasında Saki-name, 39v–40v arasında müseddes. Arşiv no: L 22/I. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 94–

96). 

(2) İstinsah tarihi: hicrî 1043 = miladî 1634. Eser adı: Divan. Yazar adı: Mevlana Fuzulî. Müstensih 

bilinmiyor. İçinde: gazeller, Saki-name, müseddes. Arşiv no: L 22/II. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 

94–96). 

(3) İstinsah tarihi: 139v, 140v hicrî 1068 Şaban = miladî 1658 Haziran. Eser adı: 9v Divan. Yazar adı: 

9v Mevlana Fuzulî Bağdadî. Müstensih: 139v, 140v Mir Mehmet Haşim. Özellikler: 158 varak. Doğu kâğıdı. 

Yazı türü: ince Nestalik. İçinde: 1v–9v mukaddeme, 9v–107v gazeliyat, 115rv Farsça iki gazel, 115v–118v 
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terc-i müseddes, 119r–121v müseddes, 121v–123v muhammes, 123v–132v mukatta, 132v–139v rubaiyat. 

Arşiv no: K 19. Kacar koleksiyonu (Kekelidze 1969, 38–39) (Kekelidze 2004, 98–101). 

(4) İstinsah tarihi: 105v hicrî 1169 Recep = miladî 1756 Nisan. 1v Eser adı: Divan. Yazar adı: 1v 

Mevlana Fuzulî Bağdadî. Müstensih: 105v Mustafa ibn Baki Bey. Kitap sahibi: 10r Alekber Caferov. 

Özellikler: 108 varak. Avrupa kâğıdı. Yazı türü: ince Nestalik. İçinde: 10r–13v mukaddeme, 14r–83r 

gazeliyat, 83v–85r terc-i bend, 85r–86r Saki-name, 86r–88v müseddes, 88v–91v muhammes, 91v–93v 

murabba, 94r–98v kıtalar, 98v–105v rubaiyat. Arşiv no: L 16. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 101–102). 

(5) İstinsah tarihi: kayıt yok, ihtimal 18. yüzyıl. Eser adı: 23v Divan-i Fuzulî. Yazar adı: 23v Fuzulî. 

Müstensih bilinmiyor. Özellikler: 207 varak. Buhara karton cildi. Yazı türü: Şikesteye benzer Nestalik. İçinde: 

1v–21v Farsça “Destan Der Âmâdan-i Melik-i İskender” eseri, sonra 23v–116v Divan-i Fuzulî. 23v–28v 

mukaddeme, 34v–104v gazeliyat, 104v–107v terc-i bend, 107r–108r müseddes, 108r–110r murabba, 110r–

111v muhammes, 111v–113r müseddes, 113rv muhammes, 113v–114r kıta, 114r–116v rubaiyat. Arşiv no: 

AC 21. Orta Asya koleksiyonu (Kekelidze 2004, 105–107). 

(6) İstinsah tarihi: kayıt yok, ihtimal 18. yüzyıl. Eser adı: 221v Divan. Yazar adı: 221v Mevlana Fuzulî 

Bağdadî. Müstensih bilinmiyor. Özellikler: Buhara cildi. Yazı türü: Şikesteye benzer Nestalik. İçinde: 221v–

290v gazeliyat. Arşiv no: AC 326/II. Orta Asya koleksiyonu (Kekelidze 2004, 285). 

(7) İstinsah tarihi: kayıt yok, ihtimal 18. yüzyıl. Eser adı: 6v Divan. Yazar adı: 1v Mevlana Fuzulî 

Bağdadî. Müstensih bilinmiyor. Özellikler: 74 varak. Doğu kâğıdı. Yazı türü: güzel Nestalik. İçinde: 6v–66r 

gazeliyat, 66r kıta, 66v–69r terc-i bend, 69r–70r muhammes, 70r–71r müseddes, 71r–71v muhammes, 71v–

72v müseddes, 72v–74r rubaiyat. Arşiv no: K 31. Kacar koleksiyonu (Kekelidze 1969, 40–50) (Kekelidze 

2004, 102–103). 

(8) İstinsah tarihi: 78v hicrî 1252, 5 Zilhicce = miladî 1837, 13 Mart. Eser adı: Divan. Yazar adı: 

Fuzulî. Müstensih bilinmiyor. İstinsah yeri: Erivan. Özellikler: 78 varak. Avrupa kâğıdı. Yazı türü: Nestalik. 

Arşiv no: L 50. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 103). 

(9) İstinsah tarihi: 131v hicrî 1254 = miladî 1838/39. Eser adı: 1r Divan. Yazar adı: 1r Mevlana Fuzulî 

Bağdadî. Müstensih bilinmiyor. Özellikler: 140 varak. Yazı türü: Nestalik. Gürcistan Bilimler Akademisi 

Kafkas Enstitüsü Kütüphanesi'nden getirilmiştir. Arşiv no: AC 45. Orta Asya koleksiyonu (Kekelidze 2004, 

103–104). 

(10) İstinsah tarihi: 99r hicrî 1273 = miladî 1856/57. Eser adı: 99v Divan. Yazar adı: Fuzulî Bağdadî. 

Müstensih: 99r Molla Mehmet Emin. İstinsah yeri: 99r Kamış karyesi163. Özellikler: 99 varak. Yazı türü: 

Nestalik. Arşiv no: AC 44. Orta Asya koleksiyonu (Kekelidze 2004, 104). 

(11) İstinsah tarihi: kayıt yok, ihtimal 19. yüzyıl. Eser adı: Divan. Yazar adı: Fuzulî. Müstensih 

bilinmiyor. Özellikler: Avrupa kâğıdı. Yazı türü: Nestalik. Arşiv no: L 19. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 

2004, 103). 

(12) İstinsah tarihi: 213rv hicrî 1323 Cemaziyülâhır = miladî 1905 Mart. Tekrar istinsah tarihi: 1324 

= 1906–1907. Eser adı: 1v Divan. Yazar adı: 1v Mevlana Fuzulî Bağdadî. Birinci müstensih: 213rv Molla 

Abdullah bin Molla Ruşen. İkinci müstensih: kayıt yok. Özellikler: 215 varak. Yazı türü: Nestalik. İçinde: 1v–

71v Divan. 1v–51v gazeliyat, 52r–53r terc-i bend, 53r–54r Saki-name, 55r–56r müseddes, 56r–57v 

muhammes, 57v–59v murabba, 59v–71v rubaiyat. Arşiv no: AC 17. Orta Asya koleksiyonu (Kekelidze 2004, 

97–98).164 

 

 

 

 

                                                           
163 Gürcistan'da Türklerin oturduğu Kamışlı köyü vardır. 
164 Azerbaycan Fuzuli Milli Elyazmaları Enstitüsü'nde B 1434, B 1810, B 3039, B 3844, B 6614, B 4299, B 5108, B 4366, B 

7025, B 1148, B 2343, B 3675, B 2241, B 1316, B 769, B 120, B 245, B 6178, B 1721, B 1715, B 1336, B 2704, B 2753, B 2953, 

B 3111, C 773, C 192, C 257, C 865, C 175, D 119, M 205, M 369 şifreleriyle Fuzulî Gazeliyat'ının, Divan'ının30'u aşkın nüshası 

bulunmaktadır (Çınarcı 2017, 21). 
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2. “Bengü Bade” Mesnevisinin Tiflis Nüshaları 

Bilindiği üzere, Türkçe yazmış olduğu “Bengü Bade” eserini Fuzuli, Safili devletinin kurucusu I. Şah 

İsmail'e Bağdat'ı ele geçirdiği esnada sunmuştur. Adı esrar ile şarap anlamına gelen bu eserde, esrarla Osmanlı 

sultanı II. Beyazıt'ın, şarapla ise Şah İsmail'in imgelendiği düşünülür. 

Gürcistan yazmalar merkezinde “Bengü Bade” mesnevisinin iki el yazma varyantına rastlamaktayız. 

(1) İstinsah tarihi: 139v, 140v hicrî 1068, 29 Şaban = miladî 1658 Haziran. Eser adı: 140v Bengü Bade. 

Yazar adı: 9v Mevlana Fuzulî Bağdadî. Müstensih: 139v, 140v Mir Mehmet Haşim. Özellikler: 158 varak. 

Doğu kâğıdı. Yazı türü: ince Nestalik. İçinde: 140v–156r Bengü Bade. Arşiv no: K 19. Kacar koleksiyonu 

(Kekelidze 1969, 38–39) (Kekelidze 2004, 98–101). 

(2) İstinsah tarihi: 287r hicrî 1280 = miladî 1863. Eser adı: 287r Mecmua-i Eşâr, 181r Bengü Bade. 

Yazar adı: 191r Fuzulî Bağdadî. Müstensih bilinmiyor. Özellikler: Doğu kâğıdı. Yazı türü: Nestalik. İçinde: 

181r–184v Bengü Bade. Arşiv no: K 97/X, K 97/XI. Kacar koleksiyonu (Kekelidze 2004, 278–279).165 

 

3. “Hadikatü's Süeda” Eserinin Tiflis Nüshaları 

Azerbaycan Türkçesinde mensur-manzum bir eser, Türk edebiyatındaki en önemli maktellerden biri 

olan, adı “erenler bahçesi” veya “saadete ermişlerin bahçesi” anlamlarına gelen عدا س قت ال  Hadikatü's“ حدي

Süeda” eserinde Kerbela olayları, Hz. Hüseyin'in şahadet vakası anlatılır. 

Bu eserin Tiflis arşivindeki yazma nüshaları aşağıdakilerdir: 

(1) İstinsah tarihi: 255r hicrî 991 = miladî 1583. Eser adı: Hadikatü's Süeda. Müstensih: 255r Hüseyin 

bin Mehmet Kasım. Özellikler: 255 varak. Doğu kâğıdı. Yazı türü: Nesih. Arşiv no: L 47. Lokal koleksiyonu 

(Kekelidze 2004, 23). 

(2) İstinsah tarihi: 1r hicrî 994 Ramazan = miladî 1586 Ağustos. Eser adı: 1r Hadikatü's Süeda. Yazar 

adı: 2v Mehmed bin Süleyman Fuzulî Bağdadî. Müstensih: 292v Hacı Hazret ül Armavi. Özellikler: 293 

varak. Doğu kâğıdı. Yazı türü: Nesih. Arşiv no: L 9. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 22). 

(3) İstinsah tarihi: 255r hicrî 1004, 5 Ramazan = miladî 1596, 3 Mayıs. Eser adı: 1v Hadikatü's Süeda. 

Yazar adı: 1v Mehmed bin Süleyman Fuzulî Bağdadî. Müstensih: Hüseyin Zerfüli. Özellikler: 255 varak. 

Doğu kâğıdı. Yazı türü: Nesih. Arşiv no: K 6. Kacar koleksiyonu (Kekelidze 1969, 31) (Kekelidze 2004, 23). 

(4) İstinsah tarihi: 255v hicrî 1017, Ramazan = miladî 1609 Ocak. Eser adı: Hadikatü's Süeda. Yazar 

adı: Fuzulî. Müstensih: Ahmed bin İbrahim. İstinsah yeri: Antep. Özellikler: 255 varak. Avrupa kâğıdı. Yazı 

türü: sola eğik Nesih. Arşiv no: L 4. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 24). 

(5) İstinsah tarihi: 217r hicrî 1099 Zilhicce = miladî 1688 Ekim. Eser adı: Kitab-i Revzeüş Şehida. 

Yazar adı: 1v Fuzulî. Müstensih: 217r Hüseyin Ali bin Mehmet. Özellikler: 217 varak. Avrupa kâğıdı. Yazı 

türü: Şikesteye benzer Nesih. Arşiv no: L 3. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 24). 

(6) İstinsah tarihi: kayıt yok, ihtimal 18. yüzyıl. Eser adı: Hadikatü's Süeda. Müstensih bilinmiyor. 

Özellikler: 153 varak. Doğu kâğıdı. Yazı türü: Nesih. Arşiv no: L 11. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 

25). 

 

4. “Heft Cam” Mesnevisinin Tiflis Nüshaları 

“Heft Cam” / Yedi Cam veya diğer adıyla “Saki-name” eseri tasavvuf içerikli olup alegorik dille 

kaleme alınmış Farsça bir mesnevidir. Gürcistan yazmalar arşivinde bu eser genelde Fuzuli Divanı içinde 

verilmiştir. 

(1) İstinsah tarihi: 70r hicrî 984 Zilkade = miladî 1577 Ocak. Tekrar istinsah tarihi: 70r 984 Zilhicce = 

1577 Şubat. Eser adı: 2v Divan. Yazar adı: 2v Mevlana Fuzulî Bağdadî. Müstensihler: 70r Ali Veled Mehmet 

Bey Şamlu, 70r Hüseyin bin Nazır. Özellikler: 170 varak. Doğu kâğıdı. Yazı türü: Nestalik. Kitap sahibi: 158v 

hicrî 1043 Recep = 1634 Ocak'ta Ahmet Bey. İçinde: 2v–40r Divan. Saki-name'nin yer aldığı varaklar: 38v–

39v. Arşiv no: L 22/I. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 94–96). 

                                                           
165 Bengü Bade'nin en eskisi h 977 = m 1569/70 yılına ait olmakla birkaç nüshası Azerbaycan Elyazmaları Enstitüsü arşivinde A 

459, A 373, B 1768, B 6614, M 216 dosyalarında korunmaktadır (Çınarcı 2017, 18). 
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(2) İstinsah tarihi: hicrî 1043 = miladî 1634. Eser adı: Divan. Yazar adı: Mevlana Fuzulî. Müstensih 

bilinmiyor. İçinde Saki-name de vardır. Arşiv no: L 22/II. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 94–96). 

(3) İstinsah tarihi: 105v hicrî 1169 Recep = miladî 1756 Nisan. Eser adı: 1v Divan. Yazar adı: 1v 

Mevlana Fuzulî Bağdadî. Müstensih: 105v Mustafa ibn Baki Bey. Kitap sahibi: 10r Alekber Caferov. 

Özellikler: 108 varak. Avrupa kâğıdı. Yazı türü: ince Nestalik. Saki-name'nin yer aldığı varaklar: 85r–86r. 

Arşiv no: L 16. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 101–102). 

(4) İstinsah tarihi: 213rv hicrî 1323 Cemaziyülâhır = miladî 1905 Mart. Tekrar istinsah tarihi: 1324 = 

1906–1907. Eser adı: 1v Divan. Yazar adı: 1v Mevlana Fuzulî Bağdadî. Birinci müstensih: 213rv Molla 

Abdullah bin Molla Ruşen. İkinci müstensih: kayıt yok. Özellikler: 215 varak. Yazı türü: Nestalik. Saki-

name'nin yer aldığı varaklar: 53r–54r. Arşiv no: AC 17. Orta Asya koleksiyonu (Kekelidze 2004, 97–98). 

 

5. “Leyli ve Mecnun” Mesnevisinin Tiflis Nüshaları 

Efsaneye dayalı bu ölmez aşk konusunun en ünlü abidesi Fuzuli'nin “Leyli ve Mecnun” mesnevisi 

sayılmaktadır. Gürcistan arşiv birikimleri arasında bu eserin nadide nüshaları bulunmaktadır. 

(1) İstinsah tarihi: ihtimal 18. yüzyıl. Eser adı: 23v Divan-i Fuzulî, 117v Leyla ve Mecnun. Yazar adı: 

Fuzulî. Müstensih bilinmiyor. Özellikler: 207 varak. Buhara karton cildi. Yazı türü: Şikesteye benzer Nestalik. 

İçinde: 1v–21v Farsça “Destan der Âmâdan-i Melik-i İskender” eseri. 23v–116v Divan-i Fuzulî. 117v–128r 

Leyli ve Mecnun. 128v–205v aynı eser. Arşiv no: AC 21. Orta Asya koleksiyonu (Kekelidze 2004, 105–107). 

(2) İstinsah tarihi: kayıt yok, ihtimal 18. yüzyıl. Eser adı: Leyla ve Mecnun. Yazar adı: Fuzulî. 

Müstensih bilinmiyor. Özellikler: 92 varak. Doğu kâğıdı. Yazı türü: Nestalik. İçinde: Leyli ve Mecnun. Arşiv 

no: L 161. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 105). 

(3) İstinsah tarihi: 287r hicrî 1280 = miladî 1863. Eser adı: 287r Mecmua-i Eşâr, 184v Leyla ve 

Mecnun. Yazar adı: 184v Fuzulî Bağdadî. Müstensih bilinmiyor. Özellikler: Doğu kâğıdı. Yazı türü: Nestalik. 

İçinde: 184v–185v Leyli ve Mecnun. Arşiv no: K 97/X, K97/XI. Kacar koleksiyonu (Kekelidze 2004, 278–

279). 

(4) İstinsah tarihi: 76v hicrî 1326 Cemaziyülevvel = miladî 1908 Haziran. Eser adı: 1v Leyla ve 

Mecnun. Yazar adı: 1v Fuzulî Bağdadî. Müstensih: 77r Hayır Bey Karız. Kitap sahibi: 76v Abdul Kadir bin 

Hacı Mehmet. Özellikler: 77 varak. Rusya kâğıdı. Yazı türü: Nestalik. Arşiv no: L 139. Lokal koleksiyonu 

(Kekelidze 2004, 104–105).166 

 

6. Ayrı Ayrı Şiirlerinin Tiflis Nüshaları 

Halk arasında ve aydınlar ortamında Fuzuli o kadar sevilmiştir ki, eserleri cönklere, mecmualara, 

defterlere dâhil edilmiştir. Gürcistan yazmalar arşiv birikiminde büyük söz sahibinin şiirleri aşağıdaki 

mecmualarda karşımıza çıkar. 

(1) İstinsah tarihi: ihtimal 19. yüzyıl başları. Eser adı: Eşâr / Şiirler. Müstensihi bilinmiyor. Kitap 

sahibi: 1v Ahmed-i Natif. Özellikler: 147 varak. Avrupa kâğıdı. Yazı türü: Nesih. İçinde: Divan-i Nabi. 15v 

varakta Bakî'nin, 147r varakta Fuzulî'nin şiirleri vardır. El yazısı Gürcistan Bilimler Akademisi Şota Rustaveli 

Gürcü Edebiyatı Enstitüsü'nden getirilmiştir. Arşiv no: L 81. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 117). 

(2) İstinsah tarihi: kayıt yok, 19. yüzyıl. Eser adı: 1r Mecmua. Müstensihi bilinmiyor. Özellikler: 93 

varak. Avrupa kâğıdı. Yazı türü: Şikesteli Nestalik. İçinde: 1r–93v Nabi Efendi, Hafız Şirazî, Nefî, Kınalızade, 

Nedim ve diğer şairlerin şiirleri ile bir arada Fuzulî'nin gazelleri, rubaileri vardır. Arşiv no: L 105/I. Lokal 

koleksiyonu (Kekelidze 2004, 46, 122–123). 

(3) İstinsah tarihi: kayıt yok, ihtimal 19. yüzyıl. Eser adı: 1r Mecmua. Müstensihi bilinmiyor. 

Özellikler: 78 varak. Avrupa kâğıdı. Yazı türü: çeşitli şekillerde Nesih. İçinde: Âşık Ömer, Ahmet Paşa, 

                                                           
166 (a) Fuzulî “Leyli ve Mecnun”unun 25'e kadar nüshası Azerbaycan Milli Elyazmaları Enstitüsü arşivinde A 373, B 154, B 193, 

B 775, B 3988, B 1819, B 6510, B 547, B 2468, B 5010, B 4015, B 4361, B 6658, B 7527, B 4601, B 7657, B 2317, B 1723, C 

192, C 862, C 257, C 832, M 205, M 213 şifreli dosyalarda muhafaza edilmektedir (Çınarcı 2017, 46). 

 (b) Gürcistan yazmalar merkezinde K 26/II şifreli dosyada Larendeli Hamdî'nin Leyli ve Mecnun eseri de vardır; 8 varak, 

Avrupa kâğıdı, Nesih hattı, 16.–17. asırlar arası istinsah edilmiştir (Kekelidze 2004, 107). 
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Hakirî, Cevherî ve diğer şairlerin şiirleri ile bir arada 76r–78v varaklarda Fuzulî'nin gazelleri, beyitleri, 

rubaileri vardır. Arşiv no: L 159. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 165–166). 

(4) İstinsah tarihi: kayıt yok, ihtimal 19. yüzyıl. Eser adı: 1v Mecmua. Müstensih bilinmiyor. 

Özellikler: 32 varak. Avrupa kâğıdı. Yazı türü: ince Nesih. İçinde: en çok Samî'nin şiirleri olmakla Razî, 

Nazım, Sabit, Nedim, Ahmedî, Yahya ve diğer şairlerin şiirleri ile bir arada Fuzulî'nin gazelleri, müstezatları, 

kıtaları vardır. Arşiv no: L 96. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 164–165). 

(5) İstinsah tarihi: 1894. Eser adı: Şiirler ve Şarkılar. Müstensih bilinmiyor. Özellikler: 167 varak. 

Rusya kâğıdı defter. Yazı türü: Gürcü Mhedruli harfleri. İçinde: Gürcü şairlerinin, ayrıca Yunus Emre, 

Azerbaycan şairleri Vakıf, Vidadi ve diğer şairlerin şiirleri ile bir arada Fuzuli'nin “Can verme aşka ki aşk 

afet-i candır”; “Felek ayırdı beni cevriyle cananımdan”; “Yarı yaman dileyim”; “Âlâ yar sevdi farkı aşktır 

temas müdam” dizeleriyle başlayan gazelleri de mevcuttur. Arşiv numarası S 2385, S 2519. Gürcüce yazmalar 

fonu (Kekelidze 1894, 22, 84, 134, 237) (Alieva 1958, 130–132). 

(6) İstinsah tarihi: kayıt yok, 1930'lu yıllar. Eser adı: 1r Mecmua. Müstensih bilinmiyor. Özellikler: 64 

varak. Rusya kâğıdı. Yazı türü: eğimli Nesih. İçinde: Salâvatlar, Muhammed el-Avarî, Hacı Efendi, Yunus 

Emre ve diğer şairlerin şiirleri ile bir arada Fuzulî'nin gazelleri, müseddesleri, muhammesleri, beyitleri vardır. 

Arşiv no: L 154. Lokal koleksiyonu (Kekelidze 2004, 164). 

Ek olarak: Gürcü Edebiyatı Müzesi arşivinde 5988/2 şifreli Gürcüce ve Türkçe Şiirler defterinde de 

Fuzuli'nin seçkin şiirleri yazılmıştır (Leonidze 1895). 

 

SONUÇ 

Görüldüğü üzere, Gürcistan Yazmalar Milli Merkezi'nde Türk Divan şiirinin zirve temsilcisi 

Muhammed Fuzuli'nin eserlerinin 30 civarında yazma nüshası bulunmaktadır. 

En fazla bulunan eseri 12 nüsha olarak Divan'larıdır. Aynı zamanda “Hadikatü's Süeda” eseri 6 nüsha, 

“Leyla ile Mecnun” mesnevisi 4 nüsha, “Heft Cam” mesnevisi 4 nüsha, “Bengü Bade” mesnevisi 2 nüsha var 

olmaktadır. Seçkin şiirleri de çeşitli mecmualara dâhil edilmiştir. 

Fuzuli eserlerinin Tiflis nüshalarından istinsah tarihi açısından en eskisi hicrî 984 Zilkade = miladî 

1577 Ocak tarihine ait olan Divan'ıdır. Gürcistan yazmaları arasında miladi 1583, 1586, 1596, 1609, 1634, 

1658, 1688 yıllarına ait Fuzuli nüshaları da bulunmaktadır. Söz konusu elyazmalarının dokuzu 18. yüzyıl 

istinsahıdır. 19. yüzyıl istinsahlı 11 elyazması vardır, özellikle mecmualar çoğunlukla 19. yüzyıla aittir. 20. 

yüzyıl başlarına, hatta 1930'lu yıllara ait yazmalar da mevcuttur. 

Şairin nisbesi çoğu zaman “Mevlana Fuzulî Bağdadî” olarak geçer. 

Yazmalarda çoğunlukla istinsah makânları belirtilmemiştir. Bir belgede İrevan şehri, diğer belgede 

Gürcistan Kamışlı köyü, başka bir belgede ise Antep olarak kayıtlanmıştır. Eserlerin yazıya aktarılmış olduğu 

kâğıtlardan bu yazmaların hangi ülkede, bölgede gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Böyle ki, K Kacar 

koleksiyonundaki nüshalar çoğunlukla Doğu / İran, L Lokal koleksiyonundakiler Avrupa / Rusya, AC Orta 

Asya koleksiyonundakiler Buhara üretimli kâğıtta ve cilttedir. 

Yazmaların yer aldığı koleksiyonlar üzere irdelendiğinde, Fuzuli eserleri 16 nüsha olmakla en çok L 

Lokal-yerel koleksiyonunda toplanmıştır, bu da Gürcistan, Azerbaycan, Dağıstan, Türkiye müstensihlerin 

Fuzuli ile ilgilendiğinin, Fuzuli eserlerinin bu coğrafyalarda yaygın olduğunun ve sevildiğinin kanıtıdır. 

Bilvesile Fuzuli eserlerinin nüshalarını içeren yazmalar arasında sayfa-varak sayısı itibarıyla en fazla 

hacimlisi Hacimli elyazması 293 yapraktan ibaret miladi 1586 tarihli “Hadikatü's Süeda” elyazmasıdır. 

Yazmalar çoğunlukla 150–200 varak arası kapasitesindedir. 

Elyazmalarının yazı türleri / hatları en çok Nestalik ve Nesih şekilleridir. Nazım örnekleri (Divan, 

Leyla ile Mecnun, Heft Cam) çoğunlukla Nestalikle, nesir eseri (Hadikaü's Süeda) Nesihledir. Bu hatların 

güzel, ince biçimlerine rastlanmaktadır. 

Fuzulî'nin, ayrıca Türk Divan şiirinin diğer ünlü temsilcileri Mevlana, Ahmedî, Âşık Paşa, Kadı 

Bürhaneddin, Nesimî, Şeyhî, Ahmet Paşa, Necati Bey, Süleyman Çelebi, Ali Şir Nevaî, Taşlıcalı Yahya, Bakî, 

Nev'î, Nef'i, Nabi, Nedim ve diğerlerinin eserlerinin Gürcistan nüshaları ayrıntılı, muhtevalı, karşılaştırmalı 

araştırmalar için kıymetli ilkin kaynaklardır. 
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Bu makale ilgili alanda araştırmalar için ipucu niteliğindedir. 
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Dr. Öğr. Üyesi Pınar BAŞAR167 

THE SUSTAINABILITY ENDEAVOR IN TERMS OF THE TRIPLE BOTTOM LINE APPROACH 

VERSUS PLANNED OBSOLESCENCE 

ÜÇ BOYUTLU YAKLAŞIM AÇISINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇABALARINA KARŞI 

PLANLI ESKİME 

 

 

ABSTRACT 

Sustainability is examined in an integrated system as the ‘Triple Bottom Line’. Sustainability approach 

aims to examine corporates in terms of their interdependency with the environment in which they operate. 

Corporate social responsibility ensures both the social and also environmental continuance according to the 

Triple Bottom Line. Accordingly, the management is supposed to supply environmental compliance. The level 

of success that corporates achieve tends to be influenced by various factors such as their stature, general 

public, purchasers as well as investors’ confidence.  

They require “triple win” planning as well as alliance both of which meet the coveted triple bottom 

line of sustainable development. In addition, eco-efficiency is an issue that cannot be ignored during the 

process in which sustainability is regarded as the main target. Last but not least, corporates are also expected 

to collaborate with nongovernmental organizations in terms of their environmental performance.   

Keywords: sustainability, triple bottom line approach, innovation, planned obsolescence. 

 

 

 

ÖZ 

Sürdürülebilirlik, entegre bir sistemde ‘Üç Boyutlu yaklaşım’ olarak incelenir. Sürdürülebilirlik 

yaklaşımı, kurumları faaliyet gösterdikleri çevreye olan bağımlılıkları açısından incelemeyi amaçlar. 

Kurumsal sosyal sorumluluk, Üç Boyutlu Yaklaşım göre hem sosyal hem de çevresel sürekliliği sağlar. Buna 

göre, yönetimin çevresel uyum sağlaması gerekmektedir. Şirketlerin başardığı başarı düzeyi, onların 

özellikleri, genel halk, alıcılar ve yatırımcıların güveni gibi çeşitli faktörlerden etkilenme eğilimindedir.  

Her ikisi de sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutlu yaklaşımı karşılayan ittifakın yanı sıra “üçlü 

kazanım” planlaması gerektirir. Ayrıca, eko-verimlilik, sürdürülebilirliğin ana hedef olarak kabul edildiği 

süreçte göz ardı edilemeyecek bir konudur. Son olarak, şirketlerin de sivil toplum kuruluşlarıyla çevresel 

performansları konusunda işbirliği yapmaları bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilirlik, üç boyutlu yaklaşım, inovasyon, planlı eskime. 
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1. Introduction 

There has been a lot of discussion in regards to not only the definition but also measurement of 

sustainability. The substantial increase in both academic productivity and research as well as the endeavor to 

reach an efficient level of sustainability, carbon emissions etc. have in a way accentuated the vital role of this 

rather important issue. All of these aforementioned factors should be taken into consideration by delivering 

growth. It is inevitable for enterprises to develop a much broader perspective when it comes to determining 

their future strategies.  

In a competitive environment, it is sometimes rather difficult to differentiate between long-term values 

that corporates ultimately aim to reach from the short term goals. What’s more, it is not always practically 

possible for companies to recognize certain rivals within specific industries. Accordingly, it is true to say that 

time has shown that sustainable competitive advantage does not emerge particularly from either the market 

position or the range of operations any longer. Instead, it results from not only the second-order organizational 

capacity of swiftly adapting to the volatile external and internal factors that form the business environment 

but also taking necessary action upon the signals of change without wasting any time. In this context, this 

study aims to draw the necessary attention to this concept, its practices and the extent of the business model 

innovation for maintained competitive advantage in regard to planned Obsolescence. 

Areas that require innovative developments in terms of sustainability are summarized as corporate 

strategy, economics, currency, and the future of money, energy, food and forests, investment prioritization, 

logistics and the future of transport, policies, regional solutions as well as technology. In the framework of the 

“impact investment”, corporates tend to evaluate the value generation from a long-term perspective (Bronder, 

2018: 25).  

 

2. Triple Bottom Line and Sustainability 

Triple Bottom Line is a tool that reflects the company performance as a whole-system. Sustainability 

is a broad discipline that encompasses corporate boundaries of responsibility and its mechanisms (Henriques 

& Richardson, 2013: 27). 

The corporate entity pledges ‘accountability’ to its beneficiaries as it is officially held responsible for 

any corporate action or commitment. In addition, it also assures the duty of reporting to its shareholders. It is 

related to the ‘agency problem’. The term ‘transparency’ can be identified with accountability. It is true to say 

that ‘transparency’ and ‘accountability’ are two terms that are often interchangeable. Therefore, lack of 

transparency induces fraudulence, malpractice as well as misconduct in commercial transactions (Henriques 

& Richardson, 2013: 27).    

 

Figure 1. Accountability and Sustainability 
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Source: Henriques & Richardson, 2013: 29. 

 

The seven closely-linked drivers that can be examined in the Triple Bottom Line approach for 

sustainability (Elkington, 2013: 26) are as follows:   

Markets: Competition is globalized. Market conditions and factors are challenged by both customers 

and financial markets. 

Values: Global forces impel corporates to not only cooperate with non-governmental organizations 

but also feel responsibility for the world society. For example, Shell has started to take both the environment 

and human rights into consideration as it can clearly be seen in its corporate actions and investments in Nigeria.  

Texaco, U.S. oil company, had to pay $176M in an out-of-court settlement so that they could conceal 

the dispute about its bad history in terms of the integration of ethnic minorities. Improvements after Enron 

and Arthur Andersen crisis have changed the values worldwide. 

Transparency: The Global Reporting Initiative (GRI), based on the triple bottom line aspects, was 

launched in 2001. While some disclosures tend to be voluntary, some are due to the regulations. Stakeholders 

assume transparency from corporates.  

Life-cycle technology: Organizations experience some difficulty in terms of the TBL indications 

starting from the production stage till the end of use stages; in other words, starting from the initial phase that 

includes the extraction of natural resources till the last one in which the product is recycled or disposed of. 

Administrating the lifespan of technologies as well as goods in a rather wide spectrum is thought to become a 

new but essential center of attention in the 21st-century. Nike, for example, seems to be the ‘poster child’ in 

this field; and yet various other companies are bound to accompany them and walk in the same direction as 

well.   

Partners: All beneficiaries are expected to work hand in hand with corporates, institutions, 

organizations or other campaigning groups. Even associations like Greenpeace seem to be inspired by this 

brand-new concept.  

Time: Competition obliges corporates to embody certain elements such as agility and fast decision-

making capabilities. The method just-in-time seems to further accelerate procedures, too. And yet, 

sustainability is a concept that specifically impels long-term planning.  

Corporate governance: The very notion of corporate sustainability involves not only the process and 

product design, but also organizational structures as well as value chain activities in regard to ‘corporate 

ecosystems’ as well as, eventually, corporate markets.   

Figure 1. Seven Sustainability Revolutions 

Old Paradigm  ➝   New Paradigm 

1 Markets     Compliance ➝ Competition 

2 Values     Hard ➝ Soft 

3 Transparency    Closed ➝ Open 

4 Life-cycle technology   Product ➝ Function 

5 Partnerships    Subversion ➝ Symbiosis 

6 Time    Wider ➝ Longer 

7 Corporate governance   Exclusive ➝ Inclusive 

Source: Elkington, 2013: 26 

The Triple Bottom Line provides an approach that can help with profit evaluation, which in return adds 

a whole new perspective to the approach itself. In this regard, social, environmental and economic elements 

are factors that indicate a certain level of corporate profitability. The corporate and its environment is a system 

with its own input and output, both of which tend to affect one another mutually. After all, corporate image is 

based on the evolution of such efforts and naturally shaped through the community’s perspective.  
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2.1.  Social Sustainability 

The Social Bottom Line aims to evaluate profits in terms of human capital. In other words, it shows 

the value that is perceived by the society. Human resource practices, organizational justice and commitment 

are some of the key factors that affect this valuation. Corporates tend to implement some Corporate Social 

Responsibility activities in order to attain a higher level of social welfare. In that respect, creation of new 

businesses and job opportunities affect the whole economy in general. The equal treatment in recruitment, 

assignment and promotion are some of the essential criteria in terms of public opinion. In addition, each and 

every beneficiary assumes to get fair treatment. This, in return, attracts more investors and better qualified 

employees to the corporate. All in all, miscellaneous skills, multiple perspectives, and a diversified workforce 

tend to support the concept of sustainability positively. The Global Reporting Initiative (GRI) has so far 

established some guiding principles in order to report and assess this social effect. It ultimately aims to 

contribute to the society’s welfare and prosperity.  

Social responsibility can be ensured with a high level of transparency in operations. Inclusion and 

diversity construct the indispensable foundation of the social dimension. ‘Diversity’ is a determinant to be 

assured in terms of social performance (Henriques, & Richardson, 2013: 28).  

 

2.2. Environmental Sustainability 

The Triple Bottom Line encompasses numerous variables in terms of the environmental dimension. 

Managing, controlling and reporting corporates’ waste as well as emissions and energy use tend to offer 

shareholders both wealth maximization and sustainability. In this context, the corporates are not only required 

to reduce their wastewater, gas emissions and energy consumption, but also increase their use of renewable 

energy resources as well as recycled materials. 

Environmental targets are aimed to maintain a sufficient level of biodiversity and reduced levels of 

carbon footprint as well as freshwater use. Supply chain selection seems to be affected by the degree of 

environmental sensitivity of corporates. This chapter intends to focus on the scope of sustainability seized by 

the concept of Triple Bottom Line. Even though, the major elements dominating the idea of the Triple Bottom 

Line are of crucial importance in terms of sustainability, they are not found to be satisfactory enough on their 

own. In regard to the three dimensions, the TBL seems to be satisfactory enough in terms of two distinct 

qualifications. The first one is the economic dimension that can be defined in a general sense rather than a 

clear-cut financial definition. The second dimension is further accounting that should not only go beyond the 

current record of daily influences, but also embody the idea of capital as well as the time aspect of 

sustainability. Nevertheless, as sustainability is ultimately a system attribute, there are also pivotal qualitative 

features that any sustainable system is ought to accommodate. Generally speaking, diversity is the one that is 

at the top of the list (Henriques & Richardson, 2013: 33).    

Commercial forests provide the much-needed natural resources in order to maintain both business 

productivity as well as profitability. Management operations that tend to deteriorate these resources may 

endanger the endurance of the supply chain. Sustainable administration of these resources, on the other hand, 

may generate an increase in business potential meanwhile providing not only wood and fiber but also products 

together with services in continuity (Tranter and Cranston, 2017: 3).  

Electronic Freight Services aims not only to replace paper documents in air cargo market with 

electronic messages but also to enhance air freight market with existing partners all through the transportation 

chain in the long run. Digitalization of documents, ideally, aims to both introduce a paperless process and also 

reduce the amount of waste (https://lufthansa-cargo.com/eservices/efreight).  

 

2.3.  Economic Sustainability 

The TBL approach defines the concept of economic sustainability within the economic environment 

unlike the traditional approach that tends to encompass only the capital. It increases the economic welfare for 

the benefit of all stakeholders. Furthermore, it facilitates the maintenance networks as well as society. The 

innovative structure of corporates assures not only economic sustainability but also a substantial increase in 
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profits. It tends to uphold economic growth and environmental compliance. The materials that could create 

some major risk or threat for the environment in the foreseeable future should not be preferred but rather 

abandoned for the sake of economic sustainability. 

The Triple Bottom Line aims not only to guide corporates to measure their capacity in terms of 

sustainability but also guide them to take necessary preventative steps in order to eliminate any risk of a crisis 

in the future. Natural resources, human capital and economic growth are significant dimensions that are both 

closely monitored and also controlled.  

The focus of innovation for both manufacturing and service corporates is related to the challenges that 

are faced in terms of environmental, social and economic sustainability. Studies highlight three main research 

areas of sustainable businesses, namely service innovation, product-service system as well as sustainability-

oriented innovation (Calebrese et al., 2018:2). 

Figure 1. Product Service System 

 
Source: Calebrese et al., 2018:61 

 

Dauvergne (2018) accentuates the implementation of business models that are integrated with the 

environment. Big multinational companies like Volkswagen, Nike, Coca Cola, BP, Pepsi and GE recognize 

their undeniable role in terms of the future and prosperity of the society that they interact with. They do not 

aim to have only minimum waste or carbon emission etc., but rather 0 waste and 0 carbon emission. The 

system of sustainability is regulated by determinants’ resilience, structural integrity and dynamic balance.   

Countless number of research has highlighted the strategic supervision of Corporate Social 

Responsibility (CSR). Nevertheless, there are still question marks about how to integrate CSR into the existent 

business mechanisms smoothly. The ultimate goal is to devise business mechanisms that can comply with the 

needs of stakeholders in a balanced fashion. The aim of this study is to put forward a system in which CSR 

and various business processes may be consolidated into a unified mechanism. The system underlines the idea 

of concurrent ‘top-down consolidation’ together with ‘bottom-up community-linked signals generation' 

methods and CSR. The top-down method concentrates on blending CSR into existent business mechanisms 

via Integrated Management Systems (IMS). This study comes to the conclusion that an IMS method seems to 

supply the necessary foundation in terms of the integration of CSR. The bottom-up method, on the other hand, 

concentrates on the generation of signals that are related to community initiatives. Models of top exercises for 

top-down as well as bottom-up approaches are presented in two distinct case studies (Asif et al., 2013: 7). 
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3. Planned Obsolescence 

Borrello (2017: 141) points out some obstacles as well as solutions in terms of ensuring a certain level 

of sustainability and addresses the need for a new framework in terms of business models. The study reveals 

the willingness of the Italian consumer in terms of the innovative movement in participating circular economy 

in order to lower the amount of food waste. In this regard, consumers return their organic food waste to 

salespeople in order to get discounts on animal goods. Then, the organic food waste is used in the production 

of these animal goods.  

Furthermore, Fast Fashion industry is often criticized for its environmental and also social influences. 

The outsourcing policy is implemented through developing countries that are required to pay particular 

attention to workers’ rights as well as workplace regulations. Furthermore, clothes are designed with certain 

materials and styles through planned Obsolescence, which ultimately leads to consumers’ fast removal and 

replacement of their products. This situation, in return, leads to inevitable waste of resources and human labor 

as well as inescapable accumulation of garbage. Use of ecological or natural materials, remanufacturing, and 

consumption of second-hand clothing are some of the viable solutions in order to boost the level of eco-

efficiency. Needless to say, their life-cycle requires extension. It not only diverts clothes from landfills but 

also exports them to developing countries. Even though the Italian consumers’ awareness seems to be 

increasing day by day, there are still prejudices concerning cleanliness and negative symbolic value held by 

SHC in addition to the aesthetic appearance as well as availability of second-hand clothing in Italy (Tafuri, 

2017: 1).  

There are ethical also some concerns about the concept of planned obsolescence. It can be criticized in 

terms of the deformation of the goals of the consumer protection law as well as competition law due to the 

degeneration of the market entry barriers (Soto Pineda & Prada Salmoral, 2017: 1).  

Obsolescence and sustainability are closely interrelated concepts that have to be handled in a 

framework of performance and quantification (Bocken, 2017:81). 

Both short life cycle and cleaner production are some of the key aspects to be considered. Long-lasting 

products need to be restructured in accordance with some necessary alterations and future forms of innovation. 

What’s more, consumers do need to lower their level of consumption (Satyro, et al., 2017:1).  

The manufacturing industry is of crucial importance in terms of providing not only jobs but also 

products. All manufacturing sectors  are bound to evolve in time due to  a number reasons such as scarcity of 

natural resources, water and energy as well as the increase in world population, urbanization, aging society, 

climate change and greenhouse gas emissions, together with the power of change, science and technology 

(Satyro, et all, 2017:2).  

The notion of Planned Obsolescence causes people to buy products earlier than the product life cycle 

ends. In 1954, Brook Stevens, U.S. industrial designer, defined this very idea as “Instilling in the buyer the 

desire to own something a little newer, a little better, a little sooner than it is necessary”. This process is 

implemented as:  

(a) The concept of Physical Obsolescence contains limited functional life design (“death dating”) or 

false durability. Provocation of consumers depends on short product lifetime, say 18 months. In order to limit 

the product’s durability, low-quality items are used in important parts, such as cheap plastic that wears off or 

bolts that corrode quickly. Eventually, the customer decides to buy another one instead of replacing the broken 

part of the product or fixing it.  

Design for limited repair: Important parts that wear off quickly are unreasonably costly to fix so that 

the customer decides to buy another item as it seems to be the cheaper option. For instance, in case of replacing 

a dead battery of a cell phone for an exorbitant price, the customer adds a little bit more and purchases a brand-

new phone. 

 As shown in design aesthetics, limited functional life design as well as unaffordable repairs ultimately 

create reduced satisfaction. To illustrate, some aesthetic features could wear off rather quickly like silver 

components that corrode with use. 
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(b) The concept of Technological Obsolescence contains the idea of a trendy design or style. Products 

are manufactured based on this idea of fashion. Therefore, buyers decide to replace their product with a new 

one just because it has a new style. Design is connected to the idea of functional augmentation via attaching a 

new feature such as a navigator. A slightly newer version of the product is introduced to the market in order 

to lure the customer into replacing the existing one with it. Another case in point is the printer in that the 

cartridge prices tend to be so high that the consumer rather prefers to replace the printer altogether.   

Guiltinan (2009:19) highlights the role of product developers, innovative government policies and 

marketing implementations as well as scholars against obsolescence mechanisms. 

The goal of this study is to examine the likelihood that continuous improvement instead of radical 

innovation in the case of long life-cycle goods can eventually adhere to not only economic growth but also 

the market drive towards sustainability in certain aspects. In this respect, the term sustainability is defined as 

the process of extending the new. 

Fain, et al. (2017:1) accentuate the role product development measures in order to decrease the 

expenses and waste with constant incremental innovation and development as well as supporting Product 

Service Systems of existing products.  

Consumers’ comprehension has extended through every single purchasing decision concerning 

environmentally sustainable products. This paper seeks to identify not only what the anticipated characteristics 

of green produce and mechanisms are in terms of cars as well as household appliances purchases, but also as 

what the expanded as well as reduced risks could be in offers concerning these features. In order to achieve 

these goals, a qualitative research was conducted at first, and, afterwards, a quantitative research was 

undertaken in order to validate the mapped data. To put it in a nutshell, the data gathered pinpoint the 

significant green features for cars like “economy”, “engine” as well as “new technologies”. As for the 

significant green features regarding furniture, “design”, “country of origin” as well as “origin of raw materials” 

came on top of the list. Evidently, the purchase of green goods could not only boost performance as well as 

time risks but also reduce economic as well as social risks. To sum things up, this paper has tried to assist the 

advances in theoretical data on environmentally-friendly goods as well as decision-making mechanisms with 

both medium- and high-involvement degrees. 

Nonetheless, external determinants like cultural and ethnic background seem to affect purchasers' 

decision-making mechanisms. Since this paper was composed in Brazil, it is possible to say that differing data 

could be gathered in other parts of the world (de Medeiros & Ribeiro2017: 240).  

In terms of abstract evaluation in regard to the three dimensions of sustainability, environment, 

economy as well as society are essential in order to assess production mechanisms as well as goods regarding 

their sustainability performance. This chapter concentrates on Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) 

that examines the three sustainability dimensions through the integration of three methods, namely Life Cycle 

Assessment (LCA), Life Cycle Costing (LCC) as well as Social Life Cycle Assessment (SLCA). Existent 

LCSA approaches including designated continuous findings are submitted in regard to both individual 

methods and also the integrated LCSA approach including, for example, the Tiered Approach. In this way, it 

assists the application of LCSA, for example, within the production industry, by supplying a classification 

hierarchy as well as directing practitioners through the diversified effects as well as expense classifications 

asserted for the three approaches. In addition, continuous advancements in LCC as well as SLCA are 

demonstrated like the description of first economic as well as social impact avenues (connecting fair pay as 

well as degree of education to the degree of social loss) in order to address the prevailing difficulties  related 

to the absence of impact avenues for economic as well as social factors. What’s more, the Sustainability 

Safeguard Star proposes a brand-new system in order to address the inter-linkages between the three 

sustainability dimensions. To sum up, the aforementioned methods not only promote the utilization as well as 

execution of LCSA but also facilitate the development of sustainable mechanisms as well as goods (Chang, 

2017: 221).  

The fact that the velocity of obsolescence has been accelerating rapidly, it leads to a lot of issues, 

namely the increase in waste produced, constraining the expenditure with acquisition as well as maintenance 
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of garbage disposal zones, rubbish collection, together with exposing general public to hazardous substances 

from non-recycled goods, contaminating the air, marine environment as well as soil. Short life cycle demands 

constant purchasing, troubling large amounts of raw materials that are already being depleted due to global 

warming amongst various other elements. If mineral extraction is not lessened, some of these minerals will 

soon be exhausted as the extraction as well as consumption of these metals has risen dramatically in the 

industrial economy. Consumer culture as a major engine for a worldwide development is not sustainable any 

more, hence a brand-new as well as less consumerist kind of society is ought to take place of the existing one 

(Satyro et al., 2017:4).  

 

4.  Conclusion 

Corporates that try to keep a broad perspective tend to yield more benefits to their stakeholders. The 

Triple Bottom Line examines all these aspects in a systematic manner. In resource-based view, corporates 

utilize existing natural and human resources in order to reach their targets. In this respect, Alcan Integrated 

Management System (AIMS) has four major determinants. The first one called “Value-Based Management” 

(VBM) focuses on value creation throughout all of the strategic stages. The second determinant named 

“Environment, Health and Safety First” (EHS First) focuses on not only the perfection of the company’s 

success in the environment in which it operates, but also the elimination of workplace hazards as well as health 

issues for the sake of the stakeholders. The third determinant is called “Continuous Improvement” (CI). It 

targets maximum level of efficiency and effectiveness of corporates through the implementation of Lean 

Manufacturing as well as Six Sigma. The fourth and last determinant called “Alcan People Advantage” assures 

job satisfaction of employees for the sake of the entire society (Asif et al., 2013: 15). 

The Triple Bottom Line approach comprehends an extensive range of stakeholders and coordination 

of various policies of the state such as taxation, technology, economic development, workforce, safety, and 

business reporting. The Triple Bottom Line approach aims to increase the quality of life in general (Elkington, 

2013: 38). 

Technology-push and demand-pull operations in 92 Indian manufacturing companies’ represent the 

improvements in the level of sustainability. Technology-push and demand-pull implementations focus on 

innovative ability, R&D, business strategy, export adjustments, strict implementation of regulatory codes of 

the state, dynamic competence levels, unionized workforce as well as consumer characteristics in order to 

reach a sustainable level of business in production sectors. (Singla, et al., 2018: 240).  

Evaluation of suppliers based on their perspective of sustainability has become a rather important issue. 

Decision-makers are expected to take Triple Bottom Line into consideration and try to use different methods. 

Analytical Hierarchy Process (AHP) with Quality Function Deployment (QFD) is a tool that encompasses 

many determinants in terms of decision-making mechanisms. A research conducted by Dai & Blackhurst 

(2012: 5474) shows that there are four hierarchical stages: synchronizing consumer needs with the 

organization’s scheme for sustainability, establishing sustainable buying priorities, generating sustainable 

supplier evaluation standards, as well as conducting supplier appraisals.  

Generally speaking, consumer choices tend to generate demand. And corporates are ought to consider 

their preferences. Elkington (1997) mentions the effects of book shopping for a Better World and 50 Ways to 

Save the Planet. The Green Consumer Guide has also increased the consciousness level of shopping decisions. 

In addition, consumer pressure seems to have a very crucial effect on corporates. As there are many 

alternatives on the market, consumers can lead the corporates by avoiding them or through their vendor 

selection and buying processes. For instance, consumers have various options such as buying batteries that 

are less harmful or lightbulbs that last longer, and aerosol sprays that don't further damage the hole in the 

ozone layer, as well as cars that use less fuel and more environmentally-friendly energy (Elkington, 1997:1). 

Halebsky (2012) explores the effects of big corporates on provincial areas such as intrusion into 

neighborhoods, destruction of small dealers, spread of urban developments as well as the increasing impact 

of ‘McDonaldization’ on the general public. Companies like Wal-Mart becomes a superpower thanks to low 
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pays, insufficient perks as well as deficient working conditions. On the other hand, it also creates more job 

opportunities, enhances product allocation as well as boosts tax income. 

The notion of sustainability could be defined as the generation of profit for stockholders though also 

taking good care of the environment as well as improving the standard of living. In other words, the welfare 

of the environment and general public tend to correspond to each other. Capital contains all natural resources 

like water, air, energy sources, food, and individual as well as public assets (Savitz, 2013:2).  

There are many opportunities for manufacturing industries in terms of utilization of various materials 

and advances in product design due to technological developments (Diegel, et al., 2010:1). 

The notion of interdependence tends to encompass the concept of sustainability from a broader 

perspective. All stakeholders such as community groups, educational and religious institutions, workforce, 

and general public have to be taken into consideration. The traditional bottom line of financial performance 

refers to profits, return on investment or shareholder value. Yet, it is also regarded as a shortsighted approach.  

The Triple Bottom Line assumes responsibility and takes a closer look at the ethical factors. It simply 

aims to accentuate mutual benefits in regard to a large spectrum of corporate apprehension about nature, labor 

rights, customer care, corporate governance, as well as the effect of corporate behavior on extensive public 

matters like famine, destitution, tuition, medical services as well as human rights. The TBL serves today 

somewhat like a tally of scores that displays the level at which any organization does or does not create value 

for its stockholders as well as general public. 

Companies are required to add value to individual as well as corporate financiers, customers, together 

with employees according to the TBL. They are held accountable for their own transactions, as well as those 

of their suppliers, the society in which they operate, together with users who have purchased their goods 

(Savitz, 2013: 6-7).  

Generally speaking, as the population is aging gradually, health costs seem to be increasing 

accordingly. New business models are needed for hospitals, pharmaceutical companies, and medical devices 

manufacturers. For example, Nike has been criticized for child labor. Similarly, Wal-Mart has also been 

criticized for its policy of “high cost of low wages”. What’s more, McDonald’s has been linked to childhood 

obesity. Google and Facebook are concerned about global issues while providing communication through 

means of social media. On the other hand, Toyota seems to have advanced the gas-electric hybrid engine 

technologically. In addition, DuPont has started to produce soy protein instead of harmful chemicals. And yet, 

their challenges tend to increase their financial performance. Toyota is now regarded as a global pioneer in 

automotive industry largely on the basis of its hybrid car. On top of that, Wal-Mart and its suppliers have 

lowered their expenses by decreasing the amount of their waste. PepsiCo has so far reached an annual revenue 

growth of $250M based on their brand-new purchasing policy that searches for organizations owned by 

women as well as members of minority groups. They both cooperate and innovate in order to improve their 

overall performance. With this in mind, they regularly publish Triple Bottom Line reports and explain not 

only their achievements but also some of their mistakes through means of social media, not because they are 

obliged to but due to the need for transparency. PricewaterhouseCoopers has been maintaining their 

sustainability practices with the help of their senior management as well as midlevel executives applying the 

Triple Bottom Line both in their divisions and also the entire company. They work hand in hand with their 

own employees and Human Resource professionals to maintain their level of sustainability within their 

corporate culture and employee life-cycle processes within their organization (Savitz, 2013: 6-8). 

Allwood’s LCMP Group (2012: 384) offers some suggestions in ‘Material Manifesto’, which contains 

six distinct activities stated below in order to ensure a more sustainable level of use of materials in the future. 

In the light of these mechanisms in order to boost material efficacy, there seems to be five key materials as 

can be seen below:  

1. Use less metal by design  

The optimization of metal components can provide weight savings of about 30% such as the reduction 

of emissions during production. 

2. Reduce yield losses 
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In the production process, minimum 25% of liquid steel as well as 40% of liquid aluminum is not used. 

So it turns into waste being cut off as scrap; for instance, aluminum wing skin used for airplanes. This is often 

habitual. Manufacturing industry can benchmark textile manufacturers by using algorithms. Teams conduct 

necessary calculations in order to reduce yield losses through techniques that seem to cut CO2 emissions by 

nearly 16% in the steel industry as well as 7% in the aluminum industry. 

3. Redirect manufacturing scrap 

Scrap metal is often brought to a recycling plant, where it is melted. Yet, it is possible to use it 

somewhere else. For instance, steel scrap generally comes from ‘blanking skeletons’. Approximately 60 

megatons of steel are scrapped annually. It is possible to reduce it by 50% if it goes to the producers of small 

parts.  

4. Re-use old parts prior to recycling  

Old parts are generally recycled whereas it is actually possible to re-use them. Car dismantlers, for 

instance, take wrecked cars apart then re-use their parts. However, steel in construction seems to be the largest 

potential, even though beams from old buildings are often recycled, it is also possible to re-use them. “When 

you take a building down, the steel girder is totally reusable,” Allwood says. “All you need to do is unbolt it 

and clean it, because steel is not something that degrades with use. Re-using it means that we do not need to 

repeat the same processes such as melting, casting as well as re-rolling old steel again.” 

5. Expand product lifecycle 

In general, it is true to say that the demand for goods in developed economies is not to enlarge the 

stockpiles, but rather replace them with new ones.  

6. Reduce final demand 

Changes in lifestyles can eventually decrease demand.  

There are two main elements that seem to increase the amount of waste and energy. These are namely 

production and consumption. Consumers are very effective players in terms of sustainability both in textile 

and clothing industries. Even so, business models are closely connected to large amounts of sales as well as 

production. Even though industrial advancements have turned to have such a small environmental effect, 

production as well as consumption have risen to such levels at which the advantages of technological 

improvements are lowered (Niinimäki & Hassi, 2011:1876).  

Economic, regulatory and social barriers tend to distort the focus of material efficiency strategies in 

industrialized nations. Constraints in terms of economies of scale seem to have a big impact on business 

models. It is possible to achieve individualized products through attention economy.  

This means that information and knowledge are regarded as key elements in terms of generating capital 

value (Bueno, 2017:41).  

Corporate social responsibility does not in any way substitute for sustainability though. Mutual benefits 

are ought to be taken into consideration to a large extent (Savitz, 2013:3).  

Pledging sustainability depends largely on innovative thinking in businesses. Packard (1968) criticizes 

commercialization of the American life. Shopping madness and the sheer desire to consume have eventually 

lead to wasteful, irresponsible, and carefree consuming habits. The concept of planned Obsolescence is 

another dimension to be explored in this aspect. Eco-certificate or second-hand products are tools to be used 

in order to assure a certain level of sustainability. Consumer perception is influenced though the sustainability 

endeavor of companies (Wang, et all. 2018, 187). 

The development of concepts like Web 2.0 and Big Data shifts consumers’ attention onto a desired 

commodity and a source of value. Human attention is not only the target of information but an active source 

of data about buyers’ tendencies as well as choices. Collection of data as well as elicitation of metadata on a 

daily basis through worldwide digital infrastructure is enormous - search engines such as Yahoo, social 

networking sites such as Instagram as well as Tumblr, online shops such as Alibaba as well as logistics 

companies such as DHL to name a few. The extent of worldwide metadata extraction is still regarded as a 

brand-new approach that aims to explore new aspects on the execution of production methods: this change 
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has been adequately recognized in contemporary corporate literature as ‘big data’ or ‘industrial revolution of 

data’ (Bueno, 2017:4).    

In conclusion, corporates’ efforts in terms of demonstrating their feeling of responsibility towards the 

environment tend to bring them one step further. Especially service-oriented organizations seem to be growing 

worldwide. It is true to assert that corporates are required to keep up with these rather new corporate elements 

such as innovation. They also need to take this macro view into account as capability development in local 

corporates is regarded as an important issue for policymakers (Calebrese et al., 2018:28). 
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Dr. Öğr. Üyesi Veli KÖROĞLU168 

DÜNYANIN STRATEJİK SORUNLARINDAN BİRİSİ (ÇEVRE SORUNLARINA ÇÖZÜMLER 

BULMAK: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ: ÇED) 

ONE OF THE STRATEGIC MATTERS OF THE WORLD (TO FIND SOLITIONS TO 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS: ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT: ÇED-EIA) 

 

 

 

ÖZ 

Stratejik konulardan birisi de, çevrenin kirletilmesine karşın dünya çapında topyekûn olarak çareler 

bulma çalışmalarıdır. Çevre sorunları arttıkça 20nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren çevre ve çevre hakkının 

önemi anlaşılmıştır. Çevre sorunları dünyanın geleceği ile çok yakından ilgilidir. Çevre sorunları başta insan 

olmak üzere tüm canlıları ve cansızları içeren ekosistemin, biyolojik çeşitliliğin ve organizmaların yaşamını 

olumsuz etkilemektedir.  

Benzer sorunlar sadece dünyayı, kıtaları, ülkeleri ve bölgeleri değil, Türkiye’nin Çukurova Bölgesini 

ve özellikle Tarsus’u da etkilemektedir. Tarsus’ta çevre sorunları ile ilgili uygulamalı bir çalışma Çevre Hakkı 

ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) esasları çerçevesinde yapılmıştır. ÇED hazırlanmasına rağmen 

kurulacak “Endüstriyel Katı Atık Bertaraf Tesisi” halkın itirazı üzerine yetkili makam olan Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığınca iptal edilmiştir. Konuya ait çalışmada bölgedeki yetkililerle anket çalışması yapılmış olup, 

halkın itirazının haklı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre Sorunları, Stratejik Sorun, Katı Atık, ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi), 

Ekosistem. 

 

 

 

ABSTRACT 

One of the strategic subjects is to find perfect remedies against environmental dirtiness in the world. 

As the more environmental problems have increased, the more importance of environment and environmental 

rights have arose after the second half of the 20th century. Environmental issues are closely tied with the 

future of Earth. First of all environmental problems threat human beings including animals and lifelesses 

existence of ecosystem, biodiversity and organisms.  

Similar problems are not only dealing with earth, continents, countries and regions, but also have 

effected in Çukurova and particularly around the Tarsus area. Environmental dirtiness problems dealing with 

Tarsus were examined in the frame of the “Environmental Rights” and “Environmental Impact Assesment 

Regulations”.  Even the ÇED-EIA Report had been prepared for about this facility, “The Industrial Solid 

Waste Discarding Facility” had been rejected by the Ministry of Environment, because of the objection of the 

vicinity people. In this study, a questionnaire had been conducted by the interested in the dignitary of the 

vicinity and attained the result as the community was right in their objections and rejections. 

Keywords: Environmental Problems, Strategical Matter, Solid Waste, Environmental Impact 

Assesments (EIA-ÇED), Ecosystem. 
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1. GİRİŞ 

Sanayi devriminin meydana getirdiği hızlı değişmeler ve gelişmeler geleneksel toplumları da etkilemiş 

olup, bu toplumların iktisadi, teknolojik, siyasi, demografik, ahlaki, sosyal ve kültürel yapılarında, kişilerin 

sosyal davranış ve düşüncelerinde değişimler oluşmuştur. Önemli konulardan birisi de “Çevre” konusudur. 

İnsanların hem kendi aralarında hem diğer tüm canlılarla ve hem de cansızlarla olan ilişkiler yumağında çevre 

konuları ve sorunları çoğalarak tüm dünyada kendisini tehdit derecesinde hissettirmiştir. Çevre sorunları 

olarak ifade edilen durumlar insanın doğa ile olan ilişkilerinde sadece hep kendisini, çıkarını, ekonomik 

refahını düşünmesi; yani bencil davranması, doğayı hoyratça ve acımasızca kullanmaya kalkmasının sonucu 

olarak insanlığın önüne buzdağı gibi çıkmıştır. Özetle, çevreye duyulan ilgi, doğal kaynakların sınırlılığı da 

dikkate alınarak iyice artmıştır. Doğal çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerçeği, insanların 

ve diğer tüm canlıların yaşamlarını sürdürmelerinin garantisi olduğu konusunun farkına varılmasını 

sağlamıştır.   

Çevre konusu 1960’lardan 1970’lerden itibaren bilimsel olarak ele alınmaya başlanmıştır. Ancak bu 

konuda ne kadar geç kalındığı, günümüzde oluşan çevre olaylarından ve felaketlerinden anlaşılmaktadır. 

Nüfusun artması ve endüstrinin gelişmesiyle çevre bilinçsizce kullanılmakta olup, çevre tahribatı ve çevre 

kirliliği başta insanlar olmak üzere canlı-cansız tüm varlıkları olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. 

Bu nedenle ülkeler de zaman zaman bir araya gelerek, sürdürülebilir kalkınmayı da dikkate aldıklarında bunun 

çevreye olan olumsuz etkilerinin yok edilebilmesi için birlikte çözümler üretmeye başlamışlardır. Özellikle 

bu sorunların ortaya çıktığı yerde, yerel halkın da sorumluluğu ve katkısıyla sorunların daha çabuk ve daha 

etkili biçimde çözülebileceği konusu üzerinde durulmuştur (Kızılboğa ve Batal, 2007: 293-322). 

Doğa tüm canlılara biyolojik çeşitlilik ve yaşama elverişli tüm şartlarını bonkörce sunmaktadır. Ancak 

her şeyin bir sınırı olduğu gibi doğanın da kapasitesi sınırlıdır. Özellikle insanların önü alınamaz hırsları 

çevreyi, doğayı dayanılamaz hale getirmektedir. Doğal kaynaklar azalmakta, ekonomik refah yok olmakta, 

biyolojik çeşitlilik kaybolmakta, hele iklim değişikliklerinin oluşması insanların ve canlıların yaşayamayacağı 

bir evreye doğru gitmektedir.  

Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) karar alma süreçlerinde, önemli ve vazgeçilemez bir aşama 

olan “Halkın Katılımı” ile kapsamlı, objektif, şeffaf ve ayrıntılı değerlendirmelerin yapılması da diğer önemli 

bir süreç olmaktadır. Bu uygulama ile karar alınmasında demokrasinin en önemli bir unsuru olan “katılım” 

gerçekleşmekte, sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin kullanılabilirliği sağlanmaktadır. Bu makaledeki 

inceleme konumuz Akdeniz Bölgesindeki bir beldemizde yapılması planlanan “Endüstriyel Katı Atık Bertaraf 

Tesisinin” yapılmasına karşı dik duruşunu gösteren çevre halkının, haklılığına ait anket çalışmasının 

sonucudur.  

Dünya nüfusu arttıkça insan ihtiyaçlarının karşılanması da zorlaşmaktadır. Çünkü hayatın devamı için 

kullanılan nesnelerin çoğu neticede atık dediğimiz çevreyi kirletici hale dönüşmektedir. Nüfus artışı ve sanayi 

devriminin getirdiği kirlenme ve bilinçsizlik gittikçe çevreyi, dolayısıyla dünyanın tüm katmanlarını ve 

bölgelerini kirletmekte, canlıların ve cansızların hepsi etkilenmekte, hastalıkların artmasına neden olmakta ve 

çevresel kirlilik gerçek yüzünü göstermektedir.  

Ancak teknolojinin dev adımlarla gelişen seyri dikkate alındığında her türlü evsel, endüstriyel ve tıbbi 

atıkların zararlı etkileri yok edilebilecek ve tam tersine bu atıklar yararlı hale getirilebilecektir. Çünkü yerel 

yönetimlerin, toplumsal örgütlerin; gerek sıvı gerekse katı atıkları yok ederek yararlı hale getirecek güçlerini 

göstermeleri önem arz etmektedir. (Bal, Kurban ve Özsağır, 2014: 599-605).  

İnsanlığın ve tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli bir unsur olan çevre, yaşanan 

sorunlar sebebiyle kendini yenileyememe ve devamlılığını sağlayamama durumuyla karşı karşıya kalmaktadır 

(Batal ve Kızılboğa, 2013: 193) 

İnsanoğlu 20nci yüzyıla gelinceye kadar çevreyi herhangi bir kısıtlama olmadan kullanmıştır. Nüfusun 

hızla artmasıyla milyonları barındıran şehirler ve yerleşim yerleri oluşmuştur. Hava, su, toprak gibi değerler 

devamlı kirlenmekte, yer altı ve yer üstü suları azalmakta, ormanlar yakılmakta, sanayi tesislerinde alınan 

koruma tedbirleri yetersiz kalmakta, toprak verimsizleşmekte; gürültü, elektrik, elektronik ve baca kirlilikleri 

artmakta, canlı organizmalardaki denge bozulmakta, okyanuslarda ve denizlerde çöp adacıkları oluşmaktadır. 
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Daha nice kirlenme ve çevresel bozulmalar meydana gelirken Türkiye’de ve dünyadaki canlılar ve cansızlar 

olumsuz etkilenmektedir. Böylesine endişe verici bir tablo karşısında sürdürülebilir kalkınma ile paralel olarak 

çevreyi korumak, iyileştirmek, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakabilmek, insan haklarını 

koruyabilmek, olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek ve böylece çevre sorunlarına çözümler bulmak zorunlu 

hale gelmektedir.  

Çevre Hakkı tüm canlıların ve cansızların sosyal, teknik, yasal, biyolojik, mühendislik vb. haklarını 

içine almaktadır. Öyleyse çevre ile ilgili yeni gelişmelere ve teknolojiye paralel olarak, yeni usullerin ortaya 

çıkarılması ve mevcutlarının güncellenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Çevrenin bozulmaması, yaşanabilir 

olması, dengeli sürdürülebilir kalkınmanın devamı, olumsuz çevre olaylarının önlenebilmesi için bazı 

enstrümanlar içinde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kurallarının uygulanması stratejik bir gereklilik 

haline gelmiştir. Özetle çevre sorunları 21inci yüzyılda bütün dünyayı, tüm insanlığı, ülkelerin her birini 

ve yaşadığımız bölgeyi çok yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla çevre sorunlarına değinmeyen bir 

toplumsal kesit, çevrenin önemini kavramamış bir grup ve topluluk ile çevreyle ilgilenmeyen herhangi bir 

ülke olmamalıdır. Çevre sorunlarına küçük bir model oluşturan, Türkiye’deki 81 il’in 58’inin nüfusundan 

fazla nüfusa sahip olan Tarsus’ta, toplumun çevre bilincini yakalamak için bir kıpırdanışa başlıyor olması bile 

sevindiricidir (Köroğlu, V., 2008: 90-115). 

  

2. ÇEVRE VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ  

Dünya nüfusu, ekonomik ve sanayi sorunları arttıkça sürdürülebilir kalkınma ve çevre hakkı arasında 

bir denge kurulması gerekmektedir. Çevre sadece insanları değil, canlı cansız tüm varlıkları 

ilgilendirmektedir. Özellikle çevre konusunda canlı-cansız varlıklar arasında karşılıklı etkileşim devamlı 

olduğu için biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlar bir bütün olarak düşünülmek zorundadır 

(Kızılboğa ve Batal, 2012: 191) 

Çevre sorunlarının çözümünde çevre hakkının devreye girmesi sadece kanun, yönetmelik, tüzük gibi 

mevzuatı hazırlayıp ortaya koymak değildir. Çünkü değişen ve gelişen ekonomik, sosyal, tarihi ve kültürel 

faktörler çevre konusunu da değiştirmektedir. Çevre ile ilgili olarak yürürlüğe konan mevzuat önce toplumun 

ihtiyaçlarını karşılamalı, gelecek kuşakların çevre hakkını garanti etmelidir. Bu husus kanunlarda 

“sürdürülebilir çevre” ve “sürdürülebilir kalkınma” ilkeleri olarak belirlenmiştir. Hem çevre korunacak ve 

iyileştirilecek, hem de gelecek kuşaklara yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakılacaktır. Bu arada 

sürdürülebilir kalkınma da devam edecektir. Ancak kalkınma engellenmeyecek, sürdürülebilir kalkınma ilkesi 

uygulanacak derken çevrenin tahrip edileceği ve çevresel varlıkların yok edileceği anlamı asla 

çıkarılmayacaktır. İnsanların vazgeçilmez haklarından birisi de “çevre hakkıdır”. Sürdürülebilir çevrenin 

içeriğine giren tüm gelişmelerin ve değişmelerin devamlı izlenerek aksayan noktaların düzeltilmesi, 

boşlukların doldurulması ve yargısal, yönetsel organlarca verilen, verilecek kararların sürdürebilir çevreye 

uygun olması gerekmektedir. 

Diğer sorunlarda olduğu gibi çevresel sorunlara da yasal çözümler bulunması ihtiyacı göz ardı 

edilemez. Sorunlara çözüm olması için kanun, yönetmelik, tüzük ve yönerge gibi mevzuatın çıkarılması ve 

yürürlüğe sokulması sorunları tam olarak çözememektedir. Yasal mevzuatın yürürlüğe sokulması kadar 

uygulanması, uygulamaların denetlenmesi ve işbirliği yapılması önem arz etmektedir. 

Çevre tüm canlı ve cansız varlıklarla ilgilidir. Çevre konuları dünyada 1960’lı 1970’li yıllardan itibaren 

gündeme gelmiş, 1982 Anayasasının 56. Maddesiyle de çevre hakkı düzenlemesi yapılmıştır. Bu 

düzenlemenin yapılmasında 1972 yılında yapılan “Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı”nın önemli 

etkisi olmuştur (Mutlu, 2002: 215-216). Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın 

ödevidir. Devlet başta olmak üzere her kuruma ve herkese çevrenin korunmasında ve çevre kirliliğinin 

önlenmesinde çok görev düşmektedir. Ayrıca Anayasanın 5inci, 12nci ve 13üncü maddeleri ile 17, 23, 43, 44, 

45, 56, 63, 168, 169 ve 170nci maddelerinde çevre ile ilgili bazı hükümler bulunmaktadır. Çevre Kanununun 

uygulamaya yönelik esaslarına ait idari ve teknik usulleri ayrıntılı olarak belirten “Çevresel Etki 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

196 

Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği” 3 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, uygulamalar buradaki 

esaslara göre yapılmaktadır.  

ÇED’in amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları 

düzenlemektir. ÇED Yönetmeliğine tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça projelere hiçbir teşvik, onay, izin, yapı 

ve kullanım ruhsatı verilmediği gibi proje için yatırıma da başlanamaz. Çevresel Etki Değerlendirmesi için bir 

dizi sıranın ve usulün takip edilmesi gerekmektedir. Konunun Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde 

sıralanan projelerden hangisine girdiğini öncelikle belirlemek gerekmektedir. Yönetmelikte bu projeler açıkça 

sayılmıştır. 

  

3. TARSUS’UN KURBANLI KÖYÜ ÖZELİNDE KURULMASI PLANLANAN 

“ENDÜSTRİYEL KATI ATIK BERTARAF TESİSİ” İÇİN GENEL AÇIKLAMA VE HAZIRLANAN 

ÇED RAPORUNUN İRDELENMESİ 

Çevre sorunsalı genelden özele indirgenerek, Tarsus’un özel bir çevre konusuna odaklanılmıştır. Bu 

çalışmamızda Tarsus’u ilgilendiren “Doğu Akdeniz Bölgesi Endüstriyel Katı Atık Bertaraf Tesisinin 

Kurulmasına” ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) konusu incelenmiştir.  

Ülkemizde endüstriyel katı atık miktarının tehlike ve tehdit oluşturan boyutlarda artması, endüstriyel 

katı atıkların bertarafı için önlemlerin alınmasını gündeme getirmiştir. Aynı sorun ülkemizin diğer 

bölgelerinde de mevcuttur. Antalya, Çukurova, Gaziantep ve diğer bölgelerde endüstriyel katı atıkların 

çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilebilmesi için bir an önce tedbir alınması, endüstriyel katı atık 

bertaraf tesislerinin kısa sürede kurulması gerektiğini gündeme getirmiştir. 

Güney ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yapılan Saha Araştırmaları sonunda, Tarsus’a 7-8 km 

uzaklıktaki Kurbanlı Mahallesinde “Endüstriyel Katı Atık Bertaraf Tesisinin” kurulabileceği neticesine 

varılmıştır.  

Yapılan çalışmalar neticesinde Tarsus’un Kurbanlı Mahallesinde kurulması planlanan Endüstriyel Katı 

Atık Bertaraf Tesisi veya proje adıyla “Doğu Akdeniz Bölgesi Endüstriyel Katı Atık Bertaraf Tesisi” hakkında 

yansız bir neticeye varabilmek için, Tarsus’un Kurbanlı Mahallesinde kurulması planlanan tesis için nasıl bir 

yol izlendiği, Kanun ve Yönetmeliğe uygun işlem yapılıp yapılmadığı, halkın katılımı ve bunun sonucundaki 

gelişmeler incelenmiştir. 

 

A. Tarsus’un Kurbanlı Mahallesi Özelinde Kurulması Planlanan Endüstriyel Katı Atık Bertaraf 

Tesisi İçin Uygulanan Yöntem  

Kurbanlı Mahallesinde kurulması planlanan Endüstriyel Katı Atık Bertaraf Tesisinin çevreye zararları 

ileri sürülerek Tarsus’ta geniş bir karşı propaganda ve gösteri faaliyeti sürdürülmüştür. Tesisin yapılmasına 

karşı olanlar zaman zaman şehir içinde yürüyüşler düzenleyerek, pankartlar açarak kamuoyunda seslerini 

duyurmuşlar, toplantılarda da konu görüşülmüştür. Bu arada hazırlanan pankartlar ve afişler şehrin işlek 

yerlerine, tüm kavşaklara, parklara, bahçelere asılarak bu tesisin Tarsus ve civarında kurulması protesto 

edilmiştir. Örnek fotoğraflar ileriki sayfada gösterilmiştir. 

Tarsus-Mersin İçme Suyu Havzasında Berdan Barajına 4 kilometre, Kurbanlı Mahallesine 500 metre, 

Eskişehir Mahallesine 800 metre, Sağlıklı Mahallesine 1200 metre, bölgeden geçen Kusun Deresine 30 metre 

mesafede Endüstriyel Katı Atık Bertaraf Tesisinin sızıntı sularının (atık sularının) Kusun Deresine akacağı; 

oradan da Berdan Nehrini, Berdan Barajını, Berdan Barajından sulanacak tarım arazilerini ve içme sularıyla 

bölgeyi ve Akdeniz’i kirleteceği ileri sürülmüştür. 

Tesisin yakma ünitesinden çıkacak baca gazlarının da rutubetle birleşerek Berdan Barajını, çevredeki 

yerleşim birimlerini kirleteceği; atıkların tesise nakilleri esnasında çevreye zarar vereceği, Organize Tarım 

Bölgesi ve Organize Sanayi Alanlarının kirlilikten etkileneceği, Berdan Nehri’nin geçtiği alanların, deniz 

kenarındaki turistik tesislerin ve denizin kirlilik alanı haline geleceği belirtilmiştir. Arazinin topoğrafik 

yapısının böyle bir tesis kurulmasına elverişli olmadığı ileri sürülmüştür. 
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Projenin rapordaki adı “Doğu Akdeniz Bölgesi Endüstriyel Katı Atık Bertaraf Tesisi” şeklinde ifade 

edilmiştir. Tesisin Tarsus’un Kurbanlı Mahallesi yakınında kurulmasında bölgenin karayoluna, demiryoluna, 

limana ve potansiyel müşterilere elverişliliği esas alınmıştır. Ancak yukarıda belirtildiği üzere Berdan 

Barajının, dolayısıyla içme ve kullanma sularının kirlenmesini, Berdan Nehri ve civarı ile nehrin denize 

döküldüğü alanın, turistik bölgenin özetle Akdeniz’in kirlenmesini hızlandıracağı, buradaki canlı hayvanların 

ve bitkilerin yok olmasına neden olacağı, Kurbanlı Mahallesi yanından geçen ve Berdan Nehrine ulaşan Kusun 

Deresine sızacak ve akıtılacak zehirli madde ve suların, hem Berdan Barajı sularında, hem de nehir kıyısında, 

çevrede, tarım alanlarında ve denizde kirliliğe neden olacağı vurgulanmıştır. Berdan Nehrinin kirli sularının 

“Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Merkezini”, “Yaban Hayatı Koruma Alanını” ve deniz kaplumbağalarının 

“Kazanlı Bölgesi Üreme- Koruma Alanlarını” tehdit eden önemli bir unsur olacağı belirtilmiştir.  

Yer seçiminin tamamen firma inisiyatifine bırakıldığı, alternatif alanların dikkate alınmadığı, jeolojik 

etütlerin tam yapılmadığı, seçilen alanlar içinde sadece Kurbanlı Mahallesindeki 102.000 metrekarelik arazi 

için kamu kurumlarından görüş alındığı, asıl 156.000 metrekarelik alan için herhangi bir teknik çalışma 

yapılmadığı ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınmadığı; Devlet Su İşleri VI. Bölge Müdürlüğünün 

talep ettiği şekilde tesisin yapılacağı sahanın jeolojik planı için hazırlanması gereken raporunun Maden Tetkik 

Arama Genel Müdürlüğüne, hidrolojisinin yer altı ve yer üstü sular açısından Devlet Su İşleri Bölge 

Müdürlüğüne tam olarak onaylattırılmadığı ve söz konusu bu raporların projede olmadığı bildirilmiştir. Bu 

tesislerin kurulacağı yerlerdeki kurum ve kuruluşlar arasında tam bir fikir birliği sağlanamamıştır.  

 

 

 
Ancak çevre sorunsalı konusunda uygulayıcıların ve halkın konuya inandırılması ve bilinçlendirilmesi 

öncelikli bir konudur. Aksi halde her kabahat ve olumsuzluk yasal düzenlemeye yüklenmiş olacak, çevresel 

sorunlar çözülemeyecek ve bir kısır döngü devam edip gidecektir. Şu anda çevre ile ilgili Anayasa’da, 

yasalarda, yönetmeliklerde, tüzüklerde, prensip kararlarında ve mahkeme kararlarında öngörülmüş birçok 

hüküm bulunmaktadır. Fakat çevre sorunları hemen çözülememektedir. 

Çevre sorunlarının çözümü için yapılan ve yapılacak çalışmalar, aslında bir devrimci yaklaşımı 

gerektirmektedir. Her devrimin üç aşamasından ilki “fikir oluşturma” aşamasıdır. Bu fikirler öncelikle 

filozoflar, bilim adamları, uzmanlar ve üst düzey asker-sivil devlet yöneticileri tarafından uygulayıcılara ve 
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kamuoyuna benimsetilmek zorundadır. Aksi halde yapılan çalışmalar bir reformdan (ıslahattan) ibaret olup, 

soruna köklü çözüm olamayacağı gibi etkileri de geçici olacaktır. Fikir safhasından sonra ikincisi, mevcut 

sistem ve usullerin kısa sürede zorla ortadan kaldırılarak, üçüncü safhada ihtiyaçlara cevap verecek, yani çevre 

sorunlarını çözecek yepyeni bir çevre sisteminin kurulmasıyla çevre inkılabı tamamlanmış olacaktır. Şunu 

önemle belirtmek gerekir ki böyle bir çevre inkılabı tüm dünya ülkelerini kapsamalıdır. Aksi halde herhangi 

bir ülkede veya birkaç ülkede çevre konusunda yapılacak çalışmalar çevre sorunlarını çözmeye yetmeyecek 

ve istenen sonuçlar alınamayacaktır. Bu konuda ülke yetkililerinin hep beraber karar almaları, bu kararların 

yasalaştırılması ve uygulanması önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada niçin Tarsus seçilmiştir? Tarsus, Türkiye’nin 58 ilinden sonraki il merkezi nüfusuna 

sahiptir. Türkiye’de en büyük ilçelerden birisidir. Tarsus, Çukurova’nın verimli düz ovasında 

konuşlandırılmış olmakla beraber aynı zamanda denize çok yakın, deniz kıyısında plajlara sahip, hemen 

kuzeyinde Toros Dağlarının bulunduğu, her türlü bitki ve orman çeşidini içinde barındıran, her an her mevsimi 

yaşayan; tarihi, kültürel, tarım, sanayi, turizm ve ticaret merkezi durumunda bulunan bir ilçedir. Toplumsal 

yapı bakımından geleneksellik ile modern toplum anlayışı arasında bir görünüm arz etmektedir.  

Tarsus konumu, tarihsel, dinsel ve zengin kültürel yapısıyla bir dünya şehridir. Tarımsal, sanayi, ticaret 

ve turizm açısından zenginliklere sahiptir. Dağları, dereleri, çayları, ırmakları, barajları ve ovalarıyla zengin 

bitki ve orman çeşitlerini içeren ayrı bir önemi vardır. Dünya’daki ve Türkiye’deki çevresel sorunların hepsini 

bünyesinde taşıma özelliğine sahip bulunmaktadır. Tarsus, Türkiye’nin çevresel sorunlar yönünden küçük bir 

modelini veya maketini andırmakta, çözülmesi gereken çevresel sorunlar açısından Çevrebilim ve Çevre 

Sorunsalına örneklik edecek özelliklere sahip bir şehirdir. Üstelik Tarsus’un yakınına “Doğu Akdeniz 

Endüstriyel Katı Atık Bertaraf Tesisi Kurulmasının Planlanması”, Tarsus’un çevre sorunu konusunda daha da 

duyarlı olmasını gerekli kılmıştır. 

Belirtilen bütün bu özelliklerden dolayı Tarsus’un çevre sorunları konularından birisi olan 

“Endüstriyel Katı Atık Bertaraf Tesisi” kurulmasıyla ilgili çalışmalar bir örnek olarak ele alınmıştır. Özelde 

ve genelde düşünüldüğünde bu tür faaliyetlerin stratejik bir çalışma olarak ele alınmasının gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Burada bölgesel bir konu incelenmiştir. Ancak bu inceleme dünya çapında ele alınması gereken 

stratejik örneklerden birisidir.  

 

B. Kurulması Planlanan Tesise Tepkiler: Yapılan Çalışmada, “Tarsus’ta Çevre Mevzuatı Eksik 

Uygulanıyorsa Nedenlerini Yazınız” Sorusuna Verilen Yanıtlar Özetle Aşağıdaki Çizelgede 

Gösterilmiştir. 

Çevre İle İlgili Genel Konulara ve Mevzuata Ait Sorulara Yazılı Olarak Verilen Yanıtlar 

Dosya 

No 
KATILIMCILARDAN HER BİRİNİN TEK TEK CEVAPLARI 

1 

Şehir merkezinde toplanan evsel atıklar (çöpler) Gürlü Köyü Mevkiine 

dökülmekte olup, hiçbir işleme tabi tutulmadan depolandığından kokmakta, sinek ve 

diğer haşerelerin üremesiyle çevre köyleri rahatsız etmektedir. 

2 - 

3 
Ülkemizde çevre yönetimine ait altyapı eksiktir. 

Çevre mevzuatında, yerel yönetimlerin yaptırım gücü kısıtlıdır. 

4 
Şehir merkezinde toplanan evsel atıklar Gürlü Köyü civarına dökülüyor. 

Herhangi bir işleme tabi tutulmuyor. Kokuyor, sinek ve böcek üretiyor. 

5 Yasal düzenlemeler açık ve anlaşılır değil. Vatandaş bilgi sahibi olamıyor. 

6 

Çevre mevzuatı uygulayıcıları tarafından tam olarak bilinemiyor. 

Halk, çevre konusunda bilinçlendirilemiyor. 

Çevre sorunları net olarak saptanamadığından, mevzuat uygulanamıyor. 
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7 
Çevre konusunda çalışan yeterli personel yok. Vatandaşlarda çevre bilinci 

oluşturulamıyor. Kurumlar arası eşgüdüm yok. 

8 

Çevre mevzuatının uygulanması yetersiz. Eğitim eksik. 

Vatandaşların çevre konularına tepkileri, bilgiden ziyade siyasi düşünceli 

liderlerin fikirlerine katılma şeklindedir. 

9 

Kurumlar arası ve kurumlarla vatandaşlar arası koordinasyon eksik. Resmi-

özel kurumlar ve vatandaşlar temiz/yaşanabilir çevrenin önemini yeterince 

bilememektedir. 

10 
Çevre Kanununu uygulayacak personel yeterli değildir. Sivil Toplum 

Kuruluşları ile ilişkiler geliştirilmelidir. Kanun kamuoyuna anlatılmalıdır. 

11 
Fabrikalardan zaman zaman koyu dumanlar çıkıyor. Şehirdeki dükkânlar 

temizlik yaptıkları pis suları kaldırımlara ve yerlere akıtıyor. 

12 
Sorumlu makamlar görevde ihmalkâr davranıyor. Çevre bilinci henüz 

oluşmadı. 

13 
Resmi kurumlar, diğer kanunlarda olduğu gibi, Çevre Kanununu da tam 

uygulamıyor. Çünkü bilgi eksikliği mevcut. Eğitim ve bilinçlendirme gerekli 

14 
Vatandaş kanunlar hakkında bilgisiz. Uygulayıcıların da bilgileri ve 

çalışmaları eksik. 

15 Bazı fabrika bacalarında filtre yok. Bu fabrikaların arıtma tesisleri de yok 

16 Sistem yok. Çevre sorunlarının çözülmesi imkânsız gibi 

17 
Halkın çevre bilgi ve bilinci yok. Uygulayıcılar eğitimsiz ve siyasi baskı 

altında 

18 

Belediyelerdeki ve Çevre Müdürlüğündeki elemanlar sayıca yetersiz olduğu 

gibi çalışmaları ve denetimleri de eksik. Kadro ve teçhizat yetersiz. Yeterli koordine 

yok. 

19 Henüz yeterli teşkilat yok. 

20 - 

21 

Sürdürülebilir kalkınma, çevre mevzuatı içinde olamaz. Sanayi ve kalkınma 

ile çevre birbirinin zıddı kavramlardır. Çevre kanununda sanayinin geliştirilmesi 

hedef olursa, sonuçta doğanın ve insanın dolayısıyla çevrenin kıyımı söz konusudur. 

Kıyılarımız tehdit altındadır. Böyle yerlere golf sahası ve benzeri tesisler yapılarak 

çevre katledilmektedir. Siyasal etkilerle halkın bilinçlenmesi önleniyor. Görevini 

yapmak isteyen uygulayıcıların önleri kesiliyor. 

22 - 

23 

Bürokratik yetkililer, yasaların kendilerine verdiği kontrol/denetim gibi 

yetkileri kullanmıyor ve iltimas ederek taraflı davranıyorlar. Çevre konusunda sivil 

toplum örgütleri siyasal grup haline gelmişlerdir. 

24 
Göstermelik işler yapılıyor. Eksiklik ve aksaklık mutlaka olacaktır. Zamanla 

düzeleceğine inanıyorum. 

 

C. Halkın Tepkileri 

Tarsus bölgesinde kurulması düşünülen Endüstriyel Katı Atık Bertaraf Tesisine halkın ve kuruluşların 

tepkilerini gösteren pankartlar/fotoğraflar birer örnek olmak üzere devam eden sayfalarda görülmektedir.  
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4. SONUÇ 

a. Çevre sorunları bütün beldelerde, şehirlerde, ülkelerde, havada, okyanuslarda, kutuplarda, yer 

üstünde, yer altında ve uzayda söz konusu olup, dünya çapında geçerliliği olan etkili ve acil önlemler alınması 

gereken “Stratejik” bir sorundur. Tüm ülkelerin, uluslararası kuruluşların hiçbir ayrım gözetmeden harekete 

geçmelerinin gerektiği; ayrıca uzaydaki akıl almaz çevre kirliliğine de önlem alınmazsa gelecekte çok ciddi 

çevre felaketlerinin meydana geleceği değerlendirilmektedir.  

b. Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulamasının sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin 

korunmasında dengeyi ve önleyicilik ilkesini sağlayıcı olumlu bir uygulama olduğu; buna benzer ulusal-

uluslararası müşterek tedbirlere daha çok ihtiyaç duyulduğu, 

c. Çevre yönetiminde önleyicilik, onarımcılık ve geliştiricilik gibi konular için yerel yönetimlerin de 

çevre yönetiminde doğrudan görev ve sorumluluk almaları, 

d. Bu tür çalışmalarda yerel yönetim ve halk arasında sıkı bir işbirliğinin her an canlı tutulması,  

e. Yerel yönetimlere fon arttırıcı imkanlar tanınması, 

f. Çevre sorunları oluşmadan önleyici ve onarıcı politikalar belirlemesi ve zamanında uygulanması, 

g. Çevre ile ilgili kurumlar arasında eşgüdüm ve koordinasyon sağlanması, 

h. Uzun vadeli kent ve çevre planlamaları yapılması ve uygulanması; halkın çevre konusunda 

bilinçlendirilmesi, 

ı. Yapılacak projelerde ÇED kurallarında ve belgelerindeki esaslara uyulmasının sağlanması, 

i. Kentsel katı atık yönetimi konusunda, belediyelerin koordinesinde yerel birimler oluşturulması; 

mevzuat ve uygulama alanında birliktelik sağlanması, 

j. Artan nüfus ve aşırı kentleşme olgusu dikkate alındığında devlet ve üst yönetimler tarafından çevre 

yönetim politikalarının geliştirilmesi, 

k. Sorunlarla karşı karşıya olan yerel yönetimlerin yetki ve mali olanaklarının gözden geçirilerek 

iyileştirilmesi, 

l. Yerel yönetimlerle halkın, çevrenin korunmasında ve geliştirilmesinde sıkı iş birliğini devam 

ettirilmesi, 

m. Halkın haklarına sahip çıkmasında ve mücadele vermesinde arzulanan sonuca ulaşılabilmesi için 

temiz bir çevrenin sağlanması konusundaki faaliyetlerin tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir “Stratejik” konu 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ŞAHİN169 

KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİNDE PİYASA İSTİHBARATI KAYNAKLARININ 

ARAŞTIRILMASI 

MARKET INTELLIGENCE IN CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT RESEARCH OF 

RESOURCES 

 

 

 

ÖZ 

Bankalar ve piyasada müşterileri ile kredili çalışan aktörlerin, kredi kararlarını doğru olarak almaları, 

alacakların vadelerinde tahsili için büyük önem taşımaktadır. Bunun için kredi kararlarının sadece mali tahlil 

çalışmaları ile alınmayarak, aynı zamanda piyasa istihbarat çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütülmesi 

gerekmektedir. Piyasa istihbaratı çalışmalarının sınırlı kaynaklarla yapılması, yanlış ve yanıltıcı sonuçlar 

yaratabilecektir.  

Müşteri kredibilitesini doğrudan etkileyen, hangi bilgilerin piyasadan alınacağının bilinmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmadaki başlıca amacımız; söz konusu piyasa istihbaratına ilişkin kaynak çeşitliliği ile 

bunların fonksiyonlarını araştırarak ilgilileri bilgi sahibi yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Piyasa İstihbaratı, Kredi Yönetimi, İstihbarat, Banka. 

 

 

 

ABSTRACT 

Clients in the banks and the market and credited actors have to take credit decisions correctly and 

have great importance for the training of the receivables in their maturity. For this, credit decisions should 

not be taken only by financial analysis studies, but market intelligence studies should be carried out at the 

same time. Making market intelligence work with limited resources can lead to false and misleading results.  

It is necessary to know which information will be taken directly from the market, which directly affects 

customer credibility. Our main purpose in this study is; it is necessary to have knowledge about the diversity 

of resources related to market intelligence and their functions. 

Keywords: Market Intelligence, Credit Management, Intelligence, Banking. 
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GİRİŞ 

Kredilerin vadesinde tahsil edilmesindeki koşulların başında, kredilerin doğru kişilere, doğru 

faaliyetler için kullandırılması gelmektedir. Doğru faaliyetlerin seçilmesinde bir zorluk olmasa da, kredilerin 

doğru kişilere verilmesi için kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, mali tahlil ve istihbarat çalışmalarının 

olması gerektiği gibi ve tam olarak yapılması, önem kazanmaktadır.  

Müşterilerin faaliyet gösterdikleri piyasadan muhtelif kaynaklardan toplanan doğru bilgilerin analiz 

edilerek, kredi kararlarında değerlendirilmesi piyasa istihbarat faaliyetlerini kapsamaktadır. Piyasa bilgileri, 

bu konuda uzman personel ile alınmalıdır. Söz konusu bilgilerin doğruluğu, kredi kararlarını doğrudan 

etkileyeceğinden, piyasa istihbarat bilgilerinin farklı kaynaklardan alınması ve bilgilerin karşılaştırılarak 

doğruluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle piyasa istihbaratının kaynaklarının iyi bilinmesine 

ihtiyaç bulunmaktadır.  

Bu çalışmadaki başlıca amacımız; piyasa istihbaratının kaynaklarını ve söz konusu kaynakların 

fonksiyonlarını kapsamlı olarak araştırarak bankalarda kredi çalışması yapanlarla, piyasada müşterilerine 

vadeli mal satan, dolayısıyla piyasa kredisi verenleri bilgilendirmek olmaktadır.  

 

1 KREDİ POTFÖY YÖNETİMİNDE PİYASA İSTİHBARATI ÇALIŞMALARININ 

GEREKLİLİĞİ  

Kredi portföy yönetiminde mali tahlil ve istihbarat faaliyetleri; güvenilir ve değişik kaynaklardan 

faydalanarak yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda firmaların hukuki yapıları, ahlaki (moralite) durumları 

ve girişimciliğinin tespiti ile mali durumunu yansıtan belgeler üzerinden yapılan mali tahlil çalışmalarıyla 

finansal yapısının, gelişiminin, faaliyetlerinin ve faaliyet sonuçlarının, sektörün ve ekonominin genel durumu 

çerçevesinde irdelenip, yorumlanarak, raporlanmasıdır170. 

Kredilerin değerlendirilmesi, karşı tarafın finansal durumunun ve geri ödeme kapasitesinin doğru ve 

güncel bilgilerle yapılan detaylı analizini gerektirir. Kredi değerlendirme sürecinde doğru bilgilere ulaşmak 

için müşteri ziyaretleri yapılarak müşterilere ilişkin istihbarat toplanması gerekmektedir. Müşterilerin 

kredibilitesini ortaya koymak için, başvuruda bulunan firmanın hakim ortağı/ortakları belirlenerek; ortaklara 

ve yöneticilere ilişkin moralite analizi yapılmalıdır171 . 

Bankalar kredi sürecinde kredilerin mali tahlil ve istihbarat çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla 

ölçeği ile uygun şekilde mali tahlil konusunda uzman personel istihdam etmesi gerekmektedir. Bankalarda 

kredilere ilişkin analiz raporları mali tahlil konusunda yetkin personel tarafından yerine getirilmelidir. 

Özellikle yüksek tutarlı kredilerde bu çalışmalar pazarlama biriminin etkisi dışında mali tahlil konusunda 

uzman personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Bankaca belirlenen tutarın üzerinde kullandırılan yüksek 

tutarlı kredilerin analiz raporlarında, firma analizi yanında firmanın faaliyet gösterdiği sektörlere ilişkin 

değerlendirmelere de yer verilmelidir172.  

Bireysel krediler gibi çok sayıda müşterinin bulunduğu kredi türlerinde dahi istihbarat yapılmaya 

çalışılmalıdır. Müşterilerin kredi değerliliklerinin ve tahsis edilen kredi limitlerinin güncellenmesi 

kapsamında düzenli aralıklarla istihbarat çalışması yapılarak kapsamlı ve sağlıklı finansal veri elde etmenin 

zor olduğu durumlarda istihbarat çalışmalarına azami hassasiyet gösterilmelidir173.  

Müşteri hakkında olumsuz istihbarat elde edilmesi durumunda istihbarat verilerinin zamanında 

güncellenebilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. Kredi ilişkisi kurulan firmalara yapılan 

ziyaretler ile ilgili bilgilendirme notları firma kredi dosyasında yer alması gerekmektedir. Donuk alacak olarak 

sınıflandırılan kredilerin mali tahlil ve istihbarat raporları geriye dönük olarak incelenerek varsa süreçte yer 

                                                           
170 Ziraat Bankası, “Mali Tahlil ve İstihbarat Yönetmeliği” 
171 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Bankaların Kredi Yönetimine İlişkin Rehber”  Ankara,  2016, Sayı. 6827, 

s.10 
172 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, a.g.e., s.10 
173 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, a.g.e., s.10 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

206 

alan eksiklikler değerlendirilmelidir. Banka mali tahlil ve istihbarat faaliyetlerinin etkinliği zaman zaman 

gözden geçirilmelidir174. 

Kredilerin değerlendirilmesi, karşı tarafın finansal durumunun ve geri ödeme kapasitesinin doğru ve 

güncel bilgilerle detaylı analizinin yapılmasını gerektirir. Kredi değerlendirme sürecinde doğru bilgilere 

ulaşmak için gerektiğinde müşteri ziyaretleri yapılır, müşterilere ilişkin istihbarat toplanır. Bankalar kredi 

sürecinde kredilerin mali tahlil ve istihbarat çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla ölçeği ile uygun şekilde 

mali tahlil konusunda uzman personel istihdam etmek durumundadır175. 

 

2 PİYASA İSTİHBARATININ KAYNAKLARI 

İstihbaratın kaynakları genel olarak kalitatif ve kantitatif şeklinde sınıflandırılmakta olup, mali tahlil 

ile istihbarat çalışmalarının bir bütün olarak anlam ifade edeceğinden hareketle; her iki konuda da kapsamlı 

bir çalışma yapılabilmesi için azami belge ve bilgiye ulaşılması gerekmektedir. Kredi talep edenlerin 

moralitesi, mali yapıları, özvarlıkları, gelir yaratma kapasiteleri hakkında gerekli ve yeterli bilgi ve belgelere 

ulaşılması gerekmektedir. Firmanın iş yerinin, üretim tesislerinin mutlaka ziyaret edilmesi, yetkilileri ile 

karşılıklı görüşme yapılması, son derecede önem taşımaktadır. 

Bankaların kredi talebinde bulunan işletme hakkında toplaması gereken verilerden bazıları 

şunlardır:176  

- Kredi talebinin amacı ve geri ödeme için gerekli fonun kaynağı, 

- Kredi talep edenin güvenirliliği, itibarı, borca sadakati ve moralitesi 

- Mevcut risk profili (tüm risklerin yapısı ve miktarını içermeli) 

- Geri ödeme için mevcut durumun ve geçmiş ödeme performansının, geçmiş finansal eğilimler ve 

nakit akış projeksiyonlarına göre değerlendirilmesi 

- Çeşitli senaryolara göre ödeme kapasitesinin analiz edilmesi 

- Kredi talep edenin borç yükümlülüğü alabilmesi için yasal durumunun değerlendirilmesi 

- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörün durumu, rekabet koşulları, faaliyetle ilgili yasal düzenleme ve 

politikaları 

Kredi için öngörülen vade ve koşullar ile sözleşmenin kredi talep edenin finansal durumunda 

gelecekteki olası değişiklerin dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. 

İşletmelerden alınan mali tablolardaki bilgilerin doğruluğu, güvenirliği riski her zaman bulunmaktadır. 

İşletme faaliyet sonuçlarının göstergesi olan temel mali tabloların gerçeği tam ve eksiksiz olarak yansıtması 

gerekmektedir. 

Kredi kararların alınmasında yararlanılan kaynakları nitelikleri itibarıyla iki gruba ayırmak 

mümkündür. Bunlardan birincisi, firmanın finansal tabloları ve belgelere dayandırılarak oluşturulan objektif 

kaynaklar, ikincisi ise, firmanın finansal tabloları dışında kalan ve piyasa istihbarat bilgilerine istinaden 

oluşturulan sübjektif kaynaklardır. 

İstihbarat çalışmalarının mümkün olduğu kadar çeşitli kaynaklardan yapılması, istihbaratın işlevselliği 

bakımından gereklidir. Piyasa istihbaratının kaynakları çok çeşitli olmakla birlikte, temin edildikleri yerlere 

göre, resmi kurum ve kuruluşlardan sağlanan kaynaklar ve diğer kaynaklar olarak iki başlık halinde incelemek 

mümkündür. 

 

2.1. Resmi Kurum ve Kuruluşlardan Sağlanan Kaynaklar: 

• Ticaret sicil kayıtları 

• Esnaf ve sanatkâr sicil kayıtları 

• Tapu sicil kayıtları 

                                                           
174Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Resmi İnternet Sayfası, 

https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/14604bankalarin_kredi_yonetim

ine_iliskin_rehber.pdf  (Erişim Tarihi: 27.05.2018)  
175 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, a.g.e., s.10 
176 Mehmet Erkan, “Enflasyon düzeltmesinin Kredi Analizine Etkisi”,İSMMO Mali Çözüm Dergisi, Sayı 73, s.104 
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• Trafik sicil kayıtları 

• Vergi dairesi kayıtları 

• İcra-iflas müdürlükleri kayıtları 

• TCMB risk santralizasyonu kayıtları 

• Kredi Kayıt Bürosu Kayıtları 

• İhale yasaklısı firma kayıtları 

• Deniz ticaret odası kayıtları 

• Gemi sicil kayıtları 

• Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçluları kayıtları 

• Asliye Hukuk/Ticaret Mahkemeleri kararları 

 

2.1.1. Ticaret Sicil Kayıtları 

Ticaret sicili, ticari hayatı ilgilendiren konularda üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla tutulan 

bir sicil kaydıdır. Gerçekten de ticaret sicili, ticari hayatta ve özellikle de tacirle ilgili konularda, tacirin hukuki 

durumunun tespiti, tacirle ilgili bazı bilgilerin edinilmesinin sağlanması, üçüncü kişilerin bu bilgilere sahip 

olarak davranışlarını buna göre belirlemesini amaçlamaktadır. Bu amacın gerçekleşebilmesi için ticaret sicil 

kayıtları, herkesin incelemesine açık tutulmuştur ve ticaret sicil kayıtlarının ilan edilmesi öngörülmüştür177 

Bir işyerinin veya bu işyerine ait unvanın Ticaret Sicil Memurluğu’na tescili; TTSG’nde ilan edilmesi 

ile sonuçlanır. ilgiliye bir Sicil Tasdiknamesi verilir. Tacirlerin bu belgeyi almaları ve ticari faaliyetlerini 

sürdürdükleri her yıl için vize ettirmeleri gerekmektedir. 

Daha önce tescil edilmiş konularda herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda söz konusu 

değişikliğin TTSG’ de tescili zorunludur. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, firmaların değişiklikler ile 

ilgili tescil talep süresi, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün yetki alanlarında bulunanlarda 15 gün, yetki alanı 

dışındakilerde ise bir aydır. 

Firmaların kredibilitesinin saptanmasında, ticari faaliyetlerini devam ettirmekte olduğu, hukuki 

durumlarının tespiti, faaliyet merkezinin ve varsa şubelerinin adreslerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

Protestolu senet, karşılıksız çek, icra kaydı gibi sistem üzerinden yapılacak sorgulamalarda, firmanın 

unvanının tam olarak yazılması gerekmektedir. Sorgulamalarda en küçük bir karakter yazım farklılığı, 

sorgulama sonuçlarının farklı çıkmasına neden olacağından, yanlış ve yanıltıcı bilgilere neden olabilecektir. 

Bu nedenle, firmanın ticari unvanının tam olarak tespit edilmesi, ticaret sicil kayıtlarında yer alan unvanıyla 

teyit edilerek, bu unvan üzerinden sorgulama ve araştırmaların yapılması, olası birtakım olumsuzlukların 

kaçırılmaması bakımından gereklidir. 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde Türkiye genelinde faaliyet gösteren veya yeni kurulacak olan;  

Şirket ve kooperatiflerin; statüleri (ortaklığın türü, ticaret unvanı, adresi, ortakları, kuruluş tarihi, 

süresi, sermaye durumu, yetki ve sorumluluk, yöneticiler ve karın dağılımı), statü değişiklikleri, fesih ve 

tasfiyeler,  

Şahıs işletmelerinin; ticaret unvanları, ticari ikametgâhları, kuruluş tarihleri, faaliyet konuları, unvan 

değişiklikleri, ticareti terk tarihleri,  

Mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar,  

İflas, iflasın ertelenmesi ve konkordatoya ait mahkeme kararları, yayınlanmaktadır. 

TTSG’de ilanı zorunlu olan hususlara bakıldığında yayımlanması gereken hemen bütün konuların 

kredi taleplerinin değerlendirilmesinde bilinmesine ihtiyaç duyulan konular olduğu görülmektedir. 

 

2.1.2. Esnaf ve Sanatkâr Sicil Kayıtları 

Esnaf ve sanatkârlar, bulunduğu il idari sınırları içerisinde çalışmak üzere birlik bünyesinde ayrı bir 

birim olarak kurulan esnaf ve sanatkarlar sicili müdürlüğüne çalışmaya başladıkları tarihten itibaren 

durumlarını otuz gün içinde tesciline ve Türkiye esnaf ve sanatkarlar sicil gazetesinde ilan ettirmeye 

                                                           
177 2 Yaşar Karayalçın, “Türk Hukukunda Ticaret Siciline Tescilin Etkileri”, BATİDER, , C. VIII, s. 2, 
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yükümlüdür. Esnaf ve sanatkârlar, kayıt beyannamelerindeki hususlarda meydana gelen değişiklikleri de en 

geç otuz gün içinde sicile bildirmek zorundadırlar.178 

Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkarlara aşağıdaki hususları içeren sicil tasdiknamesi verilir. 

a) Adı ve soyadı, 

b) T.C kimlik numarası, 

c) Varsa işyeri unvanı, 

d) Baba adı ve anne adı, 

e) Doğum yeri ve tarihi, 

f) Meslek dalı, 

g) İşyeri adresi, sabit işyeri olmayanların kanuni ikametgah adresi, 

h) Sicil müdürlüğünün adı, tarih, müdürün imzası ve mührü, ve benzeri bilgiler. 

Sicil tasdiknamesi verildiği tarihten itibaren beş yıl için muteberdir ve beş yılın sonunda sicile vize 

ettirilir. Sicil personeli tarafından vize edilen sicil tasdiknamesi yeniden beş yıl için muteberdir179. 

Sicil tescil ve ilan işlemlerini yaptırmayan esnaf ve sanatkarlar, ihtisas ve karma esnaf ve sanatkarlar 

odalarına üye olamazlar. Esnaf ve sanatkar statüsündeki bir müşterinin kredi talebinin değerlendirilmesinde 

esnaf ve sanatkar sicil kayıtları önemli bir istihbarat kaynağıdır. 

 

2.1.3. Tapu Sicil Kayıtları  

Taşınmaz üzerindeki aynî hakların tescil ile kazanıldığı durumlarda tescil, taşınmaz üzerindeki aynî 

hakkın kazanılmasını sağlayan tasarruf işleminin tamamlayıcı olgusunu teşkil eder. Tescil istemiyle varlık 

kazanan bu tasarruf işleminin istenen hukuki sonucu doğurabilmesi için tapu memuru tarafından tescil 

işleminin yapılması gerekir. Böylece tescil istemini tamamlayarak taşınmazlarda aynî hakkın kazanılması için 

yapılan tasarruf işleminin hukuki sonucunu doğurmasını sağlar180.Tapu siciline yapılan tescilin hukuki etkisi 

bu işleme ilişkin istemin yevmiye defterine yazıldığı anda başlar181. 

Kredi talebi değerlendirilmekte olan firmanın mal varlığı bilgilerinin doğru tespit edilmesi ve varsa 

gayrimenkullerin üzerindeki yasak kısıtlamaların bilinmesi gerekmektedir. Gerek kefalet teminatı ile ve 

gerekse ipotek teminatıyla olan kredi çalışmalarında müşterinin tüm mal varlığına ilişkin tapu bilgileri 

değerlendirilmelidir.  

Tapu sicilleri alenidir. İlgili olduğunu ispat eden herkes kendisince önemli olan başlıca sayfaların 

memur huzurunda gösterilmesini veya bunların birer suretlerinin verilmesini isteyebilir. Bu nedenle tapu 

bilgilerine ulaşmada yasal bir engel bulunmamaktadır.  

Tapu sicil kayıtları, kredi değerliliğini yitiren firmalarda erken uyarı özelliği taşımaktadır. Kredi 

değerliliğini yitiren firmalar alacaklıların yasal takiplerini engellemek veya zaman kazanmak için sahip 

olukları gayrimenkulleri, üzerlerindeki yasal sınırlamalara (ipotek) rağmen ya aile fertlerine ya da üçüncü 

kişilere satış vaadi kaydı veya uzun süreli ve sembolik tutarlı kira şerhi konularak yasal takibi engelleme niyeti 

taşıyabilmektedirler. Bu nedenle firmaların gayrimenkul varlıkları ile bunlar üzerinde ipotek, haciz, satış vadi, 

şufa veya intifa hakkı tesisi, kira şerhi ve benzeri takyidatların bulunup bulunmadığı, zaman içerisindeki tapu 

kayıtları üzerinde olası değişikliklerin alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 

2.1.4. Trafik Sicil Kayıtları  

Gerek taşıt kredilerinin verilmesinde ve gerekse kredilerin teminatına taşıt rehini alınması durumunda 

söz konusu taşıtın üzerinde herhangi bir yasal sınırlama olup olmadığı bilgisine mutlaka ulaşılması gerekir. 

Aksi takdirde bizden önce tesis edilmiş bir alacak rehini, taşıtın bizim için teminat vasfını ya zayıflatacak veya 

yok edecektir.  

                                                           
178 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, “Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği”, Yeni Kayıt, Madde 10. 
179 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, a.g.e., Madde 11 
180, Fikret Eren, “Mülkiyet Hukuku”, Yetkin Yayınları, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Ankara 2016, s.205  
181Lale Sirmen; Eşya Hukuku, Yetkin Yayınları, 2. Bası, Ankara 2014, s.199; 
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Karayolları trafik kanununa göre, motorlu araçların trafik siciline tescil edilmesi zorunludur. Trafik 

sicil sorgusu ile aracın teknik özellikleri (marka, model, cinsi, tescil tarihi vb.) ile üzerinde herhangi bir haciz, 

rehin gibi hak mahrumiyeti bulunup bulunmadığına dair bilgilere ulaşılabilmekte olup söz konusu bilgilere 

ulaşılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kredi verilmesini müteakip istihbaratın devamlılığı 

ilkesine göre trafik sicil kayıtlarında herhangi bir değişikliğin olup olmadığının takip edilmesi gerekmektedir. 

Zira kredi verilmesi ve rehin tesisinden sonra aracın üzerindeki yasal sınırlamalara rağmen mal kaçırma amaçlı 

mülkiyet değişikliği olabilmektedir.  

 

2.1.5. Vergi Dairesi Kayıtları 

Firmaların Vergi Dairesine kayıtlı olmaları ve vergi numaralarının bulunması şarttır. Firmanın 

kar/zarar durumu ve ödediği vergi miktarı ile geçmiş yıllara ait vergi borçlarına ilişkin araştırmalar ilgili Vergi 

Dairelerinden yapılması gerekir  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, kesinleşen ve vadesi geçtiği 

halde ödenmemiş olan vergi ve cezaları, belirlenen tutardan daha fazla olan mükellefler ilgili Vergi 

Dairelerince her yıl kamuoyuna duyurulmaktadır. Ticari faaliyetleri sonucu doğan vergi borcunu ödeyemeyen 

bir firmaya kredi açılması, kredinin geri dönmeme olasılığını doğal olarak yükseltecektir. 

 

2.1.6. T.C. Merkez Bankası Kaynakları  

T.C. Merkez Bankası kaynakları 4 başlık altında toplanabilir; 

• Risk Santralizasyonu Kayıtları, 

• Protestolu Senet Kayıtları,  

• Karşılıksız Çek Kayıtları,  

• Negatif Nitelikli Bireysel Kredi Kayıtları,  

• Risk Santralizasyonu Kayıtları 

Bankalar, müşterilerine açtıkları kredi limitleri ile kullandırdıkları kredileri T.C. Merkez Bankası’na 

bildirmektedirler. T.C. Merkez Bankası bildirilen kredi bilgilerini birleştirerek, finans kuruluşlarına geri 

bildirimde bulunur. TCMB Memzuç (birleştirilmiş) kredi kayıtlarının incelenmesi neticesinde; firmaya yurtiçi 

finans kuruluşlarınca açılan ve kullandırılan krediler ayrıntılarıyla görülmekte olup, alınabilecek diğer bilgiler 

aşağıda belirtilmiştir.  

• Bankalar tarafından açılan veya kullandırılan kredi miktarının firmanın ödeme gücünün üzerinde 

olup olmadığı, 

• Bankalarca açılan veya kullandırılan kredilerde dönemler itibarı ile artış ve azalışlar, 

• Kullanılan kredilerle ilgili riskin hareketliliği, 

• Firmanın hangi dönemlerde daha fazla kredi kullandığı, 

• Tahsis edilen ve/veya kullandırılan kredilerin türü,  

• Firmanın limit doluluğu, tahsis edilen limitlerin riske dönüşme oranı,  

• Banka sayılarındaki değişimler,  

• Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Kredilerin bulunup bulunmadığı, 

• Yeniden Yapılandırma Kapsamında Kredilerin olup olmadığı, 

• Tasfiye olunacak alacak ve takipteki risk kodlarında bakiye bulunup bulunmadığı,  

• Tahakkuk sütununda, Faiz Komisyon tutarının bulunup bulunmadığı,  

• Tazmin Edilen Gayrinakdi Kredilerinin olup olmadığı, 

• Firma ile TCMB kayıtları arasında uyumsuzluk bulunup bulunmadığı, 

Kredi ilişkisine girilmesi düşünülen veya kredi çalışmaları devam etmekte olan firmaların, diğer 

bankalarla olan kredi ilişkilerindeki gelişmeler, mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir.  
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2.1.7. Protestolu Senet Kayıtları 

Protestolu senet kayıtları, firmaların taahhütlerine bağlılıkları ile mali durumları hakkında bilgi 

vermekte olup firmaların protestolu senet kayıtlarının bulunup bulunmadığı, varsa kaldırılarının yapılıp 

yapılmadığı, yoğunluğu ve sürekliliği, TCMB risk santralizasyon kayıtlarından araştırılmalıdır.  

 

2.1.8. Karşılıksız Çek Kayıtları  

Karşılıksız çek kayıtları, firmaların taahhütlerine bağlılıkları ile mali durumları hakkında bilgi 

vermektedir. Firmaların karşılıksız çek kayıtlarının bulunup bulunmadığı, düzeltme haklarını kullanıp 

kullanmadıkları, yoğunluğu ve sürekliliği TCMB risk santralizasyon kayıtlarından araştırılması 

gerekmektedir. 

 

2.1.9.Negatif Nitelikli Bireysel Kredi Kayıtları  

T.C. Merkez Bankası, bireysel kredi ya da kredi kartı kullanan müşterilerin takibe düşen kredilerini 

finans kuruluşlarına bildirmektedir. Kredi talep eden gerçek kişiler ile tüzel kişilerin ortaklarının negatif 

nitelikli bireysel kredi kayıtlarının olup olmadığı, varsa akıbeti, yoğunluğu ve sürekliliği TCMB risk 

santralizasyon kayıtlarından araştırılmalıdır.  

 

2.1.10. İcra-İflas Müdürlükleri Kayıtları 

Firmanın, ortaklarının ve kardeş kuruluşlarının icra/iflas kayıtlarının bulunup bulunmadığı, bulunuyor 

ise neden kaynaklandığı ve akıbeti İcra/İcra İflas Müdürlükleri kayıtlarından araştırılarak sağlanan bilgilerin 

değerlendirilmesi gerekir. 

 

2.1.11. İhale Yasaklısı Firma Kayıtları 

Kamu İhale Kurumu tarafından, kamu ihalelerinde yasaklı olan firmaların unvanları, yasağı koyan 

kurum, yasağın başlangıç ve bitiş süresi ile yasağın dayanağı günlük olarak Resmi Gazete’de 

yayınlanmaktadır. Resmi Gazete’de yayınlanan bu kayıtlar ile ilgili sorgulama, Kamu İhale Kurumu’nun 

internetteki web sayfasından yapılmalıdır. 

 

2.1.12. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçluları Kayıtları 

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olan firmaların unvanları ve prim borcu tutarları yıllık olarak 

açıklanır. Bu bilgilere Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ulaşılarak değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 

 

2.1.13. Asliye Hukuk/Ticaret Mahkemeleri Kararları 

Firma, ortakları ve kardeş kuruluşları hakkında ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının bulunup 

bulunmadığı, bulunuyor ise bilgileri Asliye Hukuk/Ticaret Mahkemelerinden araştırılarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 

2.1.14. Deniz Ticaret Odası Kayıtları 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9. maddesine göre 

ticaret siciline kayıtlı deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri de bulundukları 

yerdeki Oda'ya kaydolmak zorundadır182. 

Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre 

tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara 

bildirmek zorundadır183.  

                                                           
182 T.Odalar ve Borsalar Birliği, https://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Sayfalar/Yonetmelikler.(Erişim Tarihi 28.5.2018) 
183 Deniz Ticaret Odası,http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/birimler/dto-birimleri-sicil.aspx (Erişim Tarihi 28.5.2018) 
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Deniz Ticaret Odası’nın Üyeleri arasında; gemi sahipleri, gemi işletmecileri, gemi acenteleri, gemi 

alım-satım komisyoncuları, sevkiyat acenteleri, yükleme, boşaltma ve istifleme yapan şirketler, yükleme ve 

boşaltmada puantaj yapan şirketler, gemi klas kuruluşları, gemi sigorta şirketleri, sigortacılar ve bunların 

acenteleri, gemi sörveyörleri ve uzmanları, kurtarma, kılavuzluk, deniz dibinin taranması, yatçılık, marina 

operatörlüğü, gemi levazımı sağlama gibi yardımcı hizmetlerde çalışanlar bulunmaktadır.  

 

2.1.15.Gemi Sicil Kayıtları  

Türk Uluslararası Gemi Siciline aşağıdaki gemiler ve yatlar tescil edilmesi gerekmektedir184.  a) 

4490 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 21/12/1999 tarihinde Milli Gemi Siciline kayıtlı bulunan bütün gemiler 

ve yatlar.        b) Tonaj sınırı aranmaksızın, yurt içinde 

inşa edilen gemiler, yatlar ve özel maksatlı, özel yapılı bütün gemiler.      

     c) RG-19/1/2005-25705) Yurt dışından ithal edilecek 3.000 DWT’nin 

üzerindeki ticari amaçla kullanılan her türlü yük ve açık deniz balıkçı gemileri ile 300 Grostonun üzerindeki 

yolcu ve özel maksatlı, özel yapılı gemiler185.       d) Gemi 

Sicil Nizamnamesinin 10. maddesine göre 18 groston veya daha büyük her ticaret gemisi bağlama limanının 

tabi olduğu sicil dairesince tescil olunur ve sicil tasdiknamesi verilir.  

Gemi sicili; geminin mülkiyeti, bayrağı, tonajı ve ölçüleri gibi özelliklerinin yanında üzerindeki rehin 

hakkı gibi hususların da kaydedildiği bir kütüktür.  

Gemi siciline kayıtlı olanlar gayrimenkul, olmayan gemiler ise menkul mal niteliğindedir. 

 

2.2. Diğer Kaynaklar: 

İstihbaratın diğer kaynakları aşağıda verilmiştir; 

• Şirket ana sözleşmesi 

• Mali tablolar (Bilanço, gelir tablosu, dipnotlar, ek mali tablolar, mizanlar, yasal ve yardımcı defterler) 

• Firma iş yeri/tesisinin ziyareti 

• Firma yetkili/ortakları ile karşılıklı görüşme 

• Piyasa incelemesi, iş ilişkisindeki firmalarla yapılan görüşmeler 

• Firmanın bankalarla olan ilişkileri 

• Dış denetim raporu, SMMM/YMM raporu, faaliyet raporu, hazirun cetveli, imza sirküleri 

• Kapasite raporu, hakediş belgesi, iş bitirme belgesi, iş sözleşmesi, gümrük beyannameleri, yatırım 

teşvik belgesi, dâhilde işleme izin belgesi, vergi beyannamesi 

• Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) 

• Odalar, dernekler, birlikler ve borsalar  

 

2.2.1. Şirket Ana Sözleşmesi 

Anasözleşmenin içeriğinde yer alan tüzel kişiliğe özgü hükümler emredici kanun hükümleri ve ticaret 

sicilinin etkisi yoluyla herkese karşı ileri sürülebilen objektif norm etkisine sahiptir186. 

Ortaklık ticaret siciline tescil edilip tüzel kişilik kazandıktan sonra bu sözleşmenin tüzel kişiliğin 

oluşmasına ilişkin hükümleri tarafların kişiliklerinden koparak objektifleşmekte ve üçüncü kişilere karşı da 

geçerli ve ileri sürülebilen normlar haline dönüşmektedir187. 

Şirket ana sözleşmesi, özellikle sermaye şirketlerinde önem kazanmaktadır. Ortaklığın tanınması için 

öncelikle şirket ana sözleşmesinin incelenmesi gerekir. Şirket ana sözleşmesinde yer alan başlıca konular 

                                                           
184 Mevzuat Bilgi Sistemi, http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.5692&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=  

(Erişim Tarihi 28.5.2018) 
185 Resmi Gazete, 19/1/2005 Tarih, Sayı, 25705 
186 Mehmet Bahtiyar, “Anonim Ortaklık Anasözleşmesi”, İstanbul  2001, s. 7  
187 Esra Hamamcıoğlu, “Anonim Ortaklıklarda Anasözleşme Değişikliği” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel 

Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı, İstanbul, 2011, s.18 (Yayımlanmamış Doktora Tezi) 
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şunlardır; ortaklığın türü, ticaret unvanı, adresi, ortakları ve haklarında bilgi (adı-soyadı, ikametgâh adresi ve 

uyruğu), kuruluş tarihi, süresi, sermaye durumu, yetki ve sorumluluk, karın dağılımı, yöneticiler,  

Ana sözleşmenin temin edilememesi halinde, firmanın kuruluşuna ait Türkiye Ticaret Sicil 

Gazetesinden de aynı bilgilere ulaşmak mümkündür.  

 

2.2.2. Mali tablolar (Bilanço, gelir tablosu, dipnotlar, ek mali tablolar, mizanlar, yasal ve 

yardımcı defterler)  

Mali tablolar; firmanın finansal durumu, faaliyet sonuçları hakkındaki bilgileri ilgililerine sunmak, 

kaynakların nasıl ve hangi etkinlikte kullanıldığını göstermek amacıyla düzenlenen belgelerdir.  

Bilanço esasında, yevmiye defteri, defterikebir ve envanter defterinin, işletme hesabı esasına göre ise, 

işletme hesabı defterinin tutulması yasal zorunluluktur.  

Bilanço esasına göre defter tutan firmaların elden veya elektronik ortamda gönderdikleri bilanço-gelir 

tablolarının Vergi Dairesi/SMMM/YMM onaylı asılları veya bunların fotokopileri alınmalıdır. 

SPK’ ya tabi firmalar için ise, menkul kıymetleri halka arz olunmuş ortaklıklar ile sermaye piyasası 

aracı kurumlarının, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca düzenleyecekleri dipnotlarını da içeren bilanço, kar 

ve zarar cetvelleri ile bunlara ek mali tablolar alınmalıdır. 

İşletme hesabı esasına göre defter tutar mükelleflerden ise Vergi Dairesi/SMMM onaylı işletme hesap 

özeti aslı veya fotokopisi alınır.  

 

2.2.3. Firma iş yeri/tesisinin ziyareti 

Mali tahlil ve istihbarat çalışmalarında, firmanın iş yeri/tesisleri mutlaka ziyaret edilerek; faaliyetleri, 

büyüklüğü, üretim teknolojisi, maddi duran varlıkları, yatırımları, stokları ve benzeri varlıklarının fiziksel 

durumları ile yasal kayıtları arasında paralellik olup olmadığı incelenmelidir. 

 

2.2.4. Firma yetkili/ortakları ile karşılıklı görüşme 

Mali tahlil ve istihbarat çalışmalarında, firmanın tesis ziyareti ile birlikte ortakları veya yetkilileri ile 

karşılıklı görüşme yapılarak, faaliyet döngüsü, uygulamakta olduğu genel işletme politikaları, geleceğe dönük 

planları gibi konular hakkında bilgi edinilmeye çalışılır. 

 

2.2.5. Piyasa incelemesi, iş ilişkisindeki firmalarla yapılan görüşmeler 

Piyasa istihbaratı kapsamında firmanın mal veya hizmet aldığı ya da sattığı kuruluşlar ve sektörde 

güvenilirliği ile tanınan kişiler ile irtibata geçilerek, hem sektör hem de firma hakkında bilgiler alınmaya 

çalışılır. Firmanın edimlerine bağlılığı, yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmediği, piyasada 

saygınlığının bulunup bulunmadığı istihbar edilir.  

 

2.2.6. Firmanın Banka ve diğer finansal kuruluşlar ile ilişkileri 

Firmanın mevduatı, tahsil ve teminattaki senet ve çeklerin tahsil kabiliyeti, kredilerinde gecikmeler 

olup olmadığı, alınan faiz komisyonlar, verimliliği, ödemelerde gecikme olup olmadığı ve benzeri hususlar, 

bankalar nezdinde incelenir. 

 

2.2.7.  Dış denetim raporu, serbest muhasebeci mali müşavir/yeminli mali müşavir raporu, 

faaliyet raporu, hazirun cetveli, imza sirküleri 

Dış denetim raporu; bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda hazırlanan finansal tablo ve diğer 

finansal bilgilerinin, kendi personeli olmayan denetçiler tarafından, önceden belirlenmiş ölçütlere 

uygunluğunun ve doğruluğunun, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları ile 

bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, 

kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirildiği ve sonuçlarının yer aldığı bir rapordur. 

Serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir raporu; işletmelerin hesap, bilanço, defter 

kayıt ve belgelerinin, vergi mevzuatı ve Tek Düzen Hesap Planı ile getirilen Muhasebe Sistemi Uygulama 
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Tebliğleri yönünden serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir tarafından incelenmesi 

sonucunda hazırlanan rapordur.  

Faaliyet raporları; anonim şirketler/kooperatifler tarafından genel kurullarına sunmak üzere hazırlanır. 

Firmanın bir yıllık faaliyet ve sonuçlarının yer aldığı, kar dağıtımı (kooperatifler ayrık) önerilerini içeren 

rapordur.  

Anonim Şirketler ve Kooperatiflerde son genel kurula ait ortaklık yapısını gösteren hazirun cetveli, 

Limited Şirketlerde ise ortaklık pay defteri aranır. Söz konusu belgelerin düzenlenmesinden sonra firmanın 

ortaklık yapısında değişiklik olup olmadığı da araştırılır.  

İmza sirküleri; şirketi temsil eden kişilerin yetki derecesini, kapsamını ve bu yetkileri nasıl 

kullanacaklarını hükme bağladıkları imzaların örneklerini gösteren belge olup, noter veya ticaret odası onaylı 

olmalıdır.  

 

2.2.8.  Kapasite raporu, hakediş belgesi, iş bitirme belgesi, gümrük beyannameleri, yatırım 

teşvik belgesi, dâhilde işleme izin belgesi, vergi beyannamesi 

Kapasite raporu; sınaî üretim, sınaî hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet 

gösteren tüm kuruluşların üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerli olan bir 

belgedir. Kapasite raporu üzerinden; şirketin ürettiği başlıca mamuller, tesisin üzerine kurulduğu açık ve 

kapalı alan, tesislerin özelliği ve mülkiyet durumu, personel sayısı ve benzeri bilgilere ulaşılır.  

Hakediş belgesi; iş veren ile yapılan sözleşme ve şartname hükümleri çerçevesinde edimini yerine 

getiren müteahhide yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan belgedir.  

İş bitirme belgesi; yurtiçinde veya yurtdışında yapım işini sözleşme ile taahhüt ederek bitirmiş ve 

geçici kabulünü yaptırmış yüklenicilere, sözleşmeyi yapan iş veren tarafından düzenlenerek verilen belgedir.  

Gümrük beyannameleri; eşyanın tabi tutulmak istendiği gümrük rejimine göre, giriş/çıkış 

beyannamesi, antrepo beyannamesi gibi adlarla kullanılır. Gümrük beyannamesi, gönderen/ihracatçı, alıcı, 

çıkış/ihracat ülkesi, gideceği ülke (ithalatçı için varış ülkesi), teslim şekli, döviz ve toplam fatura bedeli gibi 

bilgileri içeren belgedir.  

Yatırım teşvik belgesi; yatırımın cinsi, konusu ve yeri, başlangıç ve bitiş tarihleri, döviz kullanımının 

bulunup bulunmadığı, yatırımla ilgili olarak yararlanılacak teşvikler, yatırımın finansman şekli (öz 

kaynak/yabancı kaynak dengesi, sermaye artırma şartı) ve benzeri gibi bilgileri içeren belgedir.  

Dâhilde işleme izin belgesi; ihraç edilmek kaydıyla ithal edilen ve üretiminde kullanılacak olan 

hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel 

yüklerden istisna olmak üzere, çeşitli ithalat kolaylıkları ve teşviklerden yararlanabilmesine yönelik olarak 

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirli bir süre için düzenlenen belgedir. 

Vergi beyannamesi ve tahakkuk fişi; vergi mükellefinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı 

bildirildiği ve teyit edildiği belgelerdir.  

 

2.2.9. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) 

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin, üye finansal kuruluşların kredili firmalarının bilgilerinin paylaşıldığı 

kayıtlardır.  

 

2.2.10. Odalar, dernekler, birlikler ve borsalar 

Firma ve/veya faaliyet gösterdiği sektör hakkında, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve küçük sanatkârlar 

dernekleri, ihracatçı birlikleri, mühendis ve mimar odaları, kooperatif birlikleri, serbest muhasebeci, mali 

müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, menkul kıymetler borsalarından bilgi temin edilebilir.   

 

SONUÇ 

Kredi, banka ve finans kurumlarının en temel faaliyetlerini oluşturmaktadır. Bankaların mudilerinden 

topladıkları fon fazlalarını, fon talep edenlere belli tarihte geri alınmak üzere kullandırılması kredi faaliyetini 

oluşturmaktadır. Kullandırılan fonların vadelerinde tahsil edilemeyerek kredilerin sorunlu hale gelmesi, 
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bankaları Karşılıklar Kararnamesine uygun olarak muhtemel zararlar için karşılık ayırma yükümlülüğü ile 

karşı karşıya getirmektedir. Vadesinde tahsil edilemeyerek sorunlu hale gelen kredi alacaklarının büyüklüğü 

bu konuda ayrılacak karşılıkları, dolayısıyla zararları büyüteceğinden, öz kaynaklar da bu paralelde azalarak, 

sermaye ihtiyacı ile karşı karşıya gelinecektir.  

Bankacılık faaliyetlerinde sermaye yeterlilik rasyosunun % 8 olduğunu dikkate aldığımızda, 

bankaların faaliyetlerinin finansmanında sermayeden ziyade önemli ölçüde mudilerinden topladıkları 

mevduatı kullandıkları görülmektedir. Buradan bankaların kredileri vadelerinde tahsil ederek kredilere 

seyyaliyet kazandırmaları, bankaların faaliyetlerinin sürdürülebilirliği bakımından ne kadar çok önemli 

olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bankaların Tahsil Olunacak Alacaklar hesabında kayıtlı olan sorunlu kredilerin artması, bankaların 

faaliyetlerini zararla sonuçlandırmalarına, zararların öz kaynakları eritmesine bağlı olarak sermaye ihtiyacına, 

daha ileri aşamalarda ise bankanın kredi riski ve likidite riski ile karşı karşıya gelmesine neden olmaktadır. 

Bütün bunların sonucunda ise banka iflaslarına ve hatta ekonomik krizlere varan büyük sorunlara neden 

olabilmektedir. Bu nedenle Bankaların kredilerini sağlam müşterilere vermeleri son derecede önem 

taşımaktadır.  

Kredi kararlarının sadece şirket finansal tablolarına dayandırılarak alınması büyük yanılgılara neden 

olabileceğinden, finansal tablolarla birlikte eş zamanda piyasa istihbaratının yapılması bu gün artık ihtiyari 

olmayıp, BDDK’nın yürürlükteki yönetmeliklerine göre, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Kredi kararlarının doğru olarak alınabilmesi için piyasa istihbaratının olması gerektiği gibi tam olarak 

yapılması gerekmektedir. Piyasa istihbarat bilgileri piyasa koşulları ve rekabetten kaynaklı olarak yanlış ve 

yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle piyasa istihbarat bilgilerinin mutlaka çeşitli kaynaklarla karşılaştırılması 

ve doğruluğundan şüphe olmayan bilgilerin kredi kararlarında kullanılması gerekmektedir.  

Banka ve finans kurumlarında kredi çalışması yapanlarla, piyasa müşterilerine vadeli mal ve hizmet 

satanların, piyasa istihbarat çalışmalarında, piyasa istihbaratının kaynakları ve söz konusu kaynakların 

fonksiyonları, araştırmamızda ortaya konularak ilgililerin bilgisine sunulmuştur.  
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Öğr. Gör. Ali UZUN188 

TÜRKÇE ÖĞRENEN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEYİ TERCİH ETMELERİNE 

DAİR GÖRÜŞLERİ189 

THE VIEWS OF INTERNATIONAL STUDENTS LEARNING TURKISH ON THEIR PREFERENCE 

FOR TURKISH 

 

 

 

ÖZ 

Son yıllarda Türkiye’nin komşu ülkelerinde ve çevresinde yaşanan hadiseler açıkça göstermektedir ki,  

emperyalist güçlerin emelleri uğruna mağdur olan halklar, vatanlarını zor şartlarda terk etmek mecburiyetinde 

kalmışlardır. Hemen her şehirde ve üniversitesinde mülteci barındıran Türkiye, eğitimde de bütün imkânlarını 

seferber etmiştir. Çalışma, Akdeniz Bölgesi’ndeki bir üniversitede, TÖMER’de Türkçe öğrenen 1 Yemen, 1 

Kazakistan, 2 Irak, 2 Çin ve 15 Suriyeli olmak toplam 21 yabancı öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmada araştırmacı tarafından -yabancılara Türkçe öğretimi konusunda deneyimli iki uzman- 

görüşü doğrultusunda hazırlanan nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak değerlendirilen yarı 

yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme formundaki sorularla öğrencilerin Türkçeyi tercih 

sebepleri ve Türkçe hakkındaki görüşlerini ölçme hedeflenmiştir. Araştırma ile öğrencilerin Türkiye’de 

üniversitede okumak için, Türkiye’de yaşamak için, Türklerle konuşmak için, yabancı bir dil öğrenmeyi 

sevdiğim için ve iyi bir iş bulmak için Türkçe öğrenmeyi tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Türkçe öğretimi, uluslararası öğrenciler. 

JEL Kodu: I 20. 

 

 

 

ABSTRACT 

In recent years, the problems experienced in Turkey's neighboring countries have clearly shown that 

people who are the victims for the sake of the ambitions of the imperialist powers are forced to leave their 

homeland in difficult conditions. Turkey hosting refugees in almost all cities and universities has provided 

great opportunities for their education. The study was conducted with a total of 21 international students 

studying Turkish at university in the Mediterranean region TOMER. Among the participants, 1 is Yemen, 1 

Kazakhstan, 2 Iraqi, 2 Chinese and 15 Syrians.  

Semi-structured interviews were conducted by the researcher in the direction of two experts who are 

experienced in teaching Turkish to foreigners. Having a qualitative research design, the research used case 

study method. The questions in the interview form aims to measure the students' preferences of Turkish and 

their views on Turkish. Research results have revealed that international students mostly prefer Turkish for 

studying, living in Turkey, for communicating with Turkish people, for their tendency towards learning a new 

language, and for finding a good job.  

Keywords: Refugee, Turkish teaching, international students. 

JEL Code: I 20. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda Türk üniversitelerinin adı dünya üniversiteleriyle birlikte anılmakla birlikte özellikle 

Afrika’da büyük ivme kazanmıştır. Türkiye’deki üniversitelere eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin 

sayısı, eğitim için yurtdışına giden Türk öğrencilerin sayısını geçerek 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 125 

bine ulaşmıştır Akar (2018). 

Uluslararası güçlerin birbiriyle güç yarışı ve ülkelerin çıkar ilişkileri arasında kalan insanlar güç 

koşullarda hayatlarını devam ettirmektedirler. Özellikle bazı Ortadoğu ülkelerindeki ciddi yönetim 

belirsizlikleri kendi vatandaşlarını mağdur edip hayatta kalma mücadelesi vermelerine neden olmuştur. Bu 

sebeple son yıllarda Türkiye’nin komşu ülkelerinde ve çevresinde yaşanan hadiseler açıkça göstermektedir ki,  

emperyalist güçlerin emelleri uğruna mağdur olan halklar, vatanlarını zor şartlarda terk etmek mecburiyetinde 

kalmışlardır.  

Türkiye bu göç dalgasına duyarsız kalmayan, mültecilere kucak açan ve onların her türlü ihtiyaçlarını 

kendi vatanlarındaymış gibi karşılayan neredeyse tek ülkedir. Suriye başta olmak üzere iç karışıklık nedeniyle 

kendi vatanlarını terk etmek zorunda kalan ve ülkemize sığınan masum insanlar, ülkemizin hemen hemen her 

yerinde yaşam mücadelesi vermektedir. Çocuk ve bakıma muhtaç olanlar başta olmak üzere ülkemiz, tüm 

imkânlarıyla mültecilere hizmet etmektedir. Hemen her şehirde ve üniversitesinde mülteci barındıran Türkiye, 

eğitimde de bütün imkânlarını seferber etmiştir. Böylelikle mülteci olarak gelen öğrenciler üniversitelerimizde 

uluslararası öğrenci statüsüne kavuşmuşlardır. 

Ülkemizde bulunan yabancı öğrenciler sadece Ortadoğu ülkelerinden gelen öğrenciler değil dünyanın 

değişik bölgelerinden de ciddi öğrenci akını olmaktadır. Yabancı bir ülkede eğitim görmenin uluslararası 

ekonominin gelişen bir sektörü olduğunu belirten Paksoy (2014), öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmek 

ve fırsatları değerlendirmek için Amerika ve Japonya gibi gelişmiş ülkeleri tercih ettiklerini ifade etmektedir. 

Ülkeler ise yabancı öğrenci pazarından daha büyük pay almak için adeta birbirleriyle yarış içerisindedirler 

Kumar (2008). Uluslararası öğrencileri kendi ülkelerine çekmek için oldukça cazip imkânlar sunan ülke 

yöneticileri, öğrenci hareketliliğinin ülkenin tanıtılmasına ve ekonomisine ciddi katkı sağladığından her geçen 

gün bu payı artırmak istemektedirler. Gelişmiş ülkelerin yabancı öğrenci pastasından aldığı payları giderek 

artarken, Türkiye de bu duruma kayıtsız kalmamaktadır. Türkiye her ne kadar gelişmekte olan bir ülke olsa 

da dünyanın değişik ülkelerinden lisans veya lisansüstü eğitim için ülkemize gelen öğrencilerin sayısı gün 

geçtikçe artmaktadır. Bunda Türkiye’nin, gerek siyasi gerekse ekonomi ve diğer alanlarda bölgesinde etkin 

ve güçlü olmasının payı yadsınamaz bir gerçektir.  

Öğrenci göç hareketliliğinin başlarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki 

üniversitelerde yoğun olarak bulunan uluslararası öğrenciler, şimdi neredeyse Türkiye’deki tüm üniversitelere 

dağılmış durumdalar. Çevre ülkeler ve Ortadoğu’daki gelişmeler bu yoğunluğu daha da artırmıştır. Çalışmanın 

yapıldığı üniversitede de son yıllarda sadece Suriyeli öğrenci değil Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere 

hemen her bölgeden farklı öğrencilerin eğitim aldığı görülmektedir.  

Hem yabancı bir ülke, yabancı bir şehir hem de yabancı bir üniversitede bulunan uluslararası öğrenciler 

için en önemli sorun şüphesiz dil ve sosyo-kültürdür. Bu nedenle Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu birinin, 

yabancı bir dil öğrenmesi bir tercih olmakla birlikte bazı engelleri aşması için bir zorunluluk da olabilmektedir. 

Son yıllarda Türkçe, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yabancılar tarafından ilgi gören bir dildir. Gelişmiş 

ülkelerin yabancı öğrencilere sunduğu imkânlar ve sosyo-ekonomileri dikkate alındığında, günümüzde 

ülkemize de ciddi manada yabancı öğrenci akını olmaktadır. Bunda hiç şüphesiz Türkiye’nin dünya ülkeleri 

arasındaki siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda gelişmesinin önemi büyüktür.  

 

Amaç 

Herhangi bir sebeple Türkiye’de bulunan uluslararası öğrencilerin Türkçeyi tercih etme nedenleri ve 

Türkçe öğrenimi hakkındaki görüşlerini araştırmak. 

 

YÖNTEM 
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Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi olan durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması; güncel 

bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içerisinde, olgu ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin 

hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden fazla kanıt veya veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, 

görgül bir araştırma yöntemidir (Yin, 1984:23’ten akt. Yıldırım ve Şimşek, 2013:313). 

 

Çalışma Grubu 

Çalışma, Akdeniz Bölgesi’ndeki bir devlet üniversitesinde bulunan TÖMER’de Türkçe öğrenen 1 

Yemen, 1 Kazakistan, 2 Irak, 2 Çin ve 15 Suriyeli olmak toplam 21 yabancı öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Sınırlılıklar 
Bu çalışma, Akdeniz Bölgesi’ndeki bir devlet üniversitesinde bulunan TÖMER’de öğrenim gören 21 

uluslararası öğrenci ile sınırlıdır. 

 

Veri Toplama Araçları 
Çalışmada -yabancılara Türkçe öğretimi konusunda deneyimli iki uzman- görüşü doğrultusunda, 

araştırmacı tarafından hazırlanan nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak değerlendirilen yarı 

yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Uzmanlar: TÖMER’de görev yapan iki öğretim görevlisi 

 Çalışmaya katılan uluslararası öğrencilere yöneltilen görüşme soruları şu şekildedir: 

 1. Niçin Türkçe Öğreniyorsunuz? 

 2. Ailenizde sizden başka Türkçe bilen veya öğrenen var mı?  

 3. Sizce Türkçe nasıl bir dil? Zor mu, kolay mı? 

 4. Mezun olduğunuzda Türkçenin size fayda sağlayacağını düşünüyor musunuz? Açıklayınız.  

 5. Arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle Türkçe konuşmaktan hoşlanır mısınız?  

 6. Yeniden bir dil öğrenme imkânınız olsa yine Türkçeyi tercih eder miydiniz? 

 

BULGULAR 

Çalışmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen veriler tablo şeklinde 

verilip içerik analizi yöntemiyle yorumlanmıştır. Buna göre; 

1. Niçin Türkçe Öğreniyorsunuz? Sorusuna öğrencilerin,  

Tablo 1.  

Kodlar f 

Eğitim 18 

İş 1 

Burs 1 

Dil öğrenmeyi sevmek 1 

Türkiye’de bir üniversitede okumak istiyorum.  (14 Suriyeli, 2 Çinli, 1 Iraklı, 1 Yemenli) 

İş bulmak için. (Suriyeli) 

Yabancı dil öğrenmeyi sevdiğim için. (Kazak)  

Türkiye’de yaşamak için. Burs kazandığım için. (Iraklı) 

şeklinde yanıtlar verdikleri görülmüştür.  

 

2. Ailenizde sizden başka Türkçe bilen veya öğrenen var mı?  Sorusuna öğrenciler;  

Tablo 2. 

Kodlar f 

Evet 12 

Hayır 9 
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Evet var. Çünkü kardeşlerimin hepsi işe ve okula gidiyor. 

Baba ve anne hariç kardeşlerim hep Türkçe okumaktadır.  

şeklinde cevap vermişlerdir.  

 

3. Sizce Türkçe nasıl bir dil? Zor mu, kolay mı? Sorusuna öğrenciler;  

Tablo 3. 

Kodlar f 

Kolay 11 

Zor 10 

Türkçe bana göre kolay çünkü Türkçe kelimelerin çoğu benim dilime benziyor. (Doğu. Türkistanlı- 

Çin vatandaşı)  

Türkçe zor bir değil kolaydır, sadece çalışmalıyız. (Suriyeli) 

Bence Türkçe biraz zor ama güzel ve eğlenceli bir dil. (Suriyeli) 

şeklinde cevap vermişlerdir. 

 

4. Mezun olduğunuzda Türkçenin size fayda sağlayacağını düşünüyor musunuz? Açıklayınız. 

Sorusuna öğrenciler;  

Tablo 4. 

Kodlar f 

Evet 21 

Hayır - 

Evet, çünkü her yerde yayılmaktadır. (Suriyeli) 

Evet, çünkü ben böyle inanıyorum ki öğrendiğimiz her şey bizi ifade edecek. (Yemenli) 

Evet, çünkü eğer Irak’a dönsem orada Türk şirketler var bu şirketlerde çalışmak için Türkçe çok 

yarayacak. (Iraklı)  

şeklinde cevap vermişlerdir. 

 

5. Arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle Türkçe konuşmaktan hoşlanır mısınız? Sorusuna 

öğrenciler;  

Tablo 5. 

Kodlar f 

Evet 17 

Hayır 4 

Evet hoşlanırım büyük bir fayda var. (Iraklı)  

Evet Türkçe çok konuşmak istersem hızla öğrenirim. (Doğu. Türkistanlı) 

Evet çünkü seviyorum. (Suriyeli)  

şeklinde cevap vermişlerdir. 

 

6. Yeniden bir dil öğrenme imkânınız olsa yine Türkçeyi tercih eder miydiniz? Sorusuna 

öğrenciler; 

Tablo 6. 

Kodlar f 

Evet 12 

Hayır 9 

Evet, tercih ederdim çünkü Türkçe önemli bir dil. (Kazak)  

Evet, tercih ederim. Türkçe kolay ve Türkçeyi seviyorum. (Suriyeli)  
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Hayır, başka bir dil öğrenirdim. (Yemenli)  

Hayır, istemem çünkü ben Türkçeyi sevmiyorum. (Suriyeli) 

Şeklinde yanıtlar vermişlerdir. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Çalışmada elde edilen veriler nitel araştırma desenlerinden içerik analiziyle değerlendirildiğinde genel 

olarak öğrencilerin Türkiye’de bulunma ve eğitim amacıyla Türkçeyi öğrenmeyi tercih ettikleri sonucuna 

varılmıştır. Gürbüz ve Güleç (2016), yabancı öğrencilerin Türkiye’yi eğitim almak için tercih ettiklerini ve 

bununla birlikte Türkçe öğrenme mecburiyetinde olduklarını ifade eden çalışma yapmışlardır. Bu iki çalışma 

arasında benzerlikler görülmektedir.  

Bulgular neticesinde, araştırmaya katılan uluslararası öğrencilerin çoğunun ailelerinin de Türkçeyi 

biliyor veya öğreniyor olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin Türkçeyi kolay bir dil olarak gördüğü ve 

arkadaşlarıyla Türkçe konuşmaktan hoşlandıkları sonucuyla birlikte mezun olduklarında Türkçenin 

kendilerine fayda sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Genel anlamda Türkçenin yabancılara öğretim yöntem ve stratejileri üzerine durulan çalışmalar 

mevcut olmakla birlikte Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler üzerine de farklı çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir. Yardımcıoğlu vd. (2017), çalışmasında uluslararası öğrencilerin eğitim amacıyla gittikleri 

ülkelere sosyo-ekonomik katkılarının yanında, öğrencilerin bulundukları ortama uyum sorunları ve bunların 

çözüm yollarından bahsetmiştir. Ülkemizde bulunan uluslararası öğrencilerin sayısı istenilen düzeyde 

olmamakla birlikte son yıllarda ciddi anlamda yoğun bir yabancı öğrenci hareketliliğinin olduğu 

görülmektedir. Türkiye’ye daha fazla uluslararası öğrenci gelmesi için devlet olarak cazip şartlar 

sunulmaktadır. Günay (2014), Türkiye’nin diğer büyük ülkelere göre yabancı öğrenci alımında geri planda 

olduğunu, son yıllarda burs, barınma ve eğitim imkânlarının kolaylaştırılması yönünde çalışmalar yaptığından 

söz ederken; tüm bunlara rağmen ülkemizdeki yabancı öğrenci sayısının istenilen düzeyde olmadığını ileri 

sürmektedir. Bununla birlikte bu duruma neden olan olguları ortaya çıkarmak ve çözüm üretme adına 

çalıştaylar düzenlendiğini ifade etmektedir. 
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Doç. Dr. Mehmet KÖK190; Cumhur DEMİRALP** 

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE 

EMPATİK BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF EMPATHIC SKILLS OF SPECIAL TALENTED STUDENTS ACCORDING TO 

SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES 

 

ÖZ 

Empatik olma ve empatik düşünebilme yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar ve ergenler açısından da 

önemsenmesi gereken bir noktadır. Çocuk ve ergenlerde ayrı bir önemi olan özel yetenekli öğrencilerin 

empatik becerilerinin gelişiminin nasıl ve ne seviyede olduğu buna yönelik bu olgunun demografik 

değişkenlere göre nasıl bir farklılaşmanın olduğu araştırmak istendi.  Empati kavramı kişinin kendini 

başkasının yerine koymasıdır. Başkalarının bakış açısıyla olaylara bakabilmeyi öğrenmektir. Özel yetenekli 

öğrencilerin birçok olumlu ve diğer öğrencilere göre daha fazla artıları mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de 

empatik becerisidir.  

Bu araştırmada Özel Yetenekli Öğrencilerin bazı demografik değişkenlere göre empatik becerilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Özel yetenekli Öğrencilerin; Cinsiyet, yaş, anne eğitim düzeyleri, baba eğitim 

düzeyleri, gelir düzeyleri, kardeş sayıları ve yetenek alanlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

Ayrıca empatik becerinin demografik değişkenlere göre analizi için tek yönlü varyans analizi(ANOVA) 

yapılmıştır. Kruskal Wallis-H testi ve bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Özel Yetenekli Öğrencilerin 

Empatik Becerilerinin; yaş düzeylerine ve anne eğitim düzeylerine göre anlamlı derecede farklılaştığı 

bulunmuştur. Özel yetenekli öğrencilerin anne eğitim düzeyi yükseldikçe empatik becerilerin bu yönde olumlu 

yönde değiştiği, 8-10 yaş katılımcıların 11-14 yaş katılımcılara göre daha empatik oldukları bulunmuştur. 

Anne ve baba eğitim programlarının olması, her eğitim kademesinde sosyal duyarlılık projelerin olması ve bu 

öğrencilerin bazı beceri eğitim programlarına daha çok katılımlarının sağlanması empatik beceri olgusunun 

kazanılan ve geliştirilen bir olgu olduğunu gözlemleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Yetenek, Empatik Beceri, Özel Yetenekli Öğrenciler. 

 

ABSTRACT 

Being Emphatic and to be able to think emphatically is a matter that should be considered both for 

adults and children. It was wanted to investigate haw and to what extent the development of empathic skills 

of special talented students with a special interest in children and adolescencts is in accordance with 

demographic variables. The concept of empathy is that someone puts himself in someone’s place learning to 

look at events with someone else’s point of wiev. 

In this study, Gifted Students empathic skills intended to examine according to some demographic 

variables. The special talented student’s; Gender, age, mother’s educational level, father’s educational level, 

the level of income, the numbers of brothers, the field of skills are there a big differernce between? It is a 

scientific study method that use relation screening also The Analysis Of One-way is a carried out fort he 

empathic skills according to demographic variable (ANOVA). That use Kruskal-Wallis-H test and independent 

sample t test. It is found out that the skills of the talented skills tendency students is differentieted according 

to the  age and mother’s educational level. Empathic skills of the talented skills students are age and as the 

level of mother’s educational levels improves, the empathic skills improves positively. If there are an 

educational programme for father and mother, the social sensitively Project and if more student can take part 

the these skills educational programme we can observe that empathic skills case that is acquired and be 

developed. 

Keywords: Skill, Empathic Skill, Special Talented Students. 
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GİRİŞ 

Özel yetenekli veya üstün yetenekli öğrenciler;  meraklı bakışlarının fazla olduğu, üretme duygularının 

geliştiği, soru sorma arzularının daha fazla olduğu, sıradan fikirlerden uzak görüşler bildirdiği, öğrenmeyi 

seven, eleştirel düşünebilen ve gözlem yeteneklerinin keskin olduğu ile kompleks durumlardan haz alan 

bireyler olduğu bilinmektedir (Ataman, 2009). Üstün yetenekli veya özel yetenekli çocuklar gerçekçi bir bakış 

açısıyla olayları daha hızlı algılayıp kavrayabilmekteler (Şahin, 1996). 

MEB (2001), üstün yetenekli çocukları; zekâ, yaratıcılık, liderlik, sanat ve akademik mevzularda 

akranlarına göre başarı gösterdiği alan ile ilgili uzmanlar tarafından belirlenen çocuklar olarak 

tanımlamaktadır. 

Ataman (2009), üstün yetenekli veya özel yetenekli çocukları, spesifik bir alanda olağanüstü bir başarı 

ve yetenek gösterip diğer alanlarda da ortalama bir başarı gösteren ya da dil becerilerinde yüksek düzeyde bir 

başarı ve yetenek gösteren diğer alanlarda da normal bir başarı gösteren kişiler olarak tanımlamaktadır. 

Özel yetenekli veya üstün yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin körelmemesi adına ebeveynlerin ve 

öğretmenlerin gereken ilgiyi göstermeleri, onları sabırla dinlemeleri ve gereken motivasyonu sağlamaları 

onlardan beklenen performansı açığa çıkartacaktır (Karakurt, 2003). 

Üstün yetenekli çocuklar bulundukları gruba uyma ile kendi olma arasında kalabilmektedir. Bundan 

dolayı bu çatışmadan kurtulmak için yalnızlığı tercih edebilmektedir (Webb, 2010). 

Empati olgusu çok boyutlu bir kavramdır. Empatik beceri ve empatik eğilim noktasında şu denebilir: 

Empatik beceri, başkasının duygusunu anlamak ile hissetmek ve bunu aktarmak ile hissettirebilmektir. 

Empatik eğilim ise başkasının yaşayışlarını, duygularını anlama ve hissetmektir (Kaya & Siyez, 2010). 

Porter (1999)’a göre Üstün yetenekli veya özel yetenekli çocukların daha hassas ve başkalarının 

yaşantılarına daha duyarlı olup başkasının bakış açısıyla olaylara bakma becerileri daha çok gelişmiştir (Akt. 

Oğurlu & Yaman, 2010). 

Empatik kişiler, başkalarının dertlerine kayıtsız kalmazlar. Bu onların bencil duygularını da 

törpülemektedir. Empatik olan kişinin narsist duygularının empatik olmayana göre daha düşük olduğu 

görülmektedir (Goleman, 1996). 

Empati 

Empati yani duygudaşlık, bireyin olayları değerlendirirken başkasının bakış açısıyla bakabilme 

yeteneğidir. Bu becerinin mimarlarından en önemli isim Carl Rogers’tır. Çünkü Carl Rogers bu olguyla ilgili 

çalışmalarına geniş bir yer vermiştir. Kişinin kendini başkasının yerine koyup onun gözüyle olayları 

anlamlandırması ve karşı tarafın duygu ve düşüncelerini doğru aktarmasına empati denir (Akt. Dökmen, 

2005). 

 

Özel Yeteneklilik ve Üstün Yeteneklilik 

Bireyin genetik özellikleriyle var olan ve çevresel faktörlerle gelişen; algılama, analiz, sentez, 

problemin çözümü noktasındaki bilişsel gelişim ile dil gelişimi, sosyal, duygusal ve estetik gelişim 

alanlarından birinde, birkaçında veya hepsinde uzman kişiler tarafından gözlemlenen ve ölçümlenen 

akranlarına göre ileri olma durumudur (Baykoç Dönmez, 2009). 

Araştırmanın Problemi 

Bu araştırmada Özel yetenekli öğrencilerin bazı demografik değişkenlere göre empatik becerilerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Alt problemler 

Özel yetenekli Öğrencilerin; Cinsiyet, yaş, anne eğitim düzeyleri, baba eğitim düzeyleri, gelir 

düzeyleri, kardeş sayıları ve yetenek alanlarına göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Araştırmanın çalışma evrenini 2017–2018 eğitim- öğretim yılında, Van ili İpekyolu ilçesi Bilim ve 

Sanat Merkezi (BİLSEM) ilkokul ve ortaokul öğrencileri olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi de 
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Van ili İpekyolu ilçesi Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 8-14 Yaş aralığındaki tüm öğrencileri 

kapsamaktadır. Örneklem olarak toplam 33 kız ve 30 erkek olmak üzere 63 öğrenci üzerinden yapılmıştır. 

Kullanılan Ölçekler 

Kişisel Bilgi Formu 

Çalışmada öğrencilere ilişkin demografik bilgileri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanıp 

Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Kişisel Bilgi Formunda katılımcının yaş, cinsiyet, anne eğitim düzeyi, 

baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, gelir düzeyi ve yetenek alanı gibi sorular bulunmuştur. Etik kurallar ve 

gerçekçi cevaplar alabilmek amacıyla araştırma sırasında katılımcılara kimlik bilgilerini içeren sorular 

yöneltilmemiştir. 

 

Çocuk ve Ergenler İçin Empati Ölçeği (ÇEEÖ) 

 Gürtunca (2013)’nın geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaptığı, Bryant’ın (1982) Çocuk ve Ergenler 

çin Empati Ölçeği 22 maddeden oluşmaktadır ve çocuk ve ergenlerde kullanılmak üzere oluşturulmuş bir 

kağıt- kalem ölçeğidir. Çocuklar ölçek maddelerine kendileri için ifade ettiği anlama göre evet ya da hayır 

seklinde tepki vermektedir. Bryant bu ölçeği Mehrabian ve Epstein’in (1972) yetişkinler için empati 

ölçeğinden uyarlamıştır. Yetişkinler için empati ölçeğinde bulunan 33 maddeden önce 18 maddeyi seçip bu 

maddeleri çocuklar için uygun hale getirmek için eklemeler yaparak 22 maddeye çıkarmıştır. 

Ölçeğin, Türkiye’de daha önce Yılmaz-Yüksel (2004) tarafından sadece 4. sınıflar düzeyinde geçerlik 

ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Türkiye’de yapılan güvenilirlik çalışmasında Çocuklar için Empati Ölçeği, 

araştırmacı tarafından 89 dördüncü sınıf öğrencisine iki hafta ara ile iki kez uygulanmış ve testin tekrarı 

yöntemi ile hesaplanan güvenilirlik katsayısı r=.69 olarak bulunmuştur. 237 dördüncü sınıf öğrencisine 

uygulanan Çocuklar çin Empati Ölçeğinin iç tutarlılık (Cronbach Alpha) katsayısı .70 olarak bulunmuştur. 

Ancak bu çalışma az sayıda örneklem ile ve tek sınıf düzeyinde yapılmıştır. Gürtunca (2013)  ise ölçeğin 

geçerlik ve güvenirliği, yaşları 8-14 yaş arasında değişen örneklem grubu üzerinde yapmıştır. 

Ölçeğin güvenirliğini test etmek için Kuder Richardson 20 formülü ve test-tekrar test yönteminden 

yararlanılmıştır. Ölçek iki şıklı (evet-hayır) cevap formundadır. Ölçek Likert tipi olmadığından ölçeğin iç 

tutarlılığını test etmek için Kuder Richardson 20 formülü kullanılmıştır. KR-20 formülü için ölçekte yer alan 

maddelerin madde istatistikleri hesaplanmıştır. 2.maddenin ayırt edicilik katsayısı .20’den küçük olduğu için, 

2.madde ölçekten çıkarılarak ölçek 21 maddeye düşürülmüştür. Madde atıldıktan sonra hesaplanan KR-20 

değeri ise 0,70 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

Test- tekrar test güvenirlik çalışması için ise Çocuklar için Empati Ölçeği araştırmacı tarafından 1143 

öğrenciye üç hafta ara ile iki kez uygulanmış ve testin tekrarı yöntemi ile hesaplanan Pearson Momentler 

Çarpımı Korelasyon katsayısı r=0,76 olarak bulunmuştur. Ölçeğin farklı zamanlardaki ölçümleri arasında 

pozitif yönde yüksek düzey anlamlılık bulunmuştur. 

Ölçeğin son hali 21 maddeden oluşan, ikili cevap formu (evet-hayır) olan, 8-14 yaş arası çocuk ve 

ergenlere uygulanabilen, empati becerisini ölçen bir kağıt kalem ölçeğidir. Ölçek hem çocuklar hem de 

ergenler için aynı olan tek bir formdan oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 

ise 21’dir. Eğer bir maddeye “evet” cevabı verilmişse, o maddeden alınacak puan 1’dir; “hayır” cevabı 

verilmişse o maddeden alınacak puan 0’dır. Ancak ölçekte yer alan bazı maddeler ters puanlanmaktadır. Bu 

durumda söz konusu maddere verilen “hayır” cevabına 1 puan “evet” cevabına 0 puan verilecektir. Ters 

puanlanan maddelerin numaraları 2,8,9,14,15,16,17,19,20 ve 21’dir. 

Veri toplama süreci 

Bu çalışmada Van Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ilkokul ve ortaokul öğrencileri 8-14 yaş grubu 

tüm öğrencilere uygulanmıştır. Ve hiçbir veri kaybı yaşanmamıştır. 

Veri analizi 

Çalışmanın analizleri IBM SPSS 20 ve Excel 2010 versiyonu yapılmıştır. Çalışma katılımcıların kişisel 

bilgileri ile ilgili 7, Empatik Becerileri ile ilgili 21 soru olmak üzere toplamda 28 sorudan oluşmaktadır. 

Kruskal-Wallis-Htesti ve Bağımsız Örneklem T testi yapılmıştır. 
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BULGULAR 

1.1. ‘‘Cinsiyete Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı Farklılaşma Olup 

Olmadığına İlişkin Bulgular’’ 

Empatik becerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için gerçekleştirilen 

Bağımsız Örneklem T Testi’ne ait bulgular Tablo 1.1’de verilmiştir. 

Tablo 1.1.  

Empatik Becerinin Cinsiyete İlişkin Bulguları 

Değişken Faktör N  Ss t P  

Empatik Beceri 
Kız 33 16,40 2,57 

,992 ,323 

 
 

Erkek 30 15,20 3,49 
 
 

 

Tablo 1.1. incelendiğinde, örneklem grubunu oluşturan katılımcıların empatik becerilerinin cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirleme noktasında bağımsız gruplar t testi 

uygulanmıştır. Bunun neticesinde kız ve erkek grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı 

bulunmadığı saptanmıştır (t=,992; p>,323).  

1.2. ‘‘Yaşa Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı Farklılaşma Olup 

Olmadığına İlişkin Bulgular’’ 

Empatik becerinin yaşa göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için gerçekleştirilen Bağımsız 

Örneklem T Testi’ne ait bulgular Tablo 1.2’de verilmiştir. 

Tablo 1.2.  

Empatik Becerinin Yaşa İlişkin Bulguları 

Değişken Faktör N  Ss t P  

Empatik Beceri 

8-10 

Yaş 
44 16,36 2,36 

3,016 ,047 

 

 

11-14 

Yaş 
19 14,58 4,11 

 

 

 

Tablo 1.2. incelendiğinde, örneklem grubunu oluşturan katılımcıların empatik becerilerinin yaş 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirleme noktasında bağımsız gruplar t testi 

uygulanmıştır. Bunun neticesinde 8-10 yaş ve 11-14 yaş grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık 

anlamlı bulunmuştur (t=3,016; p<,047).  8-10 yaş grubundaki katılımcıların 11-14 yaş grubundaki 

katılımcılara göre empatik becerilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.  

1.3. ‘‘Yetenek Alanına Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı 

Farklılaşma Olup Olmadığına İlişkin Bulgular’’ 

Empatik becerinin yetenek alanına göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için gerçekleştirilen 

Kruskal Wallis-HTesti’ne ait bulgular Tablo 1.3’te verilmiştir. 

Tablo 1.3.  

Empatik Becerinin Yetenek Alanına İlişkin Bulguları 

Değişken Faktör N  x² sd p  

Empatik 

Beceri 

Genel 

Yetenek 
44 29,52 

2,716 2 0,257 

 

 

Resim 8 37,31 
 
 

Müzik 11 38,05 
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Tablo 1.3. incelendiğinde, örneklem grubunu oluşturan katılımcıların empatik becerilerinin yetenek 

alanı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirleme noktasında tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bunun neticesinde empatik becerileri ile yetenek alanlarının aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel noktada anlamlı bulunmadığı saptanmıştır (F=2,716; p>,05). 

1.4. ‘‘Gelir Düzeyine Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı Farklılaşma 

Olup Olmadığına İlişkin Bulgular’’ 

Empatik becerinin gelir düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için gerçekleştirilen 

Kruskal Wallis-HTesti’ne ait bulgular Tablo 1.4’te verilmiştir. 

Tablo 1.4.  

Empatik Becerinin Gelir Düzeyine İlişkin Bulguları 

Değişken Faktör N  x² sd p  

Empatik 

Beceri 

Düşük-

Orta 
50 32,51 

1,147 2 0,564 

 

 

     

Yüksek 13 28,88 

 

 

 

Tablo 1.4. incelendiğinde, örneklem grubunu oluşturan katılımcıların empatik becerilerinin gelir 

düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirleme noktasında tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bunun neticesinde empatik becerileri ile gelir düzeylerinin aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel noktada anlamlı bulunmadığı saptanmıştır (F=1,147; p>,05). 

1.5. ‘‘Kardeş Sayısına Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı Farklılaşma 

Olup Olmadığına İlişkin Bulgular’’ 

Empatik becerinin kardeş sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için gerçekleştirilen 

Kruskal Wallis-HTesti’ne ait bulgular Tablo 1.5’te verilmiştir. 

Tablo 1.5.  

Empatik Becerinin Kardeş Sayısına İlişkin Bulguları 

Değişken Faktör N  x² Sd p  

Empatik 

Beceri 

0 

Kardeş 
7 27,93 

2,540 3 ,468 

 

 

1 

Kardeş 
24 32,46 

 

 

2 

Kardeş 
26 34,81 

 

 

3 ve 

Üzeri 
6 22,75 

 

 

     
 

Tablo 1.5. incelendiğinde, örneklem grubunu oluşturan katılımcıların empatik becerilerinin kardeş 

sayısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirleme noktasında tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bunun neticesinde empatik becerileri ile kardeş sayılarının aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel noktada anlamlı bulunmadığı saptanmıştır (F=2,540; p>,05). 

1.6. ‘‘Anne Eğitim Düzeyine Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı 

Farklılaşma Olup Olmadığına İlişkin Bulgular’’ 

Empatik becerinin anne eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için 

gerçekleştirilen Kruskal Wallis-HTesti’ne ait bulgular Tablo 1.6’da verilmiştir. 
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Tablo 1.6.  

Empatik Becerinin Anne Eğitim Düzeyine İlişkin Bulguları 

Değişken Faktör N  x² Sd p  

Empatik 

Beceri 

İlkokul-

Ortaokul 
9 26,40 

5,471 3 ,040 

 

 

          
Lise 14 33,59 

 
 

Üniversite 40 46,75 
 
 

 

Tablo 1.6. incelendiğinde, örneklem grubunu oluşturan katılımcıların empatik becerilerinin anne 

eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirleme noktasında tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bunun neticesinde empatik becerileri ile anne eğitim düzeylerinin 

aritmetik ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel noktada anlamlı bulunmuştur (F=5,471; p<,05). Anne 

eğitim seviyesi yükseldikçe empatik beceri düzeyinin de bu yönde geliştiği söylenebilir.  

1.7. ‘‘Baba Eğitim Düzeyine Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı 

Farklılaşma Olup Olmadığına İlişkin Bulgular’’ 

Empatik becerinin baba eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için 

gerçekleştirilen Kruskal Wallis-HTesti’ne ait bulgular Tablo 1.7’de verilmiştir. 

 

Tablo 1.7.  

Empatik Becerinin Baba Eğitim Düzeyine İlişkin Bulguları 

Değişken Faktör N  x² Sd p  

Empatik 

Beceri 

İlkokul-

Ortaokul 
3 26,50 

,450 3 ,930 

 

 

          
Lise 8 34,13 

 
 

Üniversite 52 31,75 
 
 

 

Tablo 1.7. incelendiğinde, örneklem grubunu oluşturan katılımcıların empatik becerilerinin baba 

eğitim düzeyi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirleme noktasında tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bunun neticesinde empatik becerileri ile baba eğitim düzeylerinin 

aritmetik ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel noktada anlamlı bulunmadığı saptanmıştır (F=,450; 

p>,05).  

 

TARTIŞMA  

Cinsiyete Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı Farklılaşma Olup 

Olmadığına İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu 

Empatik becerilerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan bağımsız gruplar t testi sonucunda grupların aritmetik ortalamaları arasındaki farklılık 

anlamlı bulunmamıştır. Anlamlı çıkmamasında örneklem sayısının fazla olmaması ve özel yetenekli 

öğrencilerin kız ve erkek fark etmeksizin bu yönde bakış açılarının benzer olabileceği olgusunu akla 

getirmektedir. 

Kalliopuska (1984) kızların erkeklere göre daha fazla empati kurma becerisine sahip olduklarını 

bulmuştur (akt.Rehber, 2007). 

Kültürler arası çalışmalara da konu olmuştur. Roc (1977) yaptığı bir araştırmada Amerika’da kız ve 

erkek öğrenciler arasında bu yönde anlamlı bir farka rastlamadığı ancak Yunanistan’da kızların erkeklere göre 

empatik becerilerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır (Akt: Dökmen, 1987).  
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Yaşa Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı Farklılaşma Olup 

Olmadığına İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu 

Empatik becerilerinin yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirleme 

noktasında bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. Bunun neticesinde 8-10 yaş ve 11-14 yaş grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılık anlamlı bulunmuştur. Daha küçük yaş grubundakilerin empatik becerilerinin 

daha yüksek olduğu söylenebilir.  

Küçük yaş grubundaki (8-10 yaş) katılımcıların empatik becerilerinin daha yüksek olması bu gruptaki 

katılımcıların yaşantılarında empatik olma duyguları gibi noktalarda daha çok yer edindiği ifade edilebilir. Ve 

daha hassas bir şekilde olayları değerlendirdikleri düşünülebilir. 

Bebeklikten itibaren empati duygusunun geliştiği ve doğal bir süreçte geliştiği başkalarının 

duygularına ve tepkilerine daha çok hassaslaşan bebeğin bu durumu doğuştan getirilmiştir. Gelişip, 

gelişmemesi çocukluk yaşantılarına bağlı olduğu söylenebilir (Bacanlı, 2006). 

Yetenek Alanına Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı Farklılaşma 

Olup Olmadığına İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu 

Empatik becerinin yetenek alanına göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için gerçekleştirilen 

Kruskal Wallis-HTesti yapılmıştır. Bunun neticesinde empatik becerileri ile yetenek alanlarının aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel noktada anlamlı bulunmadığı saptanmıştır.  Özel yetenekli 

öğrencilerin yetenek alanlarına dair empatik becerisi arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir araştırmaya da 

rastlanmadı. Ama üstün zeka düzeyine sahip olan ile olmayanların empati beceri düzeyleri ile ilgili bir 

araştırmada aşağıdaki netice ortaya çıkmıştır. 

Ancak; Özdaş (2010), üstün yetenekli veya özel yetenekli öğrencilerin ve onlarla birlikte eğitim-

öğretim içinde olan normal öğrencilerin empatik becerilerinin, normal zekâ seviyesindeki öğrencilere göre 

daha düşük olmasının temelinde, üstün zeka seviyesine sahip öğrencilerin kendi içinde, üstünlerle öğrenim 

gören normal zeka seviyesindeki öğrencilerin de üstün zeka seviyesine sahip öğrencilerle rekabet içinde 

olması sebebi yatıyor olabilir. Bundan dolayı bu rekabet empatik düzeyi olumsuz yönde etkiliyor olabilir. 

Gelir Düzeyine Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı Farklılaşma Olup 

Olmadığına İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu 

Empatik becerinin gelir düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için gerçekleştirilen 

Kruskal Wallis-HTesti yapılmıştır. Bunun neticesinde empatik becerileri ile gelir düzeylerinin aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel noktada anlamlı bulunmadığı saptanmıştır. Özdaş (2010), 

yaptığı araştırmada da gelir düzeyi ve empati düzeyi arasında anlamlı bir farka rastlamamıştır. Mete (2005), 

yaptığı araştırmada aynı sonuç elde etmiştir. 

 

Kardeş Sayısına Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı 

Farklılaşma Olup Olmadığına İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu 

Empatik becerinin kardeş sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için gerçekleştirilen 

Kruskal Wallis-HTesti yapılmıştır. Bunun neticesinde empatik becerileri ile kardeş sayılarının aritmetik 

ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel noktada anlamlı bulunmadığı saptanmıştır. Demiralp (2017) 

yaptığı tez çalışmasında kardeş sayısı ve empatik eğilim arasında anlamlı bir bulguya rastlamamıştır. 

Anne Eğitim Düzeyine Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı 

Farklılaşma Olup Olmadığına İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu 

Empatik becerinin anne eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için 

gerçekleştirilen Kruskal Wallis-HTesti yapılmıştır. Bunun neticesinde empatik becerileri ile anne eğitim 

düzeylerinin aritmetik ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel noktada anlamlı bulunmuştur.  

Çocukların yaşantısında birebir etki gücü yüksek olan anne faktörü çocuklarının empati gibi 

duygularının güçlü olması noktalarında önemli olduğu ve eğitim seviyesinin yüksek olması çocuğun 

yaşantısına kazandırması gereken değerler ve güçlü olması gereken duyguların eğitiminde önemli bir faktör 

olduğu ifade edilebilir. 
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Çetin (2008)’in yaptığı araştırmada bunu destekleyecek bulgulara rastlanmıştır. Empatik beceri ile 

anne eğitim düzeyinin artması arasında doğru orantılı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur.  

Ayrıca yapılan bazı araştırmalarda genellikle kadınların erkeklere göre daha yüksek empatik beceriye 

sahip oldukları saptanmıştır. Ayrıca yapılan son birkaç araştırmada cinsiyetler arasındaki farkın model alınan 

kişiye bağlı olduğu sonucudur. Kız çocuklarının özellikle annelerinden çok daha fazla etkilendiği onları model 

aldıkları söylenebilir (Cotton, 1992).   Kalliopuska (1984) annenin empatik becerilerinin babanın empatik 

becerilerinden daha yüksek olduğu da saptanmıştır (akt, Rehber, 2007).   

Baba Eğitim Düzeyine Göre Özel Yetenekli Öğrencilerinin Empatik Becerilerinde Anlamlı 

Farklılaşma Olup Olmadığına İlişkin Bulguların Tartışma ve Yorumu 

Empatik becerinin baba eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi için 

gerçekleştirilen Kruskal Wallis-HTesti yapılmıştır. Bunun neticesinde empatik becerileri ile baba eğitim 

düzeylerinin aritmetik ortalamaları arasındaki farklılığın istatistiksel noktada anlamlı bulunmadığı 

saptanmıştır.  

Ancak; Ekinci (2009) yaptığı araştırmada baba eğitim düzeyi ile empatik eğilim arasında anlamlı bir 

ilişkiye rastlamıştır. Diğer taraftan Çetin’in araştırmasında baba eğitim seviyesi ile empatik beceri arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (Mete, 2005). 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırmadan elde edilen bulgular neticesinde, eğitimcilere ve araştırmacılara yönelik olarak 

aşağıdaki önerilerde bulunmuştur. 

Araştırmacılara yönelik öneriler 

1) Bu araştırma küçük bir örneklem üzerinden gerçekleştirilmiştir (Van Bilim Sanat Merkezi 8-

14 Yaş Katılımcılar 33 Kız ve 30 Erkek Katılımcı). Daha geniş bir örneklem üzerinde çalışılması önerilebilir. 

2) Özel yetenekli veya üstün yetenekli öğrenciler ve normal zekâ düzeyindeki öğrenciler 

arasındaki empatik beceri düzeyi ile ilgili çalışmalar önerilebilir.  

3) Anne baba tutumlarının özel yetenekli veya üstün yetenekli öğrencilerin empatik becerileri 

üzerindeki etkileri yönünde çalışma önerilebilir. 

Eğitimcilere yönelik öneriler 

1) Özel yetenekli veya üstün yetenekli öğrencilerin eğitim programlarında empati, iletişim, 

karakter gelişimi olguları üzerinde durulmalıdır. 

2) Anne-babaların; çocukların gelişim dönemleri, iletişim biçimleri, empatik anlayış ve onlara 

doğru model olmaları konularında bilgilendirme seminerleri yapılması önerilebilir. Böylelikle topluma daha 

sağlıklı bireyler kazandırılabilir. 

3) Öğretmenlerin öğrencilerin tüm yönüyle tanımaları adına uzman kişiler işbirliğinde eğitim 

psikolojisi, gelişim psikolojisi ve özel eğitim gibi konularda öğretmenlere aralıklı olarak eğitimlerin verilmesi 

güncelliğin korunması adına önemli olacaktır. 
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AMERİKAN BOARD MİSYONERLERİNİN OSMANLI TOPRAKLARINDAKİ İLK 

FAALİYETLERİNE BİR ÖRNEK: BAHÇECİK İSTASYONU 

AN EXAMPLE OF THE FIRST ACTIVITIES OF AMERICAN BOARD MISSIONS IN THE 

OTTOMAN LANDS: BAHCECIK STATION 

 

 

 

ÖZ 

Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında, özellikle XIX. Yüzyılda, Katolik ve Protestan pek çok 

misyoner teşkilatı faaliyet göstermişti. Bu misyoner örgütleri içinde ise en yaygın misyon ağını kuran, ve 

bilhassa Osmanlı tebaası Gregoryen Ermeniler üzerinde kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi nüfuz olarak en 

fazla etkin olan misyoner teşkilatı ise American Missions Board of Commissioners for Foreign Missions 

(ABCFM) idi. 1810 yılında Boston’da kurulan bu teşkilata mensup misyonerler Osmanlı topraklarına ilk defa 

1820’de ayak basmışlardı.  

Osmanlı sınırları içinde batıdan doğuya ve kıyı kesimlerden iç kesimlere doğru teşkilatlanan ve 

faaliyetlerini sürdüren bu misyonerler, Osmanlı Devleti’nin dört bir yanında misyon istasyonları kurmuşlardı. 

Bu bağlamda, Board’ın hayata geçirdiği istasyonlardan biri de İzmit İstasyonu idi. Misyonerlerin İzmit’teki 

faaliyetlerinin odağında ise büyük oranda Bahçecik yer aldı. Board’ın 1830’lu yıllarda başladığı Bahçecik’teki 

faaliyetleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1916’da noktalandı. Bu çalışmada, Board misyonerlerinin yardım ve 

eğitim alanlarındaki faaliyetleri Bahçecik örneği özelinde ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Misyoner, American Missions Board of Commissioners for Foreign (ABCFM), 

Protestanlık, Ermeniler, Bahçecik. 

JEL Kodları:  N 350, I 290. 

 

 

 

ABSTRACT 

In the geography of Ottoman Empire, especially in the 19th century, many Catholic and Protestant 

missionaries operated. Among these missionary organizations, the one establishing with the most widespread 

missionary network and in particular the most active as cultural, social, economic and political influence over 

the Ottoman Gregorian Armenian subjects was American Missions Board of Commissioners for Foreign 

Missions (ABCFM). Founded in 1810 in Boston, missionaries from this organization set foot in the Ottoman 

land in 1820 for the first time.  

These missionaries maintaining their operations from the west to the east and from seaside to interior 

regions within the frontiers of Ottoman Empire, established mission stations all over the Ottoman state. In 

this regard, one of the stations established by the Board was Nicomedia Station. In the focal point of the 

activities of missionaries in Nicomedia was mainly Bahcecik. The Board’s activities in Bahcecik, which began 

in the 1830’s, ended in 1916 during the First World War. In this study, the activities of the Board in the areas 

of aid and education will be examined in Bahcecik example. 

Keywords: Missionary, American Missions Board of Commissioners for Foreign (ABCFM), 

Protestantism, Armenians, Bahcecik. 

JEL Codes:  N 350, I 290. 
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GİRİŞ 

Latince kökenli bir sözcük olan ve göndermek anlamına gelen ‘mittere’ fiilinden türetilen misyon 

kelimesi, sözlük anlamıyla görev ve yetki veya dini, siyasi ya da diplomatik alanda başarılması zor olan özel 

görev manasını taşımaktadır. Genelde ise bir görevi yerine getirme işini üstlenen kuruluş olarak da ifade edilir. 

Misyon, bir başka tanımla inancı Hıristiyan olmayan ülke veya bölgelerdeki insanları Hıristiyanlaştırma amacı 

güden dernek veya kuruluş olarak da tanımlanır. Bu bağlamda misyoner, bu yerlerde çalışan, görevli kişi 

anlamına gelmektedir.193 

Yaklaşık iki bin yıllık bir tarihi olan misyonerler, dini referanslardan hareketle başlattıkları 

faaliyetlerini aralıksız sürdürmüşlerdir. Yöntemlerini günün şartlarına göre güncelleyerek, esnek bir tutum 

içinde olmuşlar; dünyanın değişik bölgelerinde kendilerine yaşam alanları ve faaliyet sahaları kurmuşlardır. 

Misyonerlerin, yoğun bir şekilde odaklandıkları yerlerden biri de hem coğrafi konumu hem de çalışma sahası 

bakımından oldukça önemli gördükleri Osmanlı coğrafyası olmuştu. Misyonerler, Osmanlı Devleti’nin üç 

kıtada egemen olması ve sahip olduğu jeopolitik konumu nedeniyle, hamileri olan başta İngiltere, Fransa ve 

Amerika olmak üzere bazı devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarlarını gözetebilecek nüfuz alanları meydana 

getirme gayreti içinde de bulunmuşlardır. Osmanlı yönetiminde bulunan kadim Mezopotamya ve özellikle 

Kudüs şehri misyonerlerin buralardaki çalışma motivasyonlarını güçlendirmekteydi. Onlara göre Kudüs ve 

çevresi, İsa Peygamberin doğup yaşadığı ve Hıristiyanlığı yaydığı kutsal topraklardı ve buralar mutlaka 

yeniden Hıristiyanların hâkimiyetine geçmeliydi.194 

Misyonerler, 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat fermanlarının kendilerinin hedef kitleleri olan 

gayrimüslimlere sunduğu bazı ayrıcalıklardan ustaca faydalanmış ve böylece faaliyetlerinin meşruluğunu 

sağlamışlardır. Özellikle Islahat Fermanı’nda gayrimüslimlere geniş haklar tanınmış ve misyonerler de görece 

bu özgürlük ortamını kendi lehlerine kullanmasını bilmişlerdir. Bu doğrultuda Osmanlı Devleti’nin 

zafiyetlerinden azami derecede istifade eden misyonerler, hamileri olan devletlerin Osmanlı yönetimi üzerinde 

siyasi baskı kurmalarına da zemin oluşturmuşlardır. Faaliyet yöntemleri ve kendilerini ifade ediş biçimleri ilk 

başlarda ulvi bir çaba gibi görünen misyonerlerin bütün çalışmaları, genel anlamıyla doğrudan ya da dolaylı 

olarak Osmanlı Devleti’ni bir pazara dönüştürmeyi ve mümkünse onu yarı-sömürge bir devlet haline getirmeyi 

amaçlıyordu.  

Bu motivasyonlarla hareket eden misyonerler bir yandan dini, diğer yandan ekonomik ve siyasi 

amaçlarla faaliyet göstermekteydiler. Ancak bu durum misyonerleri bir bütün haline getirmediği gibi, hem 

mezhepsel hem de ulusal anlamda farklı grupların ortaya çıkmasına ve farklı mezhepleri temsil eden hami 

devletlerin farklı kurumlar vasıtasıyla Osmanlı toprakları üzerinde misyonerlik faaliyetlerinde bulunmalarına 

neden olacaktı. Söz konusu kurumlardan en etkin olanı ise Protestanlık çatısı altında, Amerika’da, Kalvinci 

geleneğin devamı niteliğindeki Püriten akımının temsilcilerinden biri olan ve Cemaatçi Kilise olarak bilinen 

Congregationalistlerden Edwin W. Dwight ve arkadaşları tarafından 27 Haziran 1810’da kurulmuş olan 

American Missions Board of Commissioners for Foreign (ABCFM) idi. 

 

Amerikan Protestan Misyonerlerin İzmit’i Tercih Nedenleri ve İzmit İstasyonu’nun Kuruluşu 

Anadolu toprakları Board’ın perspektifine 1820’lerin sonlarına doğru girdi. Bu doğrultuda, ülkenin 

pek çok bölgesinde peş peşe misyon istasyonları açtı. Bu meyanda Board misyonerleri, XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında da İzmit’e özellikle odaklandılar. Amerikalı misyonerlerin buraya yoğunlaşmasının bazı önemli 

nedenleri vardı. 

İzmit ve çevresi sürekli gelişen sosyo-ekonomik bir yapıya sahipti. Tarım için verimli toprakları, 

yaşam için elverişli yumuşak bir iklimi vardı. Başkent İstanbul’a da yakındı. Faal ticaret için gerekli olan 

yolların kavşak noktasındaydı ve bir limana haizdi. Keza XIX. Yüzyılda kentin çevresinde modern ulaşım ve 

                                                           
193 Şinasi Gündüz, “Misyonerlik”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 30, (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), s. 193, Abdurrahman Küçük, 

“Misyonerlik Nedir? (Misyonerlik İle Tebliğ Arasındaki Fark)”, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik Sempozyumu, 

(Ankara: TÜDTAD, 2005), s. 20 ve  E. W. Hopkins, G. F. Moore, M. Halidi, Ö. Ferruh, Tarihte ve Günümüzde Misyonerlik, 

(İstanbul: Örgün Yayınevi, 2006), s. 7. 
194 Hidayet Vahapoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar, (İstanbul: MEB Yayınları, 1997), s. 34. 
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haberleşme ağı tesis edilmişti. Örneğin 1833’te Üsküdar-İzmit posta yolu hizmete girmiş, 1873’te 

Haydarpaşa-İzmit ve 1890’da İzmit-Adapazarı demiryolu hatları açılmıştı.195 Bölgenin ticaret hacmi zamanla 

büyümüş ve yöre halkı zenginleşmişti. Bölgede göze çarpan bir diğer özellik ise İzmit ve çevresinde yaşayan 

yoğun Ermeni nüfusuydu. Bahçecik, Arslanbey, Yuvacık, Döngel ve Akmeşe (Armaş) gibi yerleşim alanları 

Ermeni köyleri olarak kurulmuştu. Bu durumun da birçok sebebi vardı. Ermeniler çalışkanlıklarıyla temayüz 

eden, zanaatkâr ve ticaret erbabı bir milletti. Bundan dolayı Yavuz, Kanuni ve IV. Murat, İran seferleri 

dönüşlerinde İstanbul ve çevresinin zenginleşmesi ve Rumlara karşı bir denge unsuru olarak buralardaki 

Ermenilerden bazılarını özellikle zanaatkârları beraberlerinde getirmişlerdi. Ayrıca Anadolu içlerinde sık sık 

ayaklanmalar meydana geliyordu. Buralarda yaşayan Ermeniler de daha güvenlikli olduklarını düşündükleri 

yerlere göç etmişlerdi.196 İzmit ve çevresi onlar için böyle bir yerdi. Nihayet İzmit, İstanbul’daki merkezleri 

Patrikhaneye ve kutsal saydıkları Armaş Manastırına da yakındı.197 Bölgedeki yoğun Ermeni nüfusu 

misyonerlerin bölgeye yönelmelerinin ve burada bir misyon istasyonu kurmalarının temel nedeni oldu. Bu 

bağlamda, İzmit’in Board’ın hiyerarşik misyon yapılanmasındaki önemi arttı ve 1842 ile 1855 yılları arasında 

İstanbul’un dış istasyonu olan İzmit, bağımsız bir istasyona dönüştü. İzmit bilahare, Kuzey Ermeni 

Misyonunun bir istasyonu haline geldi.198 Bu istasyon kapsamındaki misyonerlik faaliyetleri ise, İzmit 

merkezden sonra Ermeni nüfusun en fazla olduğu Bahçecik’e doğru ağırlık kazandı.  

 

Bahçecik ve Amerikan Board Misyonerleri 

Ermeni kaynaklarında Bardizag (Küçük Bahçe) olarak geçen Bahçecik, XVI. yüzyılın ortalarında 

Sivas’taki Bahçecik köyünden buraya gelen Ermeniler tarafından kurulmuştu.199 Burada yaşayan halk 

geçimini genellikle ipek böcekçiliği,200 odun kömürü üretimi,201 sepetçilik, nalbantlık ve tütün ekimi gibi 

faaliyetlerle sağlamaktaydı. Özellikle İstanbul Ermenilerinin yazlık alanı olan Bahçecik,  Ermeniler arasında 

zamanla Küçük İstanbul olarak adlandırıldı. Şehirli halk ile kurulan temasın etkisiyle de burada entelektüel 

bir ortam oluştu.202 

Bölgeye gelen misyonerlerin, Bahçecik’teki halkla ortaya koydukları faaliyetler hakkındaki 

değerlendirmeleri ise şöyleydi:  

“İzmit Körfezi’nin karşısında yer alan Bahçecik ve buraya komşu olan üç köyde aydınlanmış 

[Protestanlığı benimsemiş] pek çok insan bulunmaktadır” ve “Kilisenin her bir üyesi ışığın yayılmasına 

yardımcı oldu ve cemaatin her bir üyesi gerçeğin bilgisinin yayılması için bir şeyler yaptı. Bu emeklerin 

                                                           
195 Ali Satan, “Türkiye’de Demiryolunun 150 Yıllık Yolculuğu Bir Kronoloji Çalışması”, Türklük Araştırmaları Dergisi, c. 19, s. 

388-393.  
196 Hrand D. Andresyan, “Bir Ermeni Kaynağına Göre Celali İsyanları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 

Cilt 13, Sayı 17, (1963), s. 27-42.  
197 Misyonerler, manastır ve civarındaki yoğun Ermeni nüfus nedeniyle, Protestanlığı burada hızlı bir şekilde yayabileceklerini 

düşünmüşlerdi. Bkz. Haluk Selvi, “Ermeşe (Akmeşe) Manastırı ve Ermeni Olaylarındaki Yeri”, ASAM Türkiye II. Kongresi, 

(Ankara: ASAM Yayınları, 2007), s. 781 ve Yüksel Güngör, “Osmanlı Döneminde ‘Nicomedia’ İzmit’te Farklı Dinlerin Birlikte 

Hoşgörü İçinde Yaşam Kesitine Bir Örnek: Pantaleimon Manastırı”, Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, C. 

2, (Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2015), s. 930.   
198 Esra Danacıoğlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Amerikan Board Okulları ve Ermeniler”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları 

Dergisi, Cilt III, Sayı 9-10 (1999-2000), s. 138 ve Report of the ABCFM Forty-First Annual Meeting, (Boston: Held in Oswego, 

10-13 September 1850), s. 100.  
199 Bahçecik ve bölgedeki Ermeni nüfusu ile faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Fay Linder, The History of Üsküdar 

American Academy 1876-1996, (İstanbul: SEV Yayıncılık, 2000), s. 2 ve Oğuz Polatel, İzmit Kazası Ermenileri’nde Dinsel Yapı 

ve Eğitim Faaliyetleri (1839-1915), (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli 

2010).  
200 Ayrıntılı bilgi için bkz. Şenay Yanar, Uluslararası İpek Ticaretinde İran’ın Avrupa Bağlantıları ve Culfa Ermenileri (Şah I. 

Abbas Dönemi 1587-1629), (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya 2014). 
201 Odun kömürü üretimi, darphaneye gerekli olan çam kömürünün temini için yapılmaktaydı. Bahçecik Ermenileri darphanenin 

kömür ihtiyacını karşıladıkları için vergilerden de muaftılar (Bkz. BOA, D. DRB. HAT, 564/27675 ve C. AS, 976/42496). 
202 Ferda Balacar, Sessizliğin Sesi IV: İzmitli Ermeniler Konuşuyor, (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2015), s. 115 ve Bekir 

Günay, “Bizim Mahalle’nin Hikâyesi İzmit: Birlikte Yaşama Örneği Ermeniler”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi 

Sempozyumu Bildirileri I, (Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2014), s. 885. 
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sonucunda eski kilisenin [Gregoryen] Ermenileri arasında İncil’in gerçeklerine dikkat edilmesi yönünde geniş 

kapsamlı bir aydınlanma yaşandı.”203  

Misyonerlerin Bahçecik’teki çalışmalarının başarılı olduğunun kanıtı niteliğindeki bu ifadelerin yer 

aldığı Board raporlarının, yıllık toplantılarda değerlendirilmesi sonucunda, Bahçecik 1853’de, İstanbul’a bağlı 

bir dış istasyon olarak teşkil edildi.204 1855 yılı itibariyle Bahçecik’te Protestan Ermeni sayısı 50’ye ulaştı205 

ve Board yönetimi, Bahçecik’in statüsünü 1856’da değiştirdi. Böylelikle Bahçecik, Board’ın teşkilat yapısında 

Kuzey Ermeni Misyonu olarak adlandırılan Misyon’un bağımsız bir istasyonu oldu. Bahçecik’e gelerek 

yerleşen ilk misyonerler de Justin W. Parsons ve eşi Catharine ile iki yardımcıları idi.206 

Parsonslar, Nisan 1856’da Bahçecik’e ulaşır ulaşmaz, Ermeniler arasında İncil’i vaaz etmeye 

başladılar. Hatta bunu da gizli değil, kahvehaneler gibi halka açık alanlarda gerçekleştirdiler. Sohbetlerin açık 

alanlarda ve korkusuzca yapılması, onların Ermenilerce kolaylıkla benimsendiklerini gösteriyordu. J. Parsons, 

vaazlarının Bahçecik’teki Ermeniler arasında görmüş olduğu kabul ve hoşgörüyü,  

“İncil, her kahvehanede bir mobilya parçası gibi sabit eşya haline gelmişti” diyerek ifade ediyordu.207 

Sağlanan hızlı gelişme Board adına Bahçecik’i ziyaret eden misyoner Bliss’in de dikkatini çekmişti. 

O ise bu ilerlemeyi Amerika’daki İkinci Büyük Uyanış’a benzetiyordu. 

“Vaazlar Bahçecik’te Amerika’daki uyanışın benzeri bir uyanışa neden olmuş ve artık Protestanlık 

dinsizlik ve sadakatsizlik olarak görülmeyip, gerçek din olarak algılanmaya başlanmıştı.”208  

Bu minvalde, J. Parsons da Bahçecik’te kısa bir zaman zarfında Protestan Ermeni sayısının 75’e 

yükseldiğini, burada kızlar ve erkekler için açılmış olan okulun öğrenci sayısının da 60’dan 80’e ulaştığını 

ifade ediyordu.209 Böylece Bahçecik’te etkin bir Protestan topluluk oluştu ve cemaatin bir araya gelip ibadet 

edebilmesi için de 1856’da bir kilise inşa edildi.210 Yine J. Parsons’ın bir mektubuna göre, Protestan 

Ermenilerin hemen hemen hepsi yaklaşık olarak 300 kişilik tasarlanan kilisenin inşaatı için gönüllü yardımda 

bulunmuşlardı.211 Bu yardımlar, cemaat üyelerinin de birer yerel yardımcı gibi misyonerlerle eşgüdüm halinde 

çalıştıklarının önemli bir göstergesiydi.  

Misyonerler diğer istasyonlardaki faaliyet şablonunun aynısını burada da uyguladılar. Nitekim 

kilisenin inşasını, okul açılması takip etti.212 Bu okuldaki öğrenci sayısı da zamanla arttı ve bu başarı 

misyonerler tarafından oldukça cesaret verici olarak nitelendirildi.213 Böylelikle Board misyonerleri, 

Bahçecik’te kurumsallaşmanın yanı sıra bireysel misyonerlik faaliyetlerini de aksatmadan sürdürdüler. 1858-

                                                           
203 Report of the ABCFM Forty-Third Annual Meeting, (Boston: 7-10 September 1852), s. 72 ve Report of the American Board of 

Commissioners for Froeign Missions Presented at the Forty-Fourth Annual Meeting, (Boston: Press of T. R. Marvin 42 Congress 

Street, October 1853), s. 89. 
204 Report of the ABCFM Presented at the Forty-Fourth Annual Meeting, (Boston: Press of T. R. Marvin 42 Congress Street, 

October 1853), s. 89. 
205 Report of the ABCFM Presented at the Forty-Fourth Annual Meeting, (Boston: Press of T. R. Marvin 42 Congress Street, 

October 1853), s. 92. 
206 The Missionary Herald, Vol. LIII, No. 1, January 1857, s. 3. 
207 The Missionary Herald, Vol. LIII, No. 1, January 1857, s. 131. Misyonerler tepki ile karşılaşmamalarına rağmen, Protestan olan 

Ermeniler, soydaşlarının baskısına maruz kalıyorlardı. Bu bağlamda Bahçecikli Ermeniler, kendilerini yöneten Gregoryen bir 

Ermeni olan Kocabaşı’nın baskısına maruz kalmaları üzerine, kendilerine yeni bir Protestan Kocabaşı tayin edilmesini talep 

etmişlerdi (BOA, HR. SYS, 2821/11 ve 2821/14). 
208 The Missionary Herald, Vol. LIII, No. 1, January 1857, s. 121. Parsonslar’ın Bahçecik’teki başarılarını dile getiren bir başka 

mektup için bkz. “Missions is Western Turkey Baghchejuck, Letter from Mr. Green”, the Missionary Herald, Vol. LVII, No.1, 

January 1861, s. 15. 
209 The Missionary Herald, Vol. LIII, No. 1, January 1857, s. 285. 
210 BOA, İ.HR. 134/6938. 
211 The Missionary Herald, Vol. LIII, No. 1, January 1857, s. 15. 
212 1857’de açılan bu okulda Bahçecik’in köklü Ermeni ailelerinin çocukları öğrenim görmekteydi. Ebeveynler de çocuklarının 

burada öğrenci olmasından oldukça memnundular. ABA000300219, Report Baghchejuk Station 1858-1859, by W. Parsons, 

Joseph Greene, Salt Research, s. 1. 
213 ABA000300287, Report Baghchejuk Station 1860-1861, by K. Greene, W. Parsons, Salt Research, s. 4. 
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1859 yıllarına ait Bahçecik İstasyonu faaliyet raporuna göre, bu yıllarda kış mevsiminin oldukça sert 

geçmesine rağmen, günlük toplantılara yaklaşık olarak 100-150 kişilik bir grup katılmaktaydı.214 

Bahçecik örneğinde, misyoner faaliyetleri açısından görünen olgunlaşma ve yayılma Osmanlı 

topraklarının ücra noktalarına kadar uzanmış ve 1860’a gelindiğinde, misyon haritasını güncellemişti. Bu 

bağlamda, Osmanlı toprakları Batı, Merkez ve Doğu Türkiye Misyonu şeklinde yeniden adlandırıldı. 

Bahçecik’in konumu da Batı Türkiye Misyonunun bir istasyonu olarak belirlendi.  Bundan bir yıl sonra ise 

Bahçecik, İzmit merkez istasyonuna bağlandı.215 

Bahçecik’in statüsünün değiştiği yılları takiben, çevre köylere yapılan geziler artarak devam etti. J. 

Parsons, gezi çalışmalarını bir mektubunda şöyle özetlemekteydi:  

“Köy çalışmamız hiç olmadığı kadar iyi sonuçlar vermeye başladı. Üç köyde ibadet yerleri olarak eski 

evleri elden geçiriyoruz veya diğer dört tanesini de ilk kez inşa ediyoruz. Yani kardeşlerimize bu konuda 

yardımcı oluyoruz. Öğretmen ve vaizler için öyle büyük bir talep var ki, bu konuda bize yardımcı olacak doğru 

adamı bulur bulmaz bir eğitim sınıfı açmaya karar verdik.”216 

İstasyon dâhilindeki Protestan sayısının artmasıyla birlikte, Bahçecik’te görev yapan misyoner 

sayısının da arttırılması ihtiyacı doğdu. Bu husus yine J. Parsons’un 17 Temmuz 1877 tarihli mektubunda 

şöyle ifade edilmekteydi: 

“Bayan Farnham’a gönderdiğiniz son mektup, başka bir misyoner aile göndereceğinizi ümit etme 

konusunda bizi cesaretlendiriyor. Burada 1500 ailenin bulunduğu bir topluluktaki konumumuz, bunun gibi, 

bazıları daha büyük, bazıları ise daha küçük, ama tamamı önemli ölçüde İncil’in öğretileriyle yoğrulmuş ve 

yüzlerce Türk kasaba ve köyüyle önemli bağlantıları olan otuzun üzerindeki topluluğun durumu, tek bir ailenin 

yaşam ve sağlık koşullarına bağlı bırakılmamalıdır. Artık birçok göz Küçük Asya’nın üzerindedir. 

Misyonerlikle ilişkileri bakımından bu bölgeyi inceleyenler, diğer geniş ve yerleşim bulunmayan alanlar 

içerisinde, İstanbul ve Marsovan [Merzifon] istasyonları ile Sakarya ve Kızılırmak arasında bir alan olduğunu 

göreceklerdir. Yardım istememizin en önemli sebebi henüz neredeyse misyonerlik sahası olarak hiç 

keşfedilmemiş olan bu bölgedir. Bu savaş bittiğinde şu sorunun tek bir yanıtı olacağını düşünüyoruz: Gidip 

tüm ülkeye sahip olmayalım mı?”217 

Mektuba göre, bölgede yaşayan ve çoğunluğu Protestanlığı benimsemiş olmasına rağmen, bir bölümü 

Board nezdinde hala hedef kitle niteliğine haiz 1500 aileden müteşekkil topluluk için sadece tek bir ailenin 

faaliyette bulunuyor olması, Bahçecik’in stratejik önemi ve etki altına alınabilecek köyler ile yakın olması 

dolayısıyla yetersiz görülmekteydi. J. Parsons’a göre çalışmalar için buradaki misyoner sayısı arttırılmalı ve 

Parsonslar’ın sağlık problemi ile karşılaşmaları ihtimali düşünülerek bölgedeki misyonerlik çalışmalarının 

geleceği tehlikeye atılmamalıydı. Ayrıca J. Parsons, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nı (93 Harbi) işaret ederek, 

savaşın sona erişinin ardından Osmanlı topraklarının misyoner faaliyetlerinin icra edilmesi için daha elverişli 

bir duruma geleceğini ve Osmanlı’nın Ruslar karşısında alacağı yenilginin, misyonerlerin bütün Osmanlı 

topraklarındaki nüfuzunu arttırıcı bir etkiye sebebiyet vereceğini öngörmekteydi. Parsons’ın bu analizleri o 

yıllardaki Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu zafiyeti açıkça ortaya koymaktaydı. Keza savaş şartlarından 

yararlanılması gerektiğini vurgulaması, fırsatçı bir bakış açısıyla hareket ettiğini ve en önemlisi 

faaliyetlerindeki dini hareket noktasının gittikçe siyasallaşmaya başladığını göstermekteydi. J. Parsons, 93 

Harbi’nden yaklaşık olarak iki yıl sonra öldü.218 Diğer misyonerler çalışmalarına devam ettiler. 1889’a 

gelindiğinde Bahçecik’teki kilisenin cemaat sayısı 95’e, toplam Protestan sayısı da 200 kişiye ulaştı.219 

                                                           
214 ABA000300219, Report Baghchejuk Station 1858-1859, by W. Parsons, Joseph Greene, Salt Research, s. 4. 
215 İdris Yücel, Kendi Belgeleri Işığında Amerikan Board’ın Osmanlı Ülkesindeki Teşkilatlanması, (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 2005), s. 115. 
216 The Missionary Herald, Vol. LXVIII, (1872), s. 394. 
217 Parsons’ın diğer gezi ve istasyon ziyaretleri için bkz. The Missionary Herald, Vol. LXIX, 1873, s. 222 ve the Missionary 

Herald, Vol. LXXIII, October 1877, s. 315, 316. 
218 J. Parsons, Ağustos 1880’de soygun girişiminde bulunan iki Çerkez tarafından Bahçecik’te öldürüldü (Oğuz Polatel, s. 93). 

Onun, savaş günlerinde bölgedeki Çerkezlerle ilgili bir gözlemi için bkz. The Missionary Herald, Vol. LXXIII, October 1877, s. 

315. 
219 The Missionary Herald, Vol. LXXXV, No. II, February 1889, s. 68. 
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Board’ın Bahçecik’teki faaliyetleri 1850’lerin ikinci yarısında sistematikleşmişti. Bir yandan Protestan 

nüfusun arttırılması gayreti sürerken, diğer yandan misyonerlik çalışmalarının ikinci aşamasına geçilmiş ve 

kurumsallaşmaya gidilmişti. Bu doğrultuda, özellikle, 1870’li yıllara gelindiğinde ise açılan Protestan 

kiliselerinin ve okullarının varlığı azımsanamayacak boyutlara ulaştı. Bahçecik Ermeni Kız Okulu (Yatılı Kız 

Okulu), Bahçecik Erkek Okulu (Bithynia Lisesi) ve Bahçecik Yetimhanesi, burada ön plana çıkan kurumlardı. 

Bahçecik Yatılı Kız Okulu’nun kuruluşu şöyle gerçekleşti. Parsons ailesi burada küçük bir okulun 

kurulması sonrasında, kızların da eğitim görebileceği yatılı bir okul açma teşebbüsünde bulunmuşlardı. Bu 

girişim ilk başlarda bölge halkının kızların eğitim almasının gereksiz olduğu yönündeki tutumları nedeniyle 

başarısızlığa uğradı.220 Buna rağmen J. Parsons kız okulu açma fikrinden vazgeçmedi. Onun ısrarlı tavrı ve 

bölge halkının kızların eğitim alması hususundaki görüşünün yavaş yavaş değişmesiyle birlikte kız okulu 

açma önerisi Board yönetimi tarafından da 1871’de kabul edildi. Bunun üzerine J. Parsons hemen bir bina 

aramaya başladı. Önceki yıllarda ipek böceği yetiştirmek için kozahane (böcekhane) olarak kullanılan bir 

binayı kiraladı. Bina, öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendi. Sınıflar, 

toplantı ve yemek salonu, ve yatılı öğrencilerin yatakhane olarak kullanabileceği odalar oluşturuldu.221 Okul 

için hazırlıklar devam ederken, zamanla İzmit İstasyonu dâhilinde önemli izler bırakacak olan Laura Farnham, 

Bahçecik’teki kız okulunun işlerini yürütmek için görevlendirildi. 

İlahiyat Okulundan222 mezun olan Bayan Farnham 1870’in sonlarında İstanbul’a gelmiş ve Ermenice 

öğrenmişti. Görevlendirilmesinin akabinde Bahçecik’e geçti ve okulu Eylül 1873’te açtı.223 Eğitime başlanan 

ilk yıl, 3’ü yatılı olmak üzere toplam 16 öğrenci okula kayıt yaptırmıştı. Bir yıl içinde okulun mevcudu 7’si 

yatılı olmak üzere 50 kişiye ulaştı.224 Mevcudun artmasında Ermeni Protestan Milleti’nin Osmanlı yönetimi 

tarafından resmen tanınması225 ve bölge Ermenilerinin Amerikan yaşam biçimine öykünmeleri etkili 

olmaktaydı. Keza Amerikalılar ve Ermeniler arasındaki ticaret de hızla gelişiyordu ve Ermeniler, erkeklerin 

yanı sıra kız çocuklarının da iyi ve çağdaş bir eğitim almalarını arzuluyorlardı. Farnham, almış olduğu eğitim 

çerçevesinde Bahçecik’teki Kız Okulu’nun eğitim-öğretim müfredatını bizzat şekillendirdi. Ermenice, 

İngilizce, matematik, cebir, tarih, din, müzik ve beden eğitimi dersleri okul müfredatına koydu.226 

Misyonerlerin bölge halkına yerel dillerini öğretmesi onların çalışmalarını kolaylaştırıyordu. Böylece 

kendilerinin bölge halkına düşman olmadıklarını, aslında onların menfaati için çalıştıklarını gösteriyorlar, 

onların gönüllerini kazanarak misyonerlik faaliyetlerinde daha kolay mesafe alıyorlardı. İngilizcenin 

öğretilmesinin de birkaç nedeni vardı. Birincisi, öğrencilerle misyonerler arasındaki iletişimin daha sağlıklı 

olması istenmekteydi. Keza bu okullardan mezun olanlar zamanla misyonerlik faaliyetlerinde görev 

alacaklardı. Onların Board’ın yanı sıra yereldeki Amerikalı misyonerlerle sorunsuz irtibat kurmaları 

                                                           
220 Hülya Çelik, “Amerikan Misyonerlerinin Kocaeli’nde Eğitim Faaliyetleri”, Uluslararası Gazi Akçakoca ve Kocaeli Tarihi 

Sempozyumu Bildirileri I, s. 1186. 1832’de İstanbul’da gerçekleşen bir çalışma da kızların eğitim almalarının gereksiz olduğu 

düşüncesiyle kısa süre sonra sonuçsuz kalmıştı (Joseph K. Greene, Leaving the Levant for Fifty-One Years Resident in Turkey, 

Boston: Pilgrim Press, 1916, s. 162). 
221 Frank A. Stone, Sömürgeciliğin Hasat Mevsimi Anadolu’da Amerikan Misyoner Okulları, Çev. Ayşe Aksu (İstanbul: Dergâh 

Yayınları, 2011), s. 157. 
222 Mount Holyoke Female Seminary, 8 Kasım 1837’de Mary Lyon tarafından kızların eğitimi için açılan bir yüksekokuldur. İlk 

mezunlarından 60’ı Osmanlı topraklarına gelerek misyonerlik faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Okulun eğitim sisteminin dayandığı 

temel ilkeler şunlardı: Eğitimde anadilleri ön plana çıkarmak, dikiş-nakış ve müzik gibi derslerden birini öğrencilere seçmeli ders 

olarak vermek, kadınların zihinsel açıdan güçlü olmalarını sağlamak, yıl sonunda halka açık sınavlar yapmak ve kızlardan yetkin 

olanların öğretmen olarak misyon okullarında görevlendirilmeleri (Frank A. Stone, “Holyoke Dağı’nın Ağrı Dağı Topraklarına 

Etkisi”, Çev. Ayşe Aksu, Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 16, Ekim 2009, s. 302, 303).  
223 Life and Light for Woman, Vol. XLIX, No: 12, (Boston: December 1919), s. 515 ve Brian Johnson, Yıllardır Süregelen 

Değişim Üsküdar Amerikan Lisesi’nin Kısa Bir Tarihi Kuruluşu: 1873, Çev. Handan Akbulut Cingi, (İstanbul: SEV Yayıncılık, 

2010), s. 3.  
224 ABA000500429, Report Nicomedia Station 1873 Jun- November, by Justin W. Parson, Salt Research, s. 5. 
225 Ayrıntılı bilgi için bkz. Saro Dadyan, “The Establishment of the Armenian Protestan Community”, 

http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/en/the-establishment-of-the-armenian-protestant-community/ ve aynı yazar, “The 

Process of Armenians Becoming Catholic”, http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/en/the-process-of-armenians-becoming-

catholic/ (Erişim Tarihleri 07.06.2018). 
226 Stone, “Holyoke Dağı’nın Ağrı Dağı Topraklarına Etkisi”, s.157. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/en/the-establishment-of-the-armenian-protestant-community/
http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/en/the-process-of-armenians-becoming-catholic/
http://turksandarmenians.marmara.edu.tr/en/the-process-of-armenians-becoming-catholic/


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

237 

arzulanıyordu. Nihayet, Amerika’ya göç edip yerleşecek olanların, burada problemsiz bir intibak yaşamaları 

hedefleniyordu. Programda matematik ve cebir gibi pozitif bilimlerin bulunması ise talebelerin çağdaş, 

rasyonel düşünen, akılcı ve sorgulayıcı bakış açısına sahip bireyler olarak yetiştirilmek istendiğini 

göstermekteydi. Din dersi ile Protestanlığın yayılması amaçlanıyordu. Müzik ve beden eğitimi dersleriyle de 

kızların zihni berrak, sağlıklı ve sosyal aktivitelerde etkin, donanımlı bireyler olmaları arzulanmıştı. Oldukça 

idealist bir misyoner olan Farnham, derslerin pek çoğunu kendisi veriyordu. Ayrıca okulun hem idaresini 

yürütüyor hem muhasebe kayıtlarını tutuyordu. Farnham’a yorucu olan mesaileri esnasında J. Parsons 

yardımcı oluyordu. Parsons’un ölümünden sonra Bahçecik’te yaşamaya devam eden eşi Catharine ve kızı 

Leslie Parsons’a yardımcı oluyorlardı.  

Bahçecik Kız Okuluna kayıt olan öğrenci sayısı artarak devam etti. 1875’de 60 öğrenci, 1879 yılında 

ise 74 öğrenci eğitim gördü.227 1882’de eğitim-öğretim müfredatında değişikliğe gidildi. Dersler 

çeşitlendirilerek228 alt dallara ayrıldı. Böylece öğrencilerin bilgi düzeylerinin yükselmesi hedefleniyordu. 

Laura Farnham’ın Bahçecik’teki çalışmaları Dr. Wood tarafından şu ifadelerle takdir ediliyordu:  

“Üç ay sürecek olan Nikomedia [İzmit] Birliği toplantısında Başkan seçilen Bay Pierce, Adapazarlı 

Papaz Alexander Kilise delegesi Dr. Kavalcıyan, Nikomedia, Bardezag, Çengiler, Kartsi ve Ovacık vaizleri 

ile Bardezag ve Nikomedia kiliselerinden delegelerin Bahçecik Kız Okuluna yapmış olduğu ziyarette [teftiş] 

tüm ziyaretçiler, Bayan Farnham ve Bayan Parsons’ın gözetimi altında olan Yatılı Kız Okulunda 

gördüklerinden son derece memnun görünüyordu.”229  

Bahçecik Kız Okulu 1873’den 1885’e kadar 12 yıl süreyle Bahçecik’te kaldı. 1885’te 34’ü gündüzlü, 

18’i yatılı olmak üzere 52 öğrencisi ile birlikte yerel halkın ve Board’ın isteği doğrultusunda Pazarcık’a 

taşındı.230 Böylece, okul Adapazarı İstasyonunun himayesine geçti.  

Amerikan Board’ın Bahçecik’te açtığı okullardan bir diğeri de Bahçecik Erkek Okulu idi. Okul, 

1879’da Erzurum’dan Bahçecik’e gelen John E. Pierce tarafından kuruldu. Pierce’in 1880’de Amerika’ya 

dönmesinin ardından, okul Robert Chambers tarafından yönetildi. Okulun öğrencileri ise Protestan ve 

Gregoryen olmak üzere Ermenilerdi. Okulla ilgili misyonerlerin notları şöyleydi:   

“Misyonerliğin gözetiminde bulunan Bardezag’daki [Bahçecik] lisenin 85 öğrencisi olup lise, Küçük 

Asya’nın bu bölgesinde genç erkekleri yüksekokula hazırlama açısından en önemli okuldur. Lisenin mezunları 

sınav olmaksızın Robert Kolej’e kabul edilirler. Bahçecik Erkek Okulu’nun, Board yönetim kurulu başkan 

yardımcısı tarafından çok cömert bir şekilde destek olunan endüstri bölümü, azımsanamayacak sayıda yoksul 

genç erkeğin iyi bir eğitim almasını sağlamaktadır. Öğrenci sayısı yaklaşık olarak 350 olup öğrenciler kırk 

farklı şehir ve köyden gelmektedirler. Toplam sayının yarısı ise Protestan olmayan ailelerden gelen 

öğrencilerden oluşmaktadır. 43 mezunun yaklaşık yarısı öğretmenlik ve vaizlikle uğraşmaya başlamış, üstelik 

öğrencilerin çoğu toplam dört yıllık eğitim süresini tamamlamışlardır. 

Okulun amacı, genç erkeklere iyi bir Hıristiyan lise eğitimi vermektir. Gerçeği [Protestanlığı] 

öğrencilerin zihinlerine ve kalplerine nakşetmek için faydalanılan unsurlar şunlardır: 1- Dualarla birlikte 

Kutsal Metinlerin okunması ve her gece ve her sabah şarkı söylenmesi, 2- Her gün bir İncil dersi, 3- Her pazar 

sabahı neredeyse tüm öğrencilerin katıldığı bir dua toplantısı, 4- Her öğrencinin hazır bulunduğu bir pazar 

okulu [Protestan cemaate okuma-yazma öğretmek için kurulan okul], 5- Her sebt sabahında şapeldeki vaaza 

katılım ve her sebt akşamında, okul odasında bir vaaz veya ders, 6- Öğrencilerle kişisel görüşmeler. 

Misyonerliğin en büyük dileği öğrencilerin İsa’yı kurtarıcıları olarak kabul etmelerini ve bunu insanlar önünde 

ikrar etmelerini sağlamaktır.”231 

Amerikan misyonerlerin Bahçecik ve civarındaki Ermenilere yönelik faaliyetleri devam etti. Bununla 

birlikte XIX. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise bağımsızlık isteyen Ermenilerin komiteler kurup, tedhiş 

                                                           
227 Reports of the ABCFM, “Western Turkey Mission”, 1879, s. 24. 
228 Okulun programına eklenen yeni dersler şunlardı: Geometri, astronomi, zooloji, mantık, siyaset, ekonomi, zihin felsefesi ve 

Fransızca (bkz. Çelik, s. 1187). 
229 The Missionary Herald, Vol. LXXIX, February 1883, s. 62, 63. 
230 ABA000700680, “Report of Nicomedia Station 1884”, by John E. Pierce, SALT Research, s. 8. 
231 The Missionary Herald, Vol. LXXXV, No. II, February 1889, s. 68. 
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faaliyetlerine başlamasıyla beraber misyonerler de adım adım komitacılarla hareket etmeye başladılar.232 Okul 

idarecilerinin tedhiş yanlısı Ermenilerle ilişkileri I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarına kadar devam etti. Nitekim 

24 Nisan 1915 kararlarından 1 hafta önce, 19 Nisan’da erkek lisesi müdürü Naughton ve bazı Ermeniler sınır 

dışı edildi. Müdürün sınır dışı edilmesi üzerine, o günlerde Bahçecik’te bulunan Uluslararası İzmir Koleji 

öğretmenlerinden C. A. Reed, Haziran’a kadar okulun idaresini üstlendi. Okul kapanmasına rağmen, 

Bahçecik’ten ayrılmayan 12 öğrenciyi Robert Kolej'e gönderdi. 

Okul binası, bilahare Osmanlı yönetimi tarafından yetimhane olarak kullanıldı. Savaşın sona ermesiyle 

birlikte Amerika’dan Bayan Newnham ve Bay Kingsbury isimli misyonerler 1919'da Bahçecik’e geldiler ve 

Türk yetimhanesine dönüştürülmüş olan binayı geri aldılar. Near East Relief ve Lord Mayor’s Fund’ın da 

yardımlarıyla bina yeniden Amerikan misyonerlerince kullanılmaya başlandı. Kingsbury 26 Haziran 1919’da 

Bahçecik’ten ayrıldı. Bayan Newhham ise Milli Mücadele yıllarındaki Türk askeri harekâtları nedeniyle, 

yetimlerin yaklaşık üçte biri ile birlikte önce İzmit'e ve sonra İstanbul Erenköy'e gönderildi.  

Bahçecik Erkek Okulunun eğitim-öğretim faaliyetleri peşi sıra karşılaşılan sorunlar nedeniyle 

kesintiye uğradı. Ancak Board yönetimi nazarındaki önemi ve misyonerlerin bu lise için harcadıkları emek 

nedeniyle, okulun Bahçecik haricinde bir istasyonda yeniden eğitim faaliyetine geçmesine karar verildi. 

Akabinde, misyonerler taşınacak okul için İstanbul’da bina aramaya başladılar. Neticede, Board’ın 

ihtiyaçlarını karşılayan kompleks binalardan oluşan bir yer bulundu. Söz konusu yer günümüzde Göztepe 

Parkı’nın yakınında bulunan ve II. Abdülhamit döneminin son Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa’ya ait olan 

mülktü. Okul burada 1921’de yeniden açıldı, ancak dokuz yıl sonra tamamen kapatıldı.233 

Bahçecik’te misyonerler tarafından hayata geçirilen bir diğer kurum ise erkek okulunun bünyesinde 

faaliyete geçen erkek yetimhanesiydi. Yetimhane, 12 Şubat 1897’de Ermeni Kız Okulunun açıldığı kozahane 

binasında faaliyete başlamıştı. Philip Curie denetiminde faaliyet gösteren yetimhanede bulunan çocuklar 

genellikle Bahçecik Erkek Okulunun ticari bölümünde öğrenim gördüler.234 Her yıl kabul edilen yetimler ile 

birlikte çocukların sayısı sürekli artmış ve 1898’de 100 olan yetim sayısı 1902’de 164 olmuş, takip eden 

süreçte sayı 200’e ulaşmıştı.235 Amerikan Board’ın yardım faaliyetleri kapsamında açmış olduğu bu yetimhane 

hiç şüphesiz, kimsesiz çocukların barınma, yeme-içme, eğitim ve öğretim gibi gereksinimlerini karşılama 

yolunda önemli çalışmalar ortaya koyuyordu. Keza yaşları oldukça küçük olan bu çocuklar daha o yaşlarda 

etki altına alınarak Protestanlaştırılıyorlardı. Bahçecik Erkek Yetimhanesi de bölgedeki Ermenilerin göçe tabi 

tutulmasının ardından kapandı. Kesif savaş şartları nedeniyle Amerikan Board Teşkilatı da 1916’da Bahçecik 

İstasyonundaki çalışmalarını sonlandırdı. 236 

 

SONUÇ 

Bahçecik, Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir nahiye olması nedeniyle, 1850’li yılların başından 

itibaren Amerikan misyonerlerinin İzmit çevresindeki faaliyetlerinin odağında yer almıştır. Nitekim yürütülen 

etkili çalışmalar neticesinde, yöredeki pek çok Ermeni, zamanla Protestanlığı benimsemiştir. Bunun üzerine 

                                                           
232 Okul müdürü Robert Chambers’ın Ermeni komitacılarla iletişim halinde olduğuna dair bkz. BOA, A. MKT. MHM 655/16. 

Misyonerlerin Bulgar ve Ermeni milliyetçiliğinin gelişmesine etkileri ve komitelerle çalıştıklarına dair ayrıntılı bilgi için bkz. 

Mithat Aydın, Bulgarlar ve Ermeniler Arasında Amerikan Misyonerleri, (İstanbul: Yeditepe Kitapevi, 2008) ve Gülbadi Alan, 

Amerikan Board’ın Merzifon’daki Faaliyetleri ve Anadolu Koleji, (Ankara: TTK Yayınları, 2008). 
233 ABAASR0001004, Near East Mission in Turkey Annual Station Reports, 1914-1921 to 1925-1926, Nicomedia Report for 

1915-1921, Salt Research, s. 4. 
234 Özgür Yıldız, “İzmit’te (Nicomedia) Amerikan Misyoner Faaliyetleri”, Gazi Akademik Bakış, 5/10, Yaz 2012, s. 107 ve 

ABA001501210, Report Orphanage for Boys Bardezag (Ismidt, Turkey) by Sophia Newnham, Salt Research, s. 1. 
235 Yıldız, s. 107. 
236 The One-Hundred and Sixth Annual Report American Board of Commissioners for Foreign Missions, (Boston: Board 

Congregational House, 24 October 1916), s.74. Bahçecik Ermenileri’nin tamamına yakını 1915 Tehcirine tabi tutulmuş, demiryolu 

güzergâhında olan Eskişehir, Afyon ve Konya’ya gönderilmişlerdi. Ermenilerin göç ettirilmeleri ve savaş sonrasında evlerine geri 

dönenlerin buradan tamamen ayrılmaları hakkında bilgi için bkz. Bekir Günay, Ermeni Tehciri İzmit (1914-1920), (Kocaeli: 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2006), s. 30-32 ve Selma Çetinkaya, Taner Bilgin, “Tehcir Kanunu ve İzmit 

Ermenileri”, Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu II, Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür 

Yayınları, s. 1314-1320.  
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Amerikan Board yönetimi de 1853’te Bahçecik misyonunu İstanbul’un dış istasyonu haline getirmiştir. Takip 

eden süreçte Bahçecik’in önemi arttıkça, buranın misyon teşkilatındaki konumu da sürekli değişim 

göstermiştir. Nihayet 1861’de Bahçecik, misyonerlerin Batı Türkiye Misyonunun, İzmit İstasyonuna 

bağlanmıştır. Bahçecik ve civarındaki Protestan sayısındaki artış ise beraberinde kurumsallaşmayı getirmiştir. 

Özellikle 1870’li yıllar itibariyle başlayan kurumsallaşma faaliyetleri neticesinde Bahçecik’te erkek ve kız 

okullarının yanı sıra yetimhane gibi hayır kurumları hayata geçirilmiştir. Bu kurumlardaki çalışmalarla da 

yerel misyonerler yetiştirilmişdir. 19. Yüzyılın sonlarına doğru başlayan ve Anadolu’da zamanla alevlenen 

Ermeni meselesiyle birlikte, kurumlarda görev yapan bazı Amerikalı misyonerler Ermeni komitacılarla 

işbirliği yapmışlardır. 1915 Ermeni Tehciri’nden sonra bölgedeki çalışma zeminlerini kaybeden misyonerler 

kısa bir süre sonra burayı terk etmişlerdir. Bahçecik Yatılı Kız Okulunun burada başlayan tarihi serüveni ise 

okulun Adapazarı ve bilahare İstanbul’a taşınmasıyla devam etmiş, nihayet okul günümüzün köklü eğitim 

kurumlarından olan Üsküdar Amerikan Lisesi’ne dönüşmüştür. 
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İlim MYRZABEKOV237; Tabriz ABDULMANAFOV238; 

Meirambek KUPZHASSAROV239; Saedaa Mariam ABDULAI240 

KOBİ’LERİN SORUNLARI VE ONLARIN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: TÜRKİYE, AZERBAYCAN VE 

KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ 

SMES' PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS SUGGESTIONS: EXAMPLE FROM TURKEY, 

AZERBAIJAN AND KYRGYZSTAN 

 

 

 

ÖZ 

Tüm dünyada ülke ekonomilerinin en önemli ve vazgeçilmez unsuru küçük ve orta ölçekli işletmeler 

(KOBİ’ler). Ekonominin temelini oluşturan KOBİ’ler birçok sorunlarla karşılaşmaktadır. KOBİ’lerin ayakta 

kalabilmeleri için karşılaştıkları sorunların çözüm yollarının bulunması, geliştirilmesi büyük önem 

taşımaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin sorunlarının tespiti 

ve çözüm önerilerin oluşturulmasına yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalardan derlenen bir inceleme 

çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre: Türkiye haricinde diğer iki ülkede en önemli sorun olarak 

rüşvet olmuştur. KOBİ’lerin diğer ana sorunlar ise finansman, kalifiye eleman eksikliği, yönetim ve pazarlama 

sorunlar olduğunu tespit edilmiştir. Sonuçlardan yola çıkarak öneriler oluşturulmuştur: vergilerin azalması; 

ucuz elektrik, doğal gaz, su olması; bürokratik işlemlerin azaltılması ve rüşvete karşı daha sert tedbirlerin 

alınması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: KOBİ, KOBİ’lerin Sorunları, Çözüm Önerileri, Devlet Desteği. 

JEL Kodları: L 26, M 19. 

 

 

 

ABSTRACT 

All over the world, the most important and indispensable element of the country's economy is small 

and medium-sized enterprises (SMEs). The rapid change and development of today's conditions make it 

compulsory for SMEs to keep up with this development and change. Therefore, it is very important to know 

the problems of SMEs find and develop solutions. In this study, the problems of SMEs operating in Turkey, 

Azerbaijan and Kyrgyzstan are identified and study compiled from a review of theoretical and practical work 

towards the creation of solutions to identified problems. According to research results: bribery has become 

the most important problem in the two other countries except Turkey. The other main problems of SMEs is 

found to be problems in financing and qualifications, management and marketing. The following proposed 

solutions have been drawn up from the outcome: reducing taxes, provide cheap electricity, providing natural 

gas and adequate water would greatly enhance the development of SMEs. It is also necessary to reduce 

bureaucratic procedures and to take tougher measures against the bribery. 

Keywords: SMEs, SMEs' Problems, Solution Proposal, Government Support 

JEL Kodları: L 26, M 19. 
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GİRİŞ 

KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal yönden önemi tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye, Azerbaycan ve 

Kırgızistan gibi gelişmekte olan ülkelerde de giderek daha fazla artmaktadır. KOBİ’ler dinamik, esnek yapıları 

ve çok boyutlu rolleriyle ekonominin itici bir gücünü oluşturmaktadır. Bu durum KOBİ’lerin ekonomik 

gelişmenin politik ve sosyal istikrarın vazgeçilmez şartı haline gelmesine neden olmuştur. Özellikle bu üç ülke 

gibi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin sosyo-ekonomik dengenin sağlanmasındaki rolleri onların 

ekonominin temel direği olmasına neden olmaktadır. Bu üç gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ’lerin 

günümüzdeki en önemli sorunları olan işsizlik ve cari açık problemlerinin çözümündeki önemi de yadsınamaz. 

Ancak bugün halen bir kısmı kendi yapısal özelliklerinden, diğer bir kısmı ise uygulanan ekonomik 

politikalardan kaynaklanan pek fazla problemle karşı karşıyadır. Bu nedenle, değişim ve gelişime uygun 

olarak devamlı bir şekilde KOBİ’lerin sorunlarının bilinmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması ve sağlıklı 

stratejilerle desteklenmesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada, KOBİ’lerin sorunlarını Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan ülkeleri olarak ele alıp, 

onların sorunlarını araştırmakta ve çözüm yollarını ortaya koymaktadır. Araştırmanın sonraki bölümünde, 

KOBİ’lerin tanımı ve sınıflandırması, önemi, Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan KOBİ’lerinin karşılaştığı 

ana sorunları hakkında bilgi verilmektedir. Teorik çerçeveye ilişkin olarak KOBİ’lerin sorunları hakkında 

verilen bilgilerden sonra sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

 

1. KOBİ’lerin Tanımı ve Sınıflandırması 

KOBİ’ler piyasa ekonomisinin en dinamik olarak gelişmekte olan sektörleri arasında (Maloeva ve 

Saregorotsev, 2016:91) ve devlet ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasının kaynaklarından 

biridir.  KOBİ’ler ülke ekonomisinde sosyo-ekonomik politikasındaki başlıca yönlerinden biridir (Baktybek 

kızı, 2014:339). 

KOBİ’ler tek başlarına küçük birer ekonomik birimdir ve tek tek ele alındıklarında ekonomiye olan 

katkıları yok denecek kadar az görülmektedir. Ancak; topluca ele alındıklarında, sahip oldukları sayısal 

büyüklük, onların ekonomi ve toplum için ne kadar önemli olduklarını gözler önüne sermektedir (Özdemir 

vd, 2007). Dünyadaki ülke ekonomilerine bakıldığında, işletmelerin neredeyse tamamının % 99.3-99.7’unun 

KOBİ’lerden oluştuğu, GSMH’nın yarısını, istihdamın % 75-80’inin KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildiği 

açık bir şekilde görülmektedir (Kulumbaeva, 2016:43). 

KOBİ’lerin tanımlanması için standartlar aynı olmadığı için, farklı ülkelerde işletmelerin küçüklük ve 

büyüklük anlayışları farklı olduğu için tanımlarda kullanılan kriterler farklılık göstermektedir (Taş, 2010:30). 

Yapılan bazı çalışmalarda KOBİ’lerin doğru sınıflandırılması için, nitel ve nicel olmak üzere iki ana 

başlık altında incelenmektedir. 

 

Tablo 1. KOBİ tanımlamasında kullanılan kriterler 

Nitel Kriterler Nicel Kriterler 
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 Girişimcilik nitelikleri 

(taşıma, yaratıcılık, yönetebilme, 

sorumluluk, riskalmavs.) 

 Işletmenin satış ve satın 

almadaki pazarlık gücünün olmaması 

 İşletmenin, sahip olduğu 

pazar payının azlığı 

 Iş bölümü ve uzmanlaşma 

derecesinin düşüklüğü 

 Sermayenin sınırlı oluşu 

ve finansal yetersizlik 

 Yönetim tekniklerinin 

uygulanmaması, 

 Çalışanlarla ilişkilerin 

dolaysız ve nitelik taşıması 

 Girişimcinin ve aile 

bireylerinin işletmede fillen çalışması 

 Girişimcinin işletmesiyle 

özdeşleşmesi 

 Çalışan kişi sayısı 

 Özsermaye 

 Çalışma sermayesi 

 Sabit sermaye 

 Aktifler toplamı 

 Enerji kullanımı 

 Makine parkı değeri 

 İhracatın satış miktarındaki payı 

 Piyasadaki payı 

 Net semaye 

 Ödenen vergi miktarı 

 Katma değer 

 Üretim hacmi, 

 Semayenin tek veya birkaç kişiye 

ait olması 

 Yönetimin bağımlı veya bağmsız 

olması 

 Belli zaman içinde kullanılan 

hammadde 

 Belli zamanda yapılan satış degeri 

ve kar 

 Belli zamanda ödenen ücretler 

 Kullanılan makine, tezgah sayısı 

ve gücü 

 

Kayak: Erdoğan, (2011) 

Bu kriterlere, çoğu KOBİ kavramı açıklamalarında dikkat edilmekte, ancak bazı özel veya ciddi 

durumlarda çevre ve piyasa uygun olmaması yüzünden daha az ayrıntılara girilerek, işletmelerin  

sınıflandırması ve tanımı yapılmaktadır. Bölge ya da ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan dolayı 

KOBİ’lerin tanım değişikliklerine sebep olmaktadır (Taş, 2010: 33). 

KOBİ’lerin tanımları ülkelerden ülkeye değişmektedir. KOBİ’lerin sınıflandırılması için çeşitli 

kriterler kullanılmaktadır.  KOBİ'lerin en kullanılan kriterleri arasında çalışan sayısı, yıllık net satış hasılatı 

yer almaktadır. Türki devletlerde Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan’da çalışan sayısına ve yıllık net satış 

hasılatına göre aşağıda tablolar verilmektedir. 

Tablo 2.Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan Ülkelerde Çalışan Kişi Sayısına Ve Yıllık Net Satış 

Hasılatına Göre Tanımları 

 Çalışan Kişi Sayısı 

Ülkeler Çok küçük işletme Küçük ölçekli işletme Orta ölçekli işletme 

Türkiye 1-9  10-49  50-250  

Azerbaycan - 1-25 25-125 

Kırgızistan 1-15 16-50 51-200 

 Yıllık Net Satış Hasılatı 

Ülkeler Çok küçük işletme Küçük ölçekli işletme Orta ölçekli işletme 
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Türkiye ≤ 1 miliyon tl ≤ 8 miliyon tl ≤ 40 miliyon tl 

Azerbaycan - ≤ 120 bin manat 

 (288 460 tl) 

≤ 1250 bin manat (300 

4770 tl) 

Kırgızistan ≤ 230 bin som (13 

727 tl) 

≤ 500 bin som 

(29 840 tl) 

≤ 2000 miliyon som 

(119 364 tl) 

 

Kaynak: KOSGEB, (2012). Postanovlenie Pravitelstva Kigrizskoi Respubliki Ob Osnovnoi Sheme 

Klassifikatora Tipov Predpriyatii, (2002). Murad kızı, ( 2016). 

 

Tablo’ya baktığımızda KOBİ’lerin tanımına göre Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ülkeler arasında 

işçi sayıları arasında çok az bir fark olduğu görülmektedir. Azerbaycan’da çok küçük işletmeler olmamaktadır.  

Yıllık net satış hasılatına bakarsak  büyük faklılık gösterdiğini görülmektedir. Bunun sebebi ülkelerin 

ekonomik gelişme seviyesi  olmaktadır.   

 

2. KOBİ’lerin Önemi  

KOBİ’lerin rolünü anlamak, ulusal ekonomide aldığı yeri ve ayırt edici özelliklerini net bir şekilde 

anlamayı gerektirir. Farklı ülkelerde KOBİ’lerin önemini ve rolünü biraz farklı olarak algılamaktadır 

(Kudabaeva ve Barakbaeva, 2009:5). 

KOBİ’ler hareketlilikleri ve esneklikleri nedeniyle istihdam sektöründeki olumsuz süreçleri 

düzeltebilmekte, büyük işletmelerden serbest bırakılan işçilerin sosyal uyumunu sağlayabilmekte ve yeni 

pazar alanları ve ekonomik büyüme noktaları yaratabilmektedir (Malaeva ve Saregorodsev, 2016:91). 

Kulumbaeva’ya (2016:43)  göre KOBİ’ler, büyük ölçekli işletmelere kıyasla bir takım avantajlara 

sahiptir: hızlı geri ödeme maliyeti sağlaması, geniş pazar özgürlüğü ve istihdam sağlaması, ekonominin 

yapısal yeniden yapılandırmasını,  tüketici talebindeki değişikliklere çabucak tepki vermesi, sektörel ve 

bölgesel tekellerinin olmamasını, rekabetin artmasını sağlamaktadır. 

Her devlet için, KOBİ sektörünün gelişimi önemli, çünkü yüksek ekonomik gelişimini, uluslararası 

rekabet gücünü sağlayabilmekte ve hükümetin önemli görevlerinin çözümünde yardımcı olabilmektedir 

(Kudabaeva ve Barakbaeva, 2009:5). 

Ülke ekonomilerinde KOBİ’lerin esnek yapısı sayesinde toplum ve ekonomik şartlara daha kolay 

uygunlaşması, ekonomilerin dinamik faktörü olmaları gibi özellikleri nedeniyle büyük bir öneme ve yere 

sahiptir. Bu nedenle son yıllarda hem kalkınmakta olan ülkelerin hem de gelişmiş ülke ekonomilerinde 

KOBİ’ler o ülkelerin ekonomisinin şah damarı olmaktadır (Erarı, 2001:115). 

 

3. KOBİ’lerin Sorunları  

KOBİ’lerin dış koşullara yüksek bir bağımlılığı var, onların işleyişini ve ilerlemesini sınırlayan bir 

takım faktörlerden etkilenmektedir. Osennii ve Suhorukov (2016:4)  KOBİ’lerin sorunlarını şöyle 

sıralamaktadır: vergi sisteminin eksikliği; işletme sermayesi sıkıntısı; nüfusun düşük talebi; devlet iktisat 

politikasının eksiklikleri; yüksek maliyetli kredi, kira, hammadde; üretim alanı eksikliğidir. 

Tatlı’ya göre (2015) KOBİ’lerin sorunları şunlardır:örgütlenme ve yönetim sorunları; tedarik ve üretim 

sorunları; pazarlama sorunları; ihracat sorunları; insan kaynakları yönetimi sorunları; halkla ilişkiler sorunları; 

karar alma sorunları;Ar-Ge sorunları; finansman sorunları; öz sermaye ve işletme sermayesi ihtiyacı; kredi 

temininde karşılaşılan güçlükler. 

 

4. Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan KOBİ’lerinin Karşılaştığı Ana Sorunlar 

Bu 3 Türki,  ülkelerde KOBİ’lerin sorunları arasında farklılıklar olduğu kadar benzerlikler de 

mevcuttur. Ama en önemli, ana sorunları aşağıdakiler olarak genelleyebiliriz: 
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4.1. Finansman Sorunu 

Üç ülkenin finansman sorunlarını şöyle özetleyebiliriz:( Djumakanova, 2014:66; Murad kızı, 2016; 

Ege, 2007:199-207 aktaran Kumbas, 2017): 

 KOBİ’ler genellikle yeterli düzeyde öz kaynağa sahip olmamakta, kısa ve uzun vadeli kredi 

almamaktadır. 

 KOBİ’ler için faiz oranları yüksek olmakta ve krediler yüksek maliyetli olmaktadır.   

 KOBİ’ler yurt içinde ve yurt dışında satarak nakit kaynaklarını arttırmak istemesine rağmen 

maliyet riskinden dolayı bu girişimleri gerçekleştirememektedirler.   

 KOBİ’lere yeterli düzeyde ülke içinde destek ve teşvik olmadığı zaman finansman sorunlar 

ortaya çıkmaktadır.  

 Ülke ekonomisinde enflasyonun yüksek olması, işletmelerin öz kaynak sorunu yaşamasına 

neden olmaktadır. 

 

4.2. Eğitim  Sorunu 

KOBİ’lerde gerek finansal yetersizlikler gerek eğitime önem verilmemesi üretimin kalitesini olumsuz 

yönde etkileyen önemli sorunlardandır (Yücel, 2004). 

Eğitim sorunları içerisinde nitelikli eleman eksikliği birinci derecede önemli görülmektedir. Bunu, 

eğitime yeterli zamanın ve kaynağın ayrılamaması sorunları izlemektedir. Daha sonra da bazı isletmelerin 

yakın çevrelerinden eleman temin etmek zorunda kalmaları sorun olarak görülmektedir. Bu sonuçlar 

KOBİ’lerin genellikle az sayıda ve ucuz is gücü çalıştırdıkları seklindeki literatür bilgilerini de destekler 

niteliktedir. 

Azerbaycan’da ve Kırgızistan’daki üniversitelerde, eğitim ve mesleki programların eğitim düzeyi, halâ 

uluslararası eğitim standartlarını karşılamamaktadır. Bunun nedeni Azerbaycan’da ve Kırgızistan’da eğitim 

sisteminde eski sovyet eğitim sisteminin unsuları kalmaktadır.  Bundan dolayı işletmeler nitelikli çalışanlara 

ihtiyaç duymaktadır (Rafael Oglı: 2012; İsmailov ve Akulova 2010:78).  

Sakarya’da (Çetinkaya ve Erdoğan, 2009) ve Gebze’de (Yıldırımalp ve Yenihan, 2014)  yapılan 

araştırmalarda  KOBİ’ler eğitim alan, bilgi ve beceri sahibi olan, nitelikli çalışanlara ihtiyaç duymaktadırlar. 

Türkiye’de nitelikli insan gücünün eksikliği hissedilmekte ve işletmede bulunan işgörenlerin çoğunluğunun 

niteliksiz olarak işe başladığı belirtilmektedir.  

 

4.3. Yönetim Sorunu 

KOBİ’lerde işletme sahibi işletmenin kimliğini belirleyen temel unsurdur. Girişimci ve yönetici aynı 

kişide bütünleşmektedir. Yönetim yapısı geleneksel olup, yönetimin tüm fonksiyonları işletme sahibi ve 

ortaklar tarafından yürütülmektedir. Örgütsel planlar genelde işletme sahibi ve ortaklar tarafından sezgiye 

dayalı olarak yapılmakta, formal yapıya yeterince önem verilmemektedir. KOBİ’lerde yetki devredilmemesi, 

profesyonel eleman bulundurulmaması sorunları önemle göze çarpan sorunlardır (Müftüoğlu, 1989). 

Profesyonel yöneticinin olmaması yönetimde birinci derecede önemli sorun olarak görülmektedir. Bu 

sonuç KOBİ’lerin en önemli sorununun yönetimden kaynaklandığını ifade eden literatür bilgilerini destekler 

niteliktedir. Yapılan birçok araştırmada da çok uzun süreden beri KOBİ’lerin profesyonel yönetici kullanma 

oranlarının çok düşük olduğu saptanmış ve bu sorun önemle vurgulanmıştır (Ertan ve Alptekin, 2002). 

Yönetim yapısının geleneksel olması ikinci sırada önemli görülmüş, görev ve yetki dağılımının olmaması ve 

performans değerlendirmesinin yapılamaması sorunları ise üçüncü derecede önemli olarak değerlendirilmiştir. 

KOBİ’lerin yönetim sorunları, modern iş yönetiminin ilkelerini ve uygulamalarını tam olarak 

anlamayan girişimcilerin, yöneticilerin eğitim ve beceri düzeylerinin düşük olmasından kaynaklanmaktadır. 

Girişimcilerin, yöneticilerin çoğu satış ya da üretim konusunda çok az tecrübeye sahip olup işe başlamıştır 

(Djumakanova, 2014:67). KOBİ’lerin çoğunlukla aile şirketleri olduğundan dolayı işletme sahipleri, 

profesyonel yöneticilere yetki devretmekten kaçınmakta, yanlış kararları vererek esnekliklerini ve başarılarını 
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kaybedebilmektedirler (KOSGEB, 2011:36; aktaran Yıldırımalp ve Yenihan,  2014:234; Bilen ve Solmaz, 

2014:66 ).    

 

4.4. Pazarlama Sorunu 

Dış pazarları yeterince tanımayan KOBİ’ler, rakiplerini tanımamakta, talep değişimleri ve dış 

taleplerini takip edememektedirler.(Taş, 2010:61)  

KOBİ’lerde sermaye yetersizliği işletmeleri bütçe sınırlamalarına yöneltmekte ve bu durum özellikle 

pazarlama fonksiyonunda etkili olmaktadır (Akyüz vd, 2005). KOBİ’lerde yöneticiler çoğunlukla pazar 

araştırması yapmadan kişisel gözlemlerini kullanmaktadırlar. Ayrıca pazarlama konusunda uzman personel 

kullanmamaları, daha çok yerel pazarlara hitap ederek sınırlı bir pazara bağımlı kalmaları ve pazarlama 

araçlarından yeterince faydalanamamaları da bilinen önemli pazarlama sorunlarıdır. (Müftüoğlu, 1989). 

Pazarlama sorunları içerisinde pazarı genişletememe en önemli sorun olarak görülmektedir. Türkiye’de 

yapılan birçok araştırma sonuçlarına göre KOBİ’lerin çoğunda ayrı bir pazarlama bölümünün olmadığı 

(Çonkar, 2001) ve KOBİ’lerin piyasa araştırmasını yapmayarak dış  pazarlara ürün satmaya başladığı 

saptanmıştır (Akgemci, 2001: 30 aktaran Çelik ve Karadal,2007: 122). 

Kırgızistan ve Azerbaycan’da dağıtım kanallarından kaynaklanan sorunlar ve pazarlama konusunda 

uzman eleman çalıştıramama sorunları vardır. Bu iki ülkede genellikle küçük işletmeler yasal olarak 

çalışmamaktadır.  Yasal olarak çalışan girişimciler adil olmayan bir rekabet ile yığılmışlardır. Ayrıca büyük 

işletmelerden yüksek bir rekabet vardır (Bozieva, 2009; Murad kızı, 2016: 58-59).  

 

4.5. Rüşvet Sorunu 

Bu sorun Türkiye’de KOBİ’lerin çok nadiren karşılaştıkları bir sorun olmasına rağmen Azerbaycan ve 

Kırgızistan’da KOBİ’lerin en sık karşılaştıkları sorunların başında gelmektedir.   

Dünya Bankası'nın 2014 senesinde yaptıkları açıklamaya göre ve Kırgızistan Cumhuriyeti Ticaret ve 

Sanayi Odasının 2013 yılında yaptıkları anket sonucunda Kırgızistan’da ana sorunlardan biri rüşvet olmuştur. 

Kırgızistan Cumhuriyeti'nde rüşvet devletin tüm alanlarını etkilemektedir. Rüşvet ülkenin 

kalkınmasını engelleyen ciddi bir faktör haline gelmiş ve bir dizi orta ve uzun vadeli görevlerin başarısızlığa 

uğramasına neden olmuştur. Ülke ekonomisinin ana alanları üzerindeki rüşvetin etkisi yapılan araştırmalar ile 

kanıtlanmıştır. Milletvekilleri arasında rüşvetin birçok gerçekleri vardır. Yürütme organı, kolluk kuvvetleri ve 

yargıda rüşvetin mevcutluğu ekonomiyi çok etkilemektedir. Ortaya çıkan durum, Kırgızistan’da yaşayan 

insanların iktidara güvenmesinin azalmasına sebep olmaktadır. Cumhuriyette yürütülen ekonomik, siyasi ve 

sosyal reformların yetersiz algılanmasına yol açmaktadır. Rüşvetin olumsuz sonuçları, devlet yetkililerinin 

kontrol edilebilirliğini azalmaya yol açmaktadır, öncelikle ekonomik, bankacılık ve kredi alanlarında. Vergi 

gelirlerinde azalma, bütçe istikrarsızlığı ve bütçe fonlarının etkisiz kullanımı rüşvetin sonucudur. Bu yüzden 

rüşvet Kırgızistan’da KOBİ’lerin ana sorunlarından biri olarak kalmaktadır (Omarov ve diğerleri 2004:5-6). 

Azerbaycan’da son yıllarda rüşvet olaylarına devlet yaptırımları, cezaların düzeyi artırılmış olmasına 

rağmen yine de bu sorun KOBİ’lerin en sık karşılaştıkları sorunlardan biri olarak kalmaktadır. Yapılan bir 

araştırmaya göre yatırım yapmaya niyetli girişimciler, özellikle de başkent Bakü dışında yaşayanlar ilk kayıt 

esnasında farklı isimlerle resmi ücretlerden fazla ücret ödediklerini belirtmişler. Aynı araştırmaya göre 

söylenilen gayri-resmi ücretleri ödemeyen girişimciler için gerekli evraklar için de yanlış yönlendirmelerin 

yapıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca genel olarak belirli sürelerce yapılan denetlemelerin isimlerinin 

bildirilmemesi, her denetleme zamanı belirli bir miktar rüşvet karşılığında denetimden geçmiş olacağını, aksi 

takdirde işletmenin kapanmasının dahi söz konusu olduğu araştırma sonucunda belli olmuştur (Azerbaycan İş 

Çevresinin Geliştirilmesi Projesi, 2009).   

 

Sonuç ve Öneriler 

KOBİ’lerin sorunları ülke ekonomisinden ayrı ele alınamaz. KOBİ’lerin başarısızlığı, sadece 

işletmeler yönünden değil, tüm ülke, toplum için önemli bir eksikliktir. Mevcut rekabet şartlarında çevresel 

faktörlerin (ekonomik, sosyal ve politik) büyük bir hızla değişimi, hızlı, doğru ve etkin karar almaya mecbur 
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bırakmaktadır. Bu sebepten işletmelerin dış muhiti iyi analiz etmeleri, fırsat ve tehditleri doğru şekilde 

değerlendirmeleri, kendilerinin üstün ve zayıf yönlerini iyi belirlemeleri gerekir. 

Araştırmamız sonucunda Türkiye haricinde diğer iki ülkede en önemli sorun olarak rüşvetin mevcut 

olması, farklı denetimler adı altında gayri-resmi ücretlerin talep edilmesi KOBİ’lerin daha da büyümesine ve 

temellerinin sağlamlaşmasına engel olmaktadır. 

KOBİ’lerin diğer bir sorunu ise finansman sorunudur. Öz sermaye eksikliği ve yetersizliği, kredi 

teminindeki yaşadıkları sıkıntılar ve güçlükler, ortaya çıkan birçok problemin de kaynağını oluşturmaktadır.  

Ayrıca KOBİ’lerin çoğunun kurumsallaşmamış, geleneksel bir biçime sahip ve yönetici kadronun 

profesyonelleşme düzeyinin çok aşağı olduğu belirlenmiştir. KOBİ niteliğindeki aile işletmelerinde hiyerarşik 

yapıda önemli bir kısmı aile bireylerinden oluşmaktadır. Bu konuda birçok işletme yöneticisinin, yönetim 

sorunlarında “Profesyonel yöneticinin olmaması”nı en önemli sorun olarak göstermeleri bu konunun önemine 

inanıldığını ve onun bilincinde olduklarını göstermektedir 

Araştırma sonuçları ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında, Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan 

gibi 3 farklı ülkelerde sektör düzeyinde ve işletme ölçeğinde bazı farklılıklar mevcut olmasına rağmen 

KOBİ’ler düzeyinde dikkate alındığında ortaya çıkan sorunların birbirine benzer özellikler taşıdığı 

görülmektedir. Özellikle yönetim ve mali sorunların temel sorun olduğu ve diğer işletme faaliyetlerindeki 

problemlerin de kaynağını oluşturduğu anlaşılmaktadır.  

KOBİ’lerin sorun ve problemlerine çözüm olarak, öncelikle işletmelerde öz sermaye eksikliği ve 

yetersizliğini gidermek için vergi oranının düşük olması, ucuz elektrik, doğal gaz, su gibi çok önemli 

kaynakların kullanımı gibi katkılardan başka, kredi teminindeki güçlükler ve bürokratik işlemlerin azaltılması 

ve rüşvete karşı daha sert tedbirlerin alınması gibi özendirici ve teşvik edici unsurların önemli rol oynayacağı 

düşünülmektedir. 
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Dr. Öğr. Üyesi Akif ABDULLAH241; Dr. Hasan ERYÜRÜK242 

RUSYA’DA YOKSULLUK ve MÜCADELE YOLLARI 

POVERTY AND COMBATING WAYS IN RUSSIA 

 

 

 

ÖZ 

Yoksulluk sorununun çözümü bugüne kadar oldukça acil konuların başında gelmektedir. Günümüz 

bilim insanlarının yerli ve yabancı yazarların eserlerinde yoksulluk sorunu birçok açıdan ele alınmaktadır.  

Ekonomik gelişmenin şu anki aşamasında yoksulluk ve sonuçları çeşitli teorik ve sosyal anlaşmazlıkların 

konusu olarak incelenmektedir. Araştırmamızda Rusya'nın reformlarla geçen sosyo-ekonomik sisteminde 

yoksulluk olgusu incelenmiş olup, nüfusun yoksullaşmasına sebep olan faktörler ve yaşam standartları 

dinamiklerine yer verilmiştir. Rusya'da yoksulluğun sosyo-demografik özellikleri analiz edilmiş olup, bu 

özelliklerden: sağlık, istihdam, yaş ve yerleşim şekli işgücü piyasasını etkileyen önemli unsurlar olduğu ortaya 

konmuştur. Son 10 yılda farklı sosyo-demografik özelliklerin yoksulluğa düşme riski içerisinde “gelire” ve 

“yoksulluğa” göre türleri araştırılmıştır.   

Sonuç kısmında ise devletin sosyal politika açısından yoksullukla mücadele için yapılması gerekenlere 

yer verilmiş ve değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Mutlak ve Göreceli Yoksulluk, Yaşam Seviyesi ve Kalitesi, Gelir 

Farklılaşması, Sosyal Eşitsizlik, Sosyal Adalet. 

 

 

 

ABSTRACT 

The solution of the poverty problem is one of the most urgent issues to date. The problem of poverty is 

dealt with in many ways in the work of contemporary scholars of local and foreign authors. In the current 

stage of economic development, poverty and its consequences are examined as the subject of various 

theoretical and social disagreements. In our research, the phenomenon of poverty in Russia's socio-economic 

system undergoing with reforms has been examined and the factors leading to the poverty of the population 

and the dynamics of living standards are included. Socio-demographic characteristics of poverty in Russia 

have been analyzed and these characteristics have been shown to be important factors affecting the labour 

market: health, employment, age and type of settlement. In the last 10 years, different socio-demographic 

characteristics have been investigated in terms of “income” and “poverty” in the risk of falling into poverty. 

In the conclusion, what needs to be done to combat poverty in terms of the state's social policy is given 

place and evaluated. 

Keywords: Poverty, Absolute and Relative Poverty, Life Level and Quality, Income Differentiation, 

Social Inequality, Social Justice. 
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GİRİŞ 

Dünya pratiğinde yoksulluğun belirlenmesine yönelik üç temel kavram ayırt edicidir: mutlak, göreceli, 

öznel. 

İlk kavram, bireye biyolojik hayatta kalma olanağı sağlayan yaşamsal kaynaklara duyulan ihtiyaç ile 

ilgilidir. 

İkinci kavram olan göreceli yoksulluk, belirli bir toplumda “normal” kabul edilen ve genel kabul gören 

yaşam standardı ile karşılaştırılarak belirlenmektedir. 

Üçüncü tür yoksulluk olan öznel yoksulluk ise yoksulluk kavramını, sadece bireyin fakir olup 

olmadığını belirleyebileceği görüşüne dayanmaktadır. Ayrıca, öznel yoksulluğun düzeyini belirlemeye 

yönelik birçok yaklaşım bulunmaktadır, örneğin, kaç kişinin kendilerini yoksul olarak gördükleri veya 

arkadaşlarının fakir olduğunu düşündükleri vb. gibi bilgilerle öznel yoksulluk belirlenebilmektedir. Toplumsal 

mutlak yoksulluk sınırını kamuoyuna göre belirlenebilir ve daha sonra nüfusun geliriyle 

karşılaştırılabilinmektedir. 

“Yoksulluk” olgusunun karmaşık, tarihsel olarak belirlenmiş, çok faktörlü olduğu unutulmamalıdır. 

Yoksulluğun mutlak ve göreceli düzeyini ayırt ederken sıklıkla yaşam standardı sorun olarak görülmektedir. 

Rusya Federasyonu'nda kişi veya grupların “yoksul” sayılabilmeleri için en önemli kriter asgari geçim 

veya yaşam standardıdır. Bu standart her ülkenin gelişmişlik düzeyi, üretim olanakları, milletin zenginliği, 

gelenek vb. faktörlere göre farklılık göstermektedir. 

 Rusya'da bir yoksulluk eşiği olarak; bir kural olarak, asgari geçim şartları veya standartları, asgari 

ücret, asgari tüketim maliyeti gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Yoksulluk düzeyini belirlemek 

için hangi standardın kullanılacağına bağlı olarak, ilgili ölçeğin tahminleri önemli biçimde değişmektedir. 

Bugüne kadar, Rusya'daki demokratik reformlar, nüfusun refahını iyileştirmek için yeni umutlar 

doğurmaktadır. Ancak ilk aşamada, yoksulluk sınırının ve sınırın altında olmanın keskin bir şekilde artması 

riskli bir durumu ortaya koymaktadır.  Dolayısıyla, geçiş döneminin koşulları altında, Rusya’da yoksulluk 

kitlesel bir olgu haline gelmiştir. Bununla birlikte, yoksulluğun nedenini sürmekte olan reformların maliyeti 

ile ilişkilendirmek tarihsel olarak yanlış olmaktadır. 

 

Rusya’da Yoksulluk 
Geçiş döneminde uzun vadeli olarak yoksulluğun artmasındaki faktörler: reform öncesi dönemde 

oluşmuş ekonomik büyümedeki yavaşlama, devlet yönetimindeki aksamaların yaşam standartlarını 

düşürmesi, reel gelirlerdeki keskin düşüş, ücretlerin ödenme istikrarsızlığı, satınalma gücünde düşüş, ayrıca 

temel ihtiyaçların karşılanması için mal ve hizmet alımlarında yaşanan zorluklar, emekli maaşlarında ve 

ödeneklerdeki aksaklıklar yoksullukta benzeri görülmemiş artışa yol açmıştır [Moiseev:2011,18]. 

1992 yılında, Çalışma Bakanlığı tarafından verilen resmi bilgilere göre yoksulluk sınırındaki insan 

sayısı 50 milyondan fazla olmuştur. 1993-1994 yıllarında ise  Rusya’da yoksul sayısında belirli bir azalma 

eğilimi  olmuş ancak 1995 yılında bu sayı 45 milyon kişiye ulaşmıştır [Babkov:2005,10]. 

1996-1997 yıllarında ise yoksulluk sınırının altındaki Rusların sayısı yüksek düzeyde kalmakla birlikte 

daha az dalgalanma yaşanmıştır. Ancak, 1997'nin ikinci yarısında resmi olarak yoksulluk sınırında yaklaşık 

30 milyon, Eylül 1998'de ise bu sayı 44 milyon kişi olmuştur [Protosova:2010,6]. 

Geçiş döneminin başlangıcında konjonktür faktörlerinin azaltılması veya yumuşatılması sonucunda 

(reel gelirlerde keskin bir düşüş, gelir farklılaşması) 1996-1997'de yoksulluk seviyesi düşmüştür. Bununla 

birlikte, 1998'deki mali kriz, emeğin fiyatı ile değeri arasındaki boşluğun korunması ve hatta derinleştirilmesi, 

işsizliğin artması, yıllık izin ücretlerinin ödenmemesi, gerçek sosyal güvencelerin olmaması, asgari ücretlerin 

ödenmesindeki gecikmeler, nüfusun ezici çoğunluğunun yaşam standardında keskin bir bozulmaya yol 

açmıştır [Borodkin:2009,43]. 

Ek olarak nüfusun önemli bir kısmı asgari geçim şartlarında kalmaktadır. Yaşam Standartları Merkezi 

tarafından geliştirilen yeni metodolojiye göre 1998 Eylül 'de yoksulluk sınırındaki kişi sayısı 79 milyon 

olmuştur [Drujinina:2010,34]. 
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Ancak, yaşam maliyetini hesaplamak için geliştirilen bu gelişmiş metodoloji, gerekli minimum tüketici 

sepetinin maliyetini en az %50 düşürmektedir. Geçiş döneminin koşulları altında, yalnızca nüfusun geleneksel 

olarak sadece korunmasız kategorilerin (emekliler, engelliler, büyük aileler ve tek ebeveynli aileler) sayısı 

değil, aynı zamanda “yeni yoksullar” - işsizler, düşük ücretli işçiler ve onların bağımlıları (bakıma muhtaç 

insanlar), mülteciler, ülke içinde yerinden olmuş kişiler, sabit ikamet yeri olmayanlar da yoksullar sınıfına 

girmişlerdir [Heyf:2007,27]. 

Federal Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre 2009'un ilk çeyreğinde, Rusya’da 24,5 milyon fakir 

insan mevcut olup, bu da toplam nüfusun % 17,4'ünü oluşturmaktadır. Yıl sonuna kadar bu sayı 18,5 milyon 

kişiye düşmüş olup, bu da nüfusun % 13,1’ini oluşturmaktadır. Yani, yıl boyunca asgari geçim standartlarının 

altında gelir elde eden Rus sayısı 6 milyon kişi azalmıştır [Bogomolov:2009,23]. 

2016 yılı  Federal Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre Rusya'daki yoksulluk seviyesi toplam 

nüfusun % 13,5'ine ulaşmıştır. Mutlak rakamlarda, yoksul insanların sayısı 19,8 milyon olmuştur. Bir yıl 

öncesine göre bu sayı 300 bin daha fazla olmuştur.  Ancak, Yüksek İktisat Okulu uzmanlarına göre, Ruslar 

kendi finansal durumlarını daha da kötü değerlendirmektedirler. Vatandaşların % 50,3'ü kendilerini yoksul 

olarak görmektedirler. Bu kategoriye ailede reşit olmayanların varlığı ve konut sahibi olamamalarından dolayı 

eklemektedirler [Malıhin:2009,3]. 

Yine Federal Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre Rusya'da 2017 yılında gelirleri asgari geçim 

şartlarının altında olan 19,3 milyon insan mevcut olup, bu da nüfusun % 13,2'sini oluşturmaktadır 

[Soloduhina:2010,41]. 

 

YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARI 
Yukarıdakileri özetleyerek, yoksulluğun üstesinden gelmek için aşağıdaki önlemleri formüle 

edebiliriz: 

Birincisi, devlet düzeyinde ekonomiyi güçlendirmek için etkili önlemler almak, verimliliği arttırmak 

için hükümet talimatıyla ekonomide devletin etkinliğini arttırmak, stratejik planlama ve programlama pratiğini 

güçlendirmek gerekmektedir [Zabureviç:2009,11]. 

İkinci olarak, kamu üretimi sisteminde yoksulluk düzeyinin kritik bir düzeye geçişine izin verilmemesi 

gerekmektedir çünkü bunun sonucunda artan yoksulluğun zincirleme bir reaksiyonu başlamaktadır. 

Üçüncü olarak, çalışanların ücretleriyle kurulan işletmelerin ve kuruluşların fazla kârlarının yeniden 

dağıtılmasıyla ilgili geçiş döneminde yeni bir mekanizmanın kurulması gerekmektedir. 

Dördüncüsü, yeni yapıları oluşturmak için ticari yapıların yatırımının bir kısmını ödeyerek ve yeni 

teknolojilerle yeni ürünler üreten mevcut işletmeleri destekleyerek ülkedeki yatırım sürecini desteklemek 

[Tihonova:2004,32]. 

Beşinci olarak, yüksek ücret düzeyiyle yeni işyerleri (istihdam alanları) yaratan inovasyonun 

(yenilikçi) işletmelerine vergi avantajları sağlaması. 

Altıncı olarak, yoksulluğun azaltılmasına yönelik tedbirler sistemik olmalı ve belli bir program 

çerçevesinde yürütülmelidir. 

Böylece, yoksulluğun üstesinden gelmek, herhangi bir devletin genel sosyal ve ekonomik politikasının 

ayrılmaz bir parçası olmaktadır [Ovçarova:2009,56]. 

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı (V.V. Putin), yoksulluğun giderilmesinde orta sınıfın öneminden 

bahsederek Rus toplumunun Devlet Konseyinin genişletilmiş bir toplantısında şunları söyledi: “Ülkemizin 

tüm vatandaşlarının iyi gelir elde etme fırsatına sahip olmasını sağlamalıyız. Yani, orta sınıfı belirleyen bir 

yaşam standardı oluşturmalıyız. Ve bence 2020 yılına kadar orta sınıfın nüfus içindeki oranı en az % 60, belki 

de yüzde 70'i olmalıdır”. 2008 yılından bu yana Rusya, ülke nüfusunun yarısını aşan kişi sayısı açısından orta 

sınıf yaratmayı amaçlayan bir devlet programını yürütmeye başlamıştır [Soboleva:2013,16]. 

Yoksulluğun azaltılmasının bir başka önemli yönü de hükümetin doğru vergi politikasıdır. Yeni vergi 

politikaları sayesinde Rusların gelirlerindeki eşitsizlik azaltılarak, fakirlerin lehine dağıtılabilir. 

Rus toplumunda yaşam şanslarını ve buna bağlı olarak yoksulluk riskini analiz ederken, araştırmacılar 

geleneksel olarak toplumsal cinsiyet [Yaroshenko, 2010], yaş, özellikle emeklilik [Soboleva ve diğerleri, 
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2013, Ovcharova, 2008], sağlık gibi sosyo-demografik faktörler [Bobkov, 2005], hanehalkının bileşimi, 

bağımlı yükün varlığı ve niteliği de dâhil olmak üzere [Ovcharova, Prokofiev, 2000], yerleşim şekli [Soboleva 

ve diğerleri, 2013; Ovcharova, 2008], şehir veya köyde oturma, ikamet bölgesi gibi faktörleri de göz önünde 

bulundurmalıdırlar. 

 

SONUÇ 

Yoksulluğun azaltılmasının devlet politikası, her şeyden önce, ülkenin sosyal ve ekonomik 

kalkınmasının ulaştığı seviyeye ve kaynakların dağıtımındaki eşitsizlik derecesine bağlıdır.  Rusya 

Federasyonu hükümeti ve “Yeni Avrupa” ülkeleri, ortak kalkınma planlarıyla (örneğin evrensel programlara 

vurgu yaparak) yoksulluğa karşı stratejileri birleştirirken, gelişmiş ülkelerin hükümetleri hedef yönelimlerine 

odaklanarak bağımsız yoksulluk azaltma stratejilerini desteklemektedirler. 

Kriz öncesi ve kriz döneminde yoksulluğun azaltılması devlet politikasının temel tarifi değişmeden 

(makroekonomik politika ve ekonomik büyüme, sosyal politikaların geliştirilmesinin iyileştirilmesi; dengeli 

bölgesel politika, genişleme ve katılımcı süreçlerin derinleştirilmesi; tasarımı ve izleme sisteminin 

geliştirilmesi) kalmaktadır. 

Bununla birlikte, krizde önemli aşamalardan biriside makroekonomik istikrar ve ekonomik yenilenme, 

stratejik reformlar ve gelecekte nüfusun refahını artırma fırsatları yaratmak için bir platform oluşturulmasıdır. 

Krizle mücadele önlemlerinin geliştirilmesi ve kısmi uygulanması konusundaki deneyimler göstermektedir 

ki, yoksulluğun azaltılmasına yönelik devlet politikasının esas amacı bölgesel politikaların kurumsal, bilgi ve 

danışma formları şeklinde olması gerekliliğidir. 

AB ve ABD'nin kriz karşıtı programlarında, temel unsur yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunan 

“yeşil ekonomi” nin gelişmesi ve sonuçta bilgi toplumunun gelişmesi ve nerede yaşadıklarından bağımsız 

olarak insanlara eşit fırsatların sağlanması gerekmektedir. Rusya Federasyonu'nda temel görev yoksulluğun 

kriz öncesi seviyesinin korunmasının yanı sıra, çalışabilir ve işsiz (engelli) insanların yaşam standartlarındaki 

dengesizliğin daraltılmasını gerektirmektedir. 

 

 

KAYNAKÇA 
1. Moiseev, V.V. Kuda İdyot Rosiya? Strategiya Ekonomiçeskogo i Soçialnogo Razvitiya. Orel: 

ORAGS,2008 

2. Borodkin, S. İdealnıy Dolg//Argumentı Nedeli-2009 

3. Drujinina, A. Te Kto Za Çertoy//Nove İzvestiya-2010 

4. Heyf, B. Ventut Propavşıe Vkladı//Rosiyskaya Federaçiya Segodnya. No:14-15, 2007 

5. Bogomolov, O. Rınoçnıy Fundamentalizm Provalil Ekzamen/Krizis Kak Moment İstinı// Rosiyskaya 

Federaçiya Segodnya. No:12, 2009 

6. Malıhin, M. “Rossgostrah”: Dolya srednaya klassa v Rosii za god krizisa upala..//Vedomosti.-2009  

7. Soloduhina D.P., Çernıh L.L., Rod Rodstvennikovv uhode za hroniçeskimi bolnımi//Soçiologiçeskie 

İsslo-edovaniya. No:7. 2010 

8. Protosova, E.L., Problemı Bednosti v Soveremennoy Rosii i Vozmojnoe Puti Reşeniya, Soçialno-

Ekonomiçeskoe Yavleniya i Proçessı, No:4.2010 

9. Bobkov v. Rossiyskaya Bednost: İzmerenie i Puti preodoleniye//Obşestvo i Ekonomika. No:3.2005 

10. Zabureviç N.V., Mifı i Realii prostranstvennogo neravnstva//Oşestvennıe Nauki i Sovremennost. 

No:1. 2009 

11. Ovçarova L.N., Teoretiçeskie i pratiçeskie podhodı k oçenke urovnya, profilya i faktorov bednosti: 

Rossiyskiy i mejdunorodnıy opıt. M:M-Studio, 2009 

12. Sobolova N.E., Paşinova T.P., İ.Dr..Bednost domohozyastv v Rosii: çto govoryat dannıe RMEZ 

VŞE//Mir Rosii. No:1. 2013 

13. Tihonova N.E., Davıdova N.M., İ.Dr..İndeks Urovnya Jizni i Model Stratifikaçii Rosiykogo Obşestva// 

Soçiologiçeskie İssledovaniya. No:6.2004 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

255 

14. Yaroşenko S. Novaya Bednost v Rosii posle soçializma//Laboratorium. No:2. 2010 

15. www.gks.ru/ 11.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

256 

(30) 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali SEVEN; Prof. Dr. Ali Osman ENGİN 

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE LABORATUVARIN ÖNEMİ 

THE IMPORTANCE OF LABORATORY IN SCIENCE EDUCATION 

 

 

 

ÖZ 

Fen bilimleri eğitiminde laboratuvar değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Laboratuvarın kullanım 

amaçlarıyla ilgili yaklaşımları beş grupta toplamak mümkündür. Bunlar; doğrulama yaklaşımı, tümevarım 

yaklaşımı, bilişsel beceriler süreci yaklaşımı, teknik beceriler yaklaşımı ve buluş yaklaşımı olarak 

sıralanabilir. Laboratuvarın bir başka yaygın kullanım biçimi laboratuvarın gösteri deneylerini 

gerçekleştirmek amacıyla kullanılmasıdır. Gösteri deneyinin en önemli özelliği, "öğretmenin deneyi yapması, 

öğrencilerin yapılan deneyi izlemesi"dir.  

 Fen bilimleri eğitiminde laboratuvarı kullanmanın amaçları arasında öğrencilerin muhakeme yeteneğini 

artırması, problem çözme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmesi, fen öğrenmeye karşı motivasyonu 

artırması da sayılabilir. Nasıl ki boya ve tuval olmadan resim eğitimi vermek mümkün değilse, laboratuvar 

kullanmadan, deney yapmadan nitelikli bir fen eğitimi vermek de mümkün değildir. 

 Anahtar Kelimeler: Fen Bilimleri Eğitimi, Laboratuvarın Kullanımı, Gösteri Deneyi. 

 

 

 

ABSTRACT 

Laboratory has been used for many different purposes in Science Education. It is possible to form in 

five groups the approaches about the laboratory using purposes. These are; confirming approach, induction 

approach, approach of cognitive ability process, approach of technical abilities and contrivance approach. 

Another common using form of laboratory is to be used for performing the demonstration experiment. The 

most important qualification of demonstration experiment is “the teacher’s performing the experiment” and 

“the students’ following this experiment”. 

Among the aims of using laboratories in science education, are increasing students' ability to reason, 

problem solving and developing scientific process skills, and motivation to learn science. Just as it is not 

possible to teach art without painting and canvas, it is not possible to give a qualified science education 

without using a laboratory or experimenting. 

Keywords: Science Education, Using of The Laboratory, Demonstration Experiment. 
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GİRİŞ 

Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme 

teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu 

değişim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, 

kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir 

bireyi tanımlamaktadır. Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim programları 

salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli, 

sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir taraftan farklı konu ve sınıf düzeylerinde 

sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlara ve açıklamalara, diğer taraftan bütünsel ve bir kerede 

kazandırılması hedeflenen öğrenme çıktılarına yer verilmiştir. Her iki gruptaki kazanım ve açıklamalar da 

ilgili disiplinin yetkin, güncel, geçerli ve eğitim öğretim sürecinde hayatla ilişkileri kurulabilecek niteliktedir. 

Bu kazanımlar ve sınırlarını belirleyen açıklamaları, sınıflar ve eğitim kademeleri düzeyinde değerler, 

beceriler ve yetkinlikler perspektifinde bütünlük sağlayan bir bakış açısıyla yalın bir içeriğe işaret etmektedir. 

Böylelikle üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve 

önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler ve yetkinlikler 

çevresinde bütünleşmiş bir öğretim programları toplamı oluşturulmuştur (MEB, 2018). 

Fen bilimleri doğanın gerçeklerini bulmaya, olayları açıklamaya, kontrol etmeye ve önceden 

kestirmeye çalışır. Fen bilimleri insanoğlunun doğayı bu arada kendini anlama gayretlerinin ürünüdür (Güzel, 

1989). Fen bilimlerini diğer bilimlerden ayıran en önemli özellik; öncelikle deneye, gözleme, keşfe önem 

vererek öğrencinin soru sorma, araştırma yapma becerisini geliştirme, onlara hipotez kurabilme ve ortaya 

çıkan sonuçları yorumlayabilme olanağı sağlamasıdır. Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği 

günümüzde fen bilgisi eğitimi çok farklı teknik ve yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemler içerisinde 

en etkili olanlardan bir tanesi de laboratuvar yöntemidir. Laboratuvar yöntemi; fen bilimleri ile ilgili temel 

bilgilerin, onları kanıtlayarak, deneylerin bizzat öğrenciler tarafından yapılarak öğrenilmesini 

amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu yöntemin öğrencilerde; akıl yürütmeyi, eleştirisel düşünmeyi, ilmi bakış 

açısını, problem çözme yeteneklerini geliştirme başta olmak üzere pek çok olumlu etki yaptığı bilinmektedir. 

Bu yüzden laboratuvar uygulamaları, fen eğitiminin ayrılmaz bir parçası ve odak noktasıdır (Orbay, 2003). 

Fen bilimlerinin en önemli işlevi, bireylerin bilim okur-yazarı olarak yetişmelerine imkân 

sağlamasıdır. Bu nedenle fen bilimlerinin öğrencilere etkili ve verimli olarak öğretilmesi büyük önem taşır 

(Kaptan, 2000). 

Laboratuvar, öğrencilerin fen konularını daha etkili ve anlamlı olarak öğrenmeleri bakımından önemli 

bir işleve sahiptir. Laboratuvar, öğrencilerin gözlem yapma, düşünme, fikir üretme ve yorum yapma gibi 

yeteneklerinin gelişmesine de katkıda bulunur. Ayrıca öğrencilerin, fen bilgisiyle ilgili laboratuvar 

etkinliklerine katılmaktan hoşlandıkları, dolayısıyla fen konularını öğrenmeye güdülendikleri bilimsel 

araştırma sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. Bu ve benzeri nedenlerden dolayı laboratuvar, fen öğretiminin ayrılmaz 

bir parçasıdır (Ayas, 1995). 

Eğitimin amaçlarından biri de toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bireyler yetiştirmek olduğuna göre 

bilgi çağına uygun bilgi toplumlarının özelliği göz önüne alınarak öğrencileri yetiştirmek zorunluluğu ortaya 

çıkmıştır. Günümüzde yetiştirilen bireylerin bilgiye ulaşma, bilgiyi düzenleme, bilgiyi değerlendirme ve 

iletişim kurma becerileri ile donanık hale getirilmesi gerekir. Bu nedenle yalnızca öğrencilere değil onları 

yetiştirecek olan öğretmenlere de bu becerilerin kazandırılması gerekir. 

Fen laboratuvarı, öğretilmek istenen bir konu veya kavramın yapay olarak öğrenciye, deneyimle veya 

gösteri yöntemi ile gösterildiği ortamdır. Bu ortamın okullarda oluşturulması eğitimi etkileyen önemli bir 

faktördür. Laboratuvarlı öğretimin temel felsefesi olayların denenerek sonuçlarının gözlenmesidir (Ekici, 

2001). 

Fen derslerinin, deneylerle birlikte işlenilmesi öğrencilerin fen bilgisi dersine ilişkin başarı ve 

tutumlarını artırmakta ve dersi daha çok sevmelerine neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar, öğrencilerin fen 

bilgisi dersine yönelik başarı ve tutumları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ancak 

ilköğretim okullarında yeterli laboratuvar yeri yoktur, sınıflar aşırı kalabalıktır ve mevcut laboratuvarlarda da 
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malzeme ve araç gereç yönünden yetersizlikler görülmektedir. Birçok okulda fen bilgisi deneyleri gerekli 

olduğu şekilde yapılamamakta, yapılabilen deneyler ise genellikle gösterim deneyi olmaktadır (Akgün, 2005). 

Yapılan diğer araştırmalarda da benzer olarak fen bilimleri dersinde laboratuvarın olmadığı ve 

laboratuvarlarda alt yapı ve malzeme eksikliği olduğu bundan dolayı deneylerin yapılamadığı saptanmıştır 

(Doğan, 2007;Doğan, 2009; Unayağyol 2009; Sıcak, 2013). Fen bilimleri dersinde öğrencilere yaparak 

yaşayarak öğrenme imkânı sunan, problem çözme becerilerini geliştirebildiği, öğrencinin psikomotor 

becerilerini öğrenerek geliştirmesine fırsat sunması açısından laboratuvar önemlidir. Bu bağlamda laboratuvar 

fen bilimleri dersinde, etkinliklerin öğretmen rehberliğinde öğrencinin aktif bir şekilde öğrenme sürecine 

katılımını sağlayan ve öğrencilere yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunan zengin bir öğrenme ortamıdır. 

(Kubat, 2015) 

Günümüzde yaşamın çok kısa bir evresinde bile çok sayıda bilimsel buluş yapıldığı ve bu buluşların 

yaşamımızı kolaylaştırma ve nitelikli kılmadaki rolünü göz önüne aldığımızda bu gelişmelere ayak 

uydurmanın önemini kavrayabiliriz. Zira bilimsel ve teknik gelişmelere uyum sağlamak toplumların 

gelişmeleri noktasında hayati önem taşımaktadır.  

Bilim, özellikle de fen bilimleri eğitimi konusunda asli unsur meraklı, azimli, araştırma yapmaktan ve 

başarısızlıktan yılmayan öğrenciler yetiştirmektir. Fen bilimleri alanında donanımlı bireyler yetiştirmek için 

araştırma yöntemleri doğru öğretilmelidir. 

Araştırma yöntemlerinin en önemlisi deney yapmaktır, çünkü bilimsel bilginin temel özelliği deneyle 

ispat edilebilir oluşudur. Fen eğitiminde laboratuvarı kullanmanın faydaları burada ortaya çıkmaktadır. Fen 

bilimlerinde ezberci öğrenme yerine kavrayarak öğrenmeyi sağlamanın esas metodu deney yaparak 

öğretmedir. Aynı zamanda öğretilenlerin kalıcılaşması için deney şarttır. Deney öğrenme öğretme sürecinde 

herhangi bir olay veya varlığı meydana getiren ilişkileri anlayabilmek için kullanılan bir yöntemdir (Aykaç, 

2014:248). Deney sayesinde derste verilen teorik bilgiler pratiğe döküldüğünden bilimsel ilkeler 

ispatlanmakta, dersin kalıcı olarak öğrenilmesi kolaylaşmakta ve psiko-motor becerileri geliştirmektedir. Fen 

eğitiminde laboratuvar kullanmak öğrencilere analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi 

kazandırmaktadır.  

Öğrenciye fen bilimlerini çekici hale getirme, bilimselliğin ne olduğunu öğretme noktasında da 

deneylerin mutlaka faydası olmaktadır. Deneyi öğretmenlerin yapması yerine deney şekli hakkında bilgi 

vererek grup çalışması biçiminde öğrencilere deney yaptırmasıyla fen eğitiminde laboratuvarı kullanmanın 

faydaları maksimum düzeye ulaşmaktadır. Çünkü en iyi öğrenme biçimi yaparak/yaşayarak öğrenmedir. 

Böylelikle öğrencilerin derse aktif katılımı sağlanmaktadır.  

 

I. ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ve ZİHİNSEL GELİŞİM 

Bireyin eğitiminde göz önünde bulundurulması gereken en önemli öğe onun zihinsel gelişimidir. 

Eğitim sürecinde öğrencilere kazandırılacak davranışlar belirlenirken, söz konusu davranışların onların 

zihinsel gelişim düzeylerine uygun olup olmadığına bakılır. Bu nedenle sınıfında etkili ve verimli bir fen 

öğretimi gerçekleştirmeyi amaçlayan öğretmenin öğrencilerin zihinsel gelişim özelliklerini bilmesi gerekir. 

 

1.1. Zihinsel Gelişim Dönemleri 

Zihinsel gelişimle ilgili en geçerli açıklamalar J. Piaget tarafından yapılmıştır. Piaget zihinsel gelişimle 

ilgili görüşlerini öğrenme psikolojisindeki deneysel çalışmalarına dayandırmaktadır. Piaget’e göre birey, 

zihinsel gelişimini doğuşundan itibaren dört dönemde tamamlar. Birbirini izleyen bu dönemler şöyle sıralanır: 

 Duyusal devinim dönemi (0–2 yaş arası dönem) 

 İşlem öncesi dönem (2–7 yaş arası dönem) 

 Somut işlemler dönemi (7–11 yaş arası dönem) 

 Soyut işlemler dönemi (11- yaş ve sonrası dönem) 
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1.1.1. Duyusal Devinim Dönemi 

 Bu dönem bireyin 0–2 yaş arasını kapsar. Bu dönemde birey yakın çevrede ulaşabileceği olgu, olay ve 

cisimleri algılar; onlara tepki göstererek onlarla ilgili somut yaşantılar geçirir ve kavram geliştirmeye başlar. 

Birey, dil gelişimi henüz tamamlanmadığı için eşya veya olayları temsil eden semboller kullanır. 

 

1.1.2. İşlem Öncesi Dönem 

Bu dönem 2–7 yaş arasını kapsar. Bu dönemde birey sözcük dağarcığını zenginleştirerek ana dilini 

öğrenir. Çevresindeki eşya ve kişileri kendisinden ayrı varlıklar olarak görmeye başlar ve yaşantı geçirdikçe 

ben-merkezli düşüncelerden vazgeçer. Bu dönemde birey tersinir olarak düşünebilir. Yani algıladığı bir olay 

zincirinin halkalarını sondan başa doğru ters sırayla düşünebilir.  

 

1.1.3. Somut İşlemler Dönemi 

Bu dönem 7–11 yaş arasındaki dönemi kapsar. Birey bu dönemde ilköğretimin birinci kademesinde 

bulunmaktadır. Birey bu dönemde, cisimlerin madde miktarı, uzunluk ve ağırlıkla ilgili korunum ve 

dönüşlülük kavramlarını geliştirir. Bireyde korunum kavramının oluşmuş olması, bir cismin fiziksel 

özelliklerinin cismin şekil ya da konum değiştirmesiyle değişmeyeceğinin kavranmış olması demektir.  

 

1.1.4. Soyut İşlemler Dönemi 

Bu dönem bireyin 11 yaş sonrası yaşamını kapsar. Bu dönemde birey, biçimsel mantık kurallarına 

uygun çıkarsamalarda bulunur. Birey, problem durumuyla ilgili değişkenleri belirleyip değişkenler arasındaki 

ilişkileri açıklayabilir.  

 

II. ORTAOKULLARDA FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ 

 Fen Bilgisi doğadaki olguları, kavramları, ilkeleri, doğa kanunlarını ve kuramları anlama, yorumlama, 

uygulama ve bunlardan günlük hayatta yararlanabilme gayretleridir. Fen bilgisi öğretimin 5 temel amacını 

İşman ve arkadaşları (2002)  aşağıdaki gibi sıralamaktadırlar:  

1. Bilimsel  bilgileri bilme ve anlama: Öğrencilere bilgiler doğrudan aktarılmamalı, onlar bir 

bilim adamı gibi çalışıp bilimsel bilgileri kendileri bulmalı ve bunları anlamaya çalışmalıdır. 

2. Araştırma ve keşfetme: Öğrenci karşılaştığı herhangi bir problem karşısında çözüm üretirken 

belirli kalıplaşmış ipotezler doğrultusunda değil de kendisi araştırarak gözlem ve deneyler yaparak, yeni 

bilimsel bilgileri keşfetmelidir. 

3. Hayal etme ve oluşturma: Öğrenciler bilgi edinmek istedikleri konular üzerinde hipotezler 

kurabilmelidir. 

4. Duygulanma ve değer verme: Öğrencilerin öğrendikleri her yeni bilgi karşısında merakları 

daha fazla artacak, bu da öğrenme isteklerini pozitif yönde etkileyecektir. 

5. Kullanma ve uygulama: Fen bilgisi öğretiminin en önemli amaçlarından birisi de öğrencilerin 

öğrendikleri bilimsel bilgileri günlük hayatta kullanmalarını sağlamaktır 

Türkiye fen programında TIMSS-R’nin (Third International Mathematics and Science Study) 

belirlediği fen konularından belirlenen alt başlıkların % 67’sini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğretmen ve 

öğrencilerden toplanan veriler incelendiğinde Türkiye fen deneylerine verdiği önemde uluslararası 

ortalamanın oldukça altındadır.   

Öğretmenlerden fen derslerinde herhangi bir ayda bazı etkinliklere ayırdıkları zaman sorulmuştur. 

Türkiye’deki öğretmenler zamanın %41’ini sunuş yoluyla ders anlatmaya, %11’ini tekrar etmeye, %11’ini 

öğretmen rehberliğinde öğrencilerin yaptıkları etkinliklere, %12’sini deney yapmasına, %8’ini sınavlara, 

%7’sini ödev kontrol etmeye, %7’sini öğrencilerin deney yapmasına, %7’sini ise öğrencilerin bağımsız 

etkinliklerine, %8’ini ise yönetim ve diğer işlere ayırdıklarını belirtmişlerdir. Bu verilerle Türkiye en çok 

sunuş yoluyla fen anlatan ve öğrencilerin en az deney yaptığı ülkelerdendir. Öğretmenlerin sunuma ayırdıkları 

zamanın uluslararası ortalaması %25’tir. Başarılı olan ülkelere baktığımızda Tayvan’daki öğretmenler bir 

aylık ders zamanının %39’unu sunuş yoluyla fen anlatmaya ayırmaktadırlar. İkinci sırada olan Singapur’daki 
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öğretmenlerin verilerine baktığımızda ise sunuş yoluyla fen anlatmaya bizden daha az zaman ayırmakta 

(%27), öğrencilerin deney yapmasına ise daha çok zaman ayırmaktadır (%23). Üçüncü sıradaki Macaristan’a 

baktığımızda, öğretmenler zamanın %23’ünü sunuma, %18’sini ise öğrenci etkinliklerine ayırmaktadırlar. 

Dördüncü sırada yer alan Japonya’ya bakıldığında öğretmenler sunuma zamanın %31’ini ayırırken, %24’ünü 

öğrencilerin deney yapmasına ayırmaktadırlar. Beşinci sırada yer alan Kore ise %34’ünü sunuma, %18’ini ise 

öğrenci deneylerine ayırmaktadır (Kılıç, 2001). 

 

2.1. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Özel Amaçları 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde 

ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.  

Bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesini amaçlayan Fen Bilimleri Dersi Öğretim 

Programı’nın temel amaçları şunlardır: 

1. Astronomi, biyoloji, fizik, kimya, yer ve çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları 

hakkında temel bilgiler kazandırmak, 

2. Doğanın keşfedilmesi ve insan-çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç 

becerileri ve bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek, 

3. Birey, çevre ve toplum arasındaki karşılıklı etkileşimi fark ettirmek; toplum, ekonomi ve doğal 

kaynaklara ilişkin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek, 

4. Günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen 

bilimlerine ilişkin bilgi, bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak, 

5. Fen bilimleri ile ilgili kariyer bilinci ve girişimcilik becerilerini geliştirmek, 

6. Bilim insanlarınca bilimsel bilginin nasıl oluşturulduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği 

süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak, 

7. Doğada ve yakın çevresinde meydana gelen olaylara ilişkin ilgi ve merak uyandırmak, tutum 

geliştirmek, 

8. Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini fark ettirerek güvenli çalışma bilinci oluşturmak, 

9. Sosyobilimsel konuları kullanarak muhakeme yeteneği, bilimsel düşünme alışkanlıkları ve 

karar verme becerileri geliştirmek, 

10. Evrensel ahlak değerleri, millî ve kültürel değerler ile bilimsel etik ilkelerinin benimsenmesini 

sağlamak (MEB, 2018). 

Öğrencilerin yukarıda belirtilen genel amaçlara ulaşabilmeleri için, kendi yaş ve gelişim düzeylerine 

uygun bazı davranışsal özellikleri kazanmaları gerekir. 

 

 Bu davranışsal özellikler üç grupta toplanır. 

 Bilimsel bilgilerle ilgili özellikler (Bilişsel Amaçlar) 

 Bilişsel süreç becerileriyle ilgili özellikler (Devimsel Amaçlar) 

 Bilimsel tutumlarla ilgili özellikler (Duyuşsal Amaçlar) 

   Bu özellikler belli bir düzeyde okutulacak fen konusu ile birlikte ifade edildiğinde, fen bilgisinin o 

düzeydeki özel amaçları ortaya konulmuş olur (Kaptan, 2000). 

Eğitim alanında uluslararası ölçme-değerlendirmeleri yapan bir kuruluş olan International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), dört yılda bir katılmak isteyen ülkeleri fen ve matematik 

alanlarında sınavlar uygulayarak karşılaştırmaktadır. 1999 yılında uygulanan sınava Türkiye ilk kez 

katılmıştır. Türkiye ilk kez katıldığı için geçmiş yıllarla karşılaştırma yapılamamaktadır. TIMSS 2000 

raporunun fen alanı incelenmekte ve katılan diğer ülkelerden toplanan çeşitli veriler Türkiye’nin verileriyle 

karşılaştırılarak ve sınavda sorulan sorular incelenerek Türkiye’nin düşük performansının nedenleri 

tartışılmaktadır. Bunlardan bazıları; Türkiye’de fen dersine ayrılan saatlerin azlığı, bilimsel araştırmaya ve 

bilimin doğasına verilen önemin az olması ve soruların çoğu sadece bilgi değil performans ölçmeyi de 

amaçladığı için öğrencilerimize yabancı gelmiş olabileceğidir (Kılıç, 2001). 
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2.2. Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Konu Alanları 

Fen bilimleri dersi öğretim programının konu alanları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlkokul ve Ortaokul 

3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar için yayınladığı 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programı’nda şu şekilde sıralanmıştır:  

Gezegenimiz Tanıyalım, Beş Duyumuz, Kuvveti Tanıyalım, Maddeyi Tanıyalım, Çevremizdeki Işık 

ve Sesler, Canlılar Dünyasına Yolculuk, Elektrikli Araçlar, Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri, 

Besinlerimiz, Kuvvetin Etkileri, Maddenin Özellikleri, Aydınlatma ve Ses Teknolojileri, İnsan ve Çevre, Basit 

Elektrik Devreleri, Güneş, Dünya ve Ay, Canlılar Dünyası, Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme, Madde ve 

Değişim, Işığın Yayılması, İnsan ve Çevre, Elektrik Devre Elemanları, Güneş Sistemi ve Tutulmalar, 

Vücudumuzdaki Sistemler, Kuvvet ve Hareket, Madde ve Isı, Ses ve Özellikleri, Vücudumuzdaki Sistemler 

ve Sağlığı, Elektriğin İletimi, Güneş Sistemi ve Ötesi, Hücre ve Bölünmeler, Kuvvet ve Enerji, Saf Madde ve 

Karışımlar, Işığın Madde ile Etkileşimi, Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme, Elektrik Devreleri, 

Mevsimler ve İklim, DNA ve Genetik Kod, Basınç, Madde ve Endüstri, Basit Makinalar, Enerji Dönüşümleri 

ve Çevre Bilimi, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi. 

 

III. ORTAOKULLARDA LABORATUVAR KULLANIMI YAKLAŞIMLARI 

Fen bilgisi öğretiminde laboratuvar değişik amaçlarla kullanılır. Laboratuvarın kullanım amaçlarıyla 

ilgili yaklaşımları beş grupta toplamak olanaklıdır. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

 Doğrulama yaklaşımı 

 Tümevarım yaklaşımı 

 Bilişsel süreç becerileri yaklaşımı 

 Teknik beceriler yaklaşımı 

 Buluş yaklaşımı 

 

3.1. Doğrulama Yaklaşımı 

Bu, fen bilgisi öğretiminde en sık kullanılan laboratuvar yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, derste işlenen 

kavram, ilke, yasa veya denen cenin, öğrenciler veya öğretmen tarafından laboratuvarda ispatlanmasını 

gerektirir. Bir başka deyişle, sınıfta çeşitli öğretim yöntemleri işe koşularak öğretilen kuramsal bilgiler, 

laboratuvar ortamında çeşitli araç-gereçler kullanılarak doğrulanmaya çalışılır. Bu yaklaşım uygulanırken 

öğrenci ne yapacağını ve sonuçta ne bulacağını önceden bilmektedir. Bu yaklaşımın en önemli eksikliği, 

deneyin doğru sonuç vermemesi durumunda, öğrencilerin bilimsel gerçeklere ve öğretmene olan güven 

duygularının azalmasıdır. 

 

3.2. Tümevarım Yaklaşımı 

Doğrulama yaklaşımının tersine, tümevarım yaklaşımında öğrenciler, laboratuvar ortamında ilk elden 

deneyimlerle ilke, kavram veya bilimsel genellemeleri kendileri bulmaya çalışırlar. Sonuçlar sınıf ortamında 

tartışılır ve incelenen konuyla ilgili bilimsel tanımlar ve çeşitli bilgiler verilerek konunun öğrenilmesi 

tamamlanır. Deneyin yapılması, verilerin toplanması ve yorumlanması öğrencilere bırakılır. Ancak 

öğrencilerin, deneyin planlanması, gerçekleştirilmesi ve sonuçların yorumlanması için fazla zamana 

gereksinim duymaları bu yaklaşımın sınırlılığını oluşturmaktadır. 

 

3.3. Bilişsel Süreç Becerileri Yaklaşımı 

Bu yaklaşım, gözlem yapma, sınıflandırma, yer ve zaman ilişkilerini kullanma, sayıları kullanma, 

ölçme, sonuç çıkarma, kestirimde bulunma, işlevsel tanımlar yapma, değişkenleri saptama ve kontrol etme, 

verileri yorumlama, deneyleri planlayıp gerçekleştirme gibi bilişsel becerilerin öğrencilere kazandırılması 

amacıyla laboratuvarın kullanılmasını gerektirir. Bu becerilerin geliştirilmesinde diğer yaklaşımlar da etkili 

olmakla birlikte, en çok bilişsel süreç becerileri yaklaşımı etkili olmaktadır. Bilişsel süreç becerilerini 

geliştiren öğrencilerin daha kolay öğrendiklerine tanık olunmaktadır. 
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3.4. Teknik Beceriler Yaklaşımı 

Bu yaklaşım, bazı özel araçların kullanılması ve deney düzeneklerinin kurulmasıyla ilgili teknik 

becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak laboratuvarın kullanılmasını gerektirir. Bu yaklaşım sayesinde 

öğrencilerin fen bilgisindeki etkinlikleri gerçekleştirme becerileri gelişir. Böylece, öğrencilerin öğrenmelerine 

dolaylı biçimde yardım edilmiş olunur.  Bu yaklaşım deneylerin laboratuvarda sağlıklı bir biçimde 

gerçekleştirilmesini ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlar. 

 

3.5. Buluş Yaklaşımı 

Buluş yaklaşımına dayalı laboratuvar kullanımı sayesinde öğrenciler, bir ilke, kavram ya da bilimsel 

bir genellemeyi kendi planladıkları bir deney ile serbestçe araştırırlar. Öğretmenin, öğrencilere herhangi bir 

fikri benimsetme yönünde bir çabası söz konusu olmaz. Öğrencilerin gereksinim duyacakları araç-gereçler 

öğretmen tarafından olanaklar ölçüsünde sağlanır. Ayrıca öğrencilerin bazı araç-gereçleri evlerinden 

getirmeleri istenebilir. Bu yaklaşımda bilgiyi öğrencinin bizzat kendisi keşfeder. Bu durum öğrencilerde ilgi 

uyandırır ve onları öğrenmeye güdüler. Bu yaklaşım genelde, yüksek düzeyde bilişsel, duyuşsal ve devimsel 

özelliklere sahip öğrencilerin bulunduğu ortamlarda uygulanır. Bu yaklaşım, sınıftaki tüm öğrencilere değil, 

başarılı ve ilgili öğrencilere uygulandığında daha anlamlı sonuçlar elde edilir. 

  

3.6. Yapısalcı Yaklaşım  

Yapısalcı kuram var olan geleneksel kuramlara alternatif bir yöntem olarak ve teknolojik çağın 

gerektirdiği ihtiyaçlara cevap vermesi için geliştirilmiştir. Bu kuram daha çok öğrencinin  gerçek yaşamda 

kazandığı deneyimler ile ilgilenmektedir. Bir bilginin öğrenilmesi için gerçek yaşantı içinde bizzat yaşanması 

ve  karşılaştırılması gerektiğini ve her hangi bir bilgiyi anlamak için deneyim ile temellendirilmesi gerektiğini 

vurgulamışlardır. Yapısalcı yaklaşım kendi içinde iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi realist 

yapısalcılardır. Öğrencilerin fiziksel ve sembolik çevre ile ilişki kurarken kendi hafızalarında bilgileri 

tekrardan organize ederek öğrenmeyi gerçekleştirdiğini biçiminde açıklar. Öğrencilerin dış çevre ile direkt 

olarak   bir bağlantısı yoktur onlar gelen mesajları yorumlayarak bilgiyi yapısallaştırırlar. İkincisi ise radikal 

yapısalcılardır. Bu yaklaşımın kendine ait disiplinleri vardır  ve bu yaklaşıma göre öğrenci bilgileri gerçek 

dünya içinde yaşadığı kendi deneyimleri ile yapısallaştırırHer iki yaklaşımda da ortak olan, bilgilerin hafıza 

içinde yapısallaştırılmasıdır (İşman ve diğerleri, 2002). 

 

IV. LABORATUVAR UYGULAMALARI 

Laboratuvar hangi yaklaşımlara yönelik kullanılırsa kullanılsın, yapılacak tüm deneyler için önceden 

bir planlamanın yapılması ve deneylerle ilgili işlemlerin bu planlara uygun olarak yürütülmesi ve 

sonuçlandırılması gerekir. 

 

4.1. Deneylerin Planlanması 

Planlama sırasında deneyin konusu, amacı ve kullanılacak araç-gereçler belirlenir. Bunlara ek olarak 

planda, deney sırasında neyin ne zaman ve kim tarafından yapılacağı açık olarak belirtilir. Fen bilgisi 

derslerinde gerçekleştirilen deneylerin bazıları tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle öğretmen, deneyin 

planlanması aşamasında ortaya çıkabilecek olası tehlikeleri düşünür ve bunlara yönelik alınabilecek önlemleri 

planında belirtir. Deneyin planlanması aşamasında dikkat edilmesi gereken bir başka önemli nokta da, 

gereksinim duyulan araç-gereçlerin sağlanarak kullanım sırasına göre deney masaları üzerine 

yerleştirilmesidir. Bundan sonra öğretmen deneyin doğru sonuç verip vermediğini, deneyi bizzat yaparak 

kontrol eder, hata ya da eksiklik varsa bunların nedenlerini ve çözüm yollarını araştırır. Deneyle ilgili 

hazırlıklar tamamlandıktan sonra, öğrencilerin deneyi yapması aşamasına geçilir. 

 

4.2. Deneylerin Yürütülmesi 

Deneylerin yürütülebilmesi için planlama aşamasının eksiksiz bir biçimde tamamlanmış olması 

gerekir. Deney düzeneği karmaşık ve öğrencilerin çoğunluğu zekâ yönünden orta veya daha alt düzeyde ise, 
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öğretmen başlangıçta deney düzeneğini kurar, eğer öğrenciler için yeni olan araç ve gereçler varsa, bunları 

öğrencilere tanıtır. Deneyin yürütülmesi sırasında malzeme israfını engellemek için, öğrencilerin dikkatli 

olarak çalışması sağlanır ve deneyin özelliğine göre öğrencilere gerektiği kadar rehberlik yapılır. Eğer deney 

açık uçlu ise, bu rehberlik daha az yapılır ve öğrenciye daha fazla serbesti sağlanır. Deneyin yürütülmesi 

sırasında öğretmen bazı sorular sorarak öğrencileri düşünmeye yöneltir. Böylece öğretmen, öğrencilerin 

yorum yapma ve sonuç çıkarma yeteneklerinin geliştirilmesine yardım etmiş olur.  

 

4.3. Deneylerin Sonuçlandırılması 

Deneyin bireysel ya da grup deneyi olması durumuna göre öğrenciler verileri ya tek başlarına ya da 

gruptaki arkadaşları ile birlikte çözümleyip yorumlarlar. Öğrencilerin kendi başlarına ya da grupça topladıkları 

veriler ve elde ettikleri sonuçlar, yapılacak bir sınıf tartışmasıyla paylaşılır ve ortak yargılara varılmaya 

çalışılır. Deney sonuçlarının tartışılarak ortak yargıya varılması, öğrencilerin bilimsel bilgilere duydukları 

güveni artıracağı için önemlidir. Bu aşamada, ayrıca deneyin önemli noktaları üzerinde durularak yanlış veya 

eksik sonuç bulanların olası hata kaynakları açıklığa kavuşturulur. Öğretmen, öğrencilerin belirlenen amaçlara 

ulaştığını gözledikten sonra, tartışma oturumunu genel bir değerlendirmeyi içeren özet ile sona erdirir. Ayrıca 

öğretmen, öğrencilerin deneyle ilgili raporlarını hazırlayıp kendisine teslim etmelerini ister. Bu raporda 

öğrenciler deneyde varılan sonucu kendi sözcükleriyle ifade ederler. Deney sonrası hazırlanan bu raporlar, 

öğrencilerin düşünce ve yorumlarını yazılı olarak ifade etme yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunur. 

Deney sonrası yapılan tartışmalarda bazen deneyin başarısızlıkla sonuçlandığı anlaşılır. Bu durumda paniğe 

kapılmaksızın hatanın kaynağı araştırılmalıdır. Eğer zaman yeterli ise, deney öğrenciler tarafından tekrar 

edilmelidir. Zaman sınırlı ise, öğretmen deneyi gösteri deneyi biçiminde yapmalıdır. Bu sırada öğretmen 

gerekli açıklamaları adım adım yaparak öğrencilerin nerelerde hata yapmış olabileceklerini anlamalarını 

sağlamalıdır.   

 

V. DENEYSEL UYGULAMA SÜREÇLERİ 

 Deneylerin gerçekleştirilmesi sırasında yapılması gereken işlemlerden bazıları yukarıda açıklanmıştı. 

Burada bazı noktalar ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu kapsamda deney verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi 

ve sonuçların rapor edilmesi gibi konular üzerinde durulacaktır. 

 

5.1. Deney Verilerinin Kaydedilmesi 

Daha önce de belirtildiği gibi, ilköğretim basamağındaki 6–8. sınıf öğrencileri zihinsel gelişim 

açısından bir geçiş dönemi içinde bulunmaktadırlar. Bu öğrenciler deneylerle ilgili işlemler sırasında genelde 

yardıma gereksinim duyarlar. Bunun için hangi tür verileri, nasıl kaydedecekleri kendilerine somut olarak 

açıklanmalıdır. Örneğin farklı türdeki maddelerin çözünme süresine sıcaklığın etkisinin incelendiği bir deney 

için şöyle bir çizelge kullanılabilir. Buna benzer şekilde değişik maddelerden hangilerinin suda çözündüğünü 

belirlemek için basit bir çizelge kullanılabilir. Mıknatıstan etkilenen maddeleri belirlemeye yönelik bir 

deneyde ise, öğrencilerin çevrelerinden toplayacakları maddeleri test etmeleri ve çizelgelerde göstermeleri 

istenebilir. Ayrıca, güneş ışınlarının bitkilerin büyümesine yönelik etkisini incelemeye yönelik daha uzun 

süreli bir deney öğrencilere yaptırılabilir.   

 

5.2. Deney Verilerinin İşlenmesi 

Deney verileri kaydedildikten sonra, verilerden yararlanılarak grafikler çizilir ve değişkenler 

arasındaki ilişkiler belirlenir. Bu ilişkilere dayanılarak denenceler kurulur. Sonra bu denenceler sınanarak 

kabul ya da ret edilir. Böylece, bilimsel genelleme ya da sonuçlara varılır. Ayrıca, çizelgelerdeki veriler ders 

kitabındaki konular ve formüllerle ilişkilendirilebilir. Çizelgelerdeki veriler formüllerde yerine konularak 

bulunan sonuçlar karşılaştırılır ve yorumlanır. Böyle bir işlem, genelde "doğrulama" türü bir laboratuvar 

yaklaşımında kullanılır. Eğer "tümevarım" yaklaşımı kullanılıyorsa öğrenci genellemeyi kendisi bulmaya 

çalışır. 
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5.3. Laboratuvarda Kullanılan Araç ve Gereçler 

İlköğretim fen bilgisi eğitim programları incelendiğinde, amaçların büyük bir bölümünün bilişsel süreç 

becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili olduğu görülür. Ayrıca, ders kitaplarında bu tür amaçların geliştirilmesiyle 

ilgili olarak çok sayıda etkinlik yer almaktadır. Bu etkinlikler yoluyla öğrencilerin, fen konularını gözleyerek, 

deneyerek, anlayarak ve kavrayarak öğrenmeleri amaçlanır. Bu etkinlikler kapsamında basit, ucuz ve her 

yerde bulunabilecek türden araç-gereçler kullanılır. Fen bilgisi konuları yaşadığımız çevre ile yakından 

ilişkilidir. Bu özelliği nedeniyle, çevre canlı bir laboratuvar özelliği gösterir. Örneğin çevredeki bir çiftlik, bir 

havuz, bir ırmak veya bir ormanlık alan gözlemde bulunmak amacıyla gezilebilir. Bu yöntem okul bütçesine 

fazladan bir yük getirmez. Ayrıca çevreden temin edilebilecek basit araç-gereçlerle de okulda bazı etkinlikler 

yapılabilir. Evlerde kullanılmayan eski makine, radyo, teyp gibi araçlar sökülerek parçalarından 

yararlanılabilir. Bununla birlikte, fen bilgisi öğretmeni laboratuvarını hiçbir zaman bir çöplüğe 

dönüştürmemelidir.  

 Bazı eğitim kurumları, tepegöz, televizyon, video ve bilgisayar gibi teknolojik araçlara sahip 

olmalarına karşın çeşitli nedenlerle bu araçlardan gereği gibi yararlanamamaktadırlar. Oysaki çağdaş 

teknolojinin ürünü olan bu araçlar fen bilgisi öğretiminde laboratuvar ile bütünleştirilerek etkili bir biçimde 

kullanılabilir. Kalabalık sınıflarda tepegöz üzerinde gösteri deneyleri gerçekleştirilerek öğrencilerin konuları 

daha kolay ve etkili olarak öğrenmeleri sağlanabilir. Öte yandan, televizyon ve video birlikte kullanılarak, 

önceden ustalıkla hazırlanmış deneylerin videokasetleri öğrencilere izlettirilebilir. Televizyon ve video ile 

öğrencilerin birden çok duyu organına hitap edilerek daha anlamlı ve kalıcı öğrenmeleri gerçekleştirmeleri 

olanaklı olur (Ayas, 1995). 

 

VI. SONUÇ 

Genelde bir alandaki varlıkları ve olayları inceleme, açıklama, onlarla ilgili genellemelere ulaşma, bu 

açıklama ve genellemeler yardımıyla gelecekteki olayları kestirme gayretleri bilim kapsamındadır. Fen 

bilimlerinde de doğadaki varlıklar ve olaylar bu amaçlarla incelenir. Fen bilimleri insanın, canlı olarak 

kendisini ve doğal çevresini keşfetmeye yönelik çalışmalarının ürünü olarak ortaya çıkmıştır ve gelişimini 

sürdürmektedir.  

Laboratuvar hangi yaklaşımlar için kullanılırsa kullanılsın, yapılacak tüm deneylerin önceden bir 

planlamasının yapılması ve deneylerle ilgili işlemlerin bu planlara uygun olarak yürütülmesi ve 

sonuçlandırılması gerekir. Planlama sırasında deneyin konusu, amacı ve kullanılacak araç-gereçler belirlenir. 

Ayrıca planda, deney sırasında neyin, ne zaman ve kim tarafından yapılacağı açık olarak belirtilir. Deneylerin 

yürütülebilmesi için planlama aşamasının eksiksiz biçimde tamamlanmış olması gerekir. Deney sırasında 

malzeme israfını engellemek için öğrencilerin dikkatli çalışmaları sağlanır ve öğrencilere gerektiği kadar 

rehberlik yapılır. Deneylerin sonuçlandırılması sırasında, öğrencilerin kendi başlarına ya da grupça 

topladıkları veriler ve elde ettikleri sonuçlar yapılacak bir sınıf tartışmasıyla paylaşılır ve ortak yargılara 

varılmaya çalışılır. Deneylerin gerçekleştirilmesi sırasında yapılması gereken işlemler de, deney verilerinin 

kaydedilmesi, işlenmesi ve sonuçların rapor edilmesi olarak belirtilebilir. 
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Ali Ulvi ÖZBEY243 

YENİ YÜZYILIN KÜRESEL ZİHİN DÜNYASINDA MEDYA, REKLAM VE TÜKETEN İNSAN 

PROTOTİPİ 

MEDIA, ADVERTISING AND CONSUMING HUMAN PROTOTYPE IN THE GLOBAL MIND OF 

THE NEW CENTURY 

 

 

 

ÖZ 

Yeni bir yüzyılın ilk dönemlerini yaşadığımız zaman dilimi içerisinde her alanda gözlemlenen 

gelişmelerden toplum olarak etkilendiğimiz bir sürece şahit olmaktayız. Teknolojik gelişmeler eşliğinde 

gündelik alışkanlıklarımız küresel bir kültür üzerinden şekil almaktadır. Bu alışkanlıklarımıza yön veren en 

önemli unsurların başında multimedya, televizyon ve bu kavramların fikir pazarlama görevini üstlenen 

reklamlar gelmektedir.  

Bahsedilen kavramlar insanların gündelik alışkanlıklarını yönlendirerek, değiştirerek ya da tamamen 

yok ederek zihin dünyasındaki insan prototipini oluşturmayı hedefler. Daha sonraki aşamada ise kişi içinde 

bulunduğu ortama uyum sağlamak amacıyla markalaşan hayat standartlarında kendisi için en uygun olanın 

bile ötesinde tüketim aktivitesine katılacaktır. Çalışmamızda, küreselleşme olgusunun teknolojik gelişmelerle 

birlikte arzu edilen tüketim toplumunun ideal insan kimliğine dair soruların cevabı aranmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Tüketim, Reklam, Multimedya, Teknoloji. 

 

 

 

ABSTRACT 

We are witnessing a process that is influenced by society as a result of the developments observed in 

each area during the time period in which we experienced the first periods of a new century. In the context of 

technological developments, our daily habits are shaped through a global culture. The most important 

elements that guide these habits are multimedia, television, and ads that undertake the idea marketing of these 

concepts.  

These concepts aim at creating a human prototype of the world of mind by directing, modifying, or 

destroying people's everyday habits. At a later stage, in order to accommodate the person's inner self, he will 

participate in consumer activity beyond the most appropriate for his / her branded life standards. In our study, 

the technological improvements of the phenomenon of globalization are sought together with the question of 

the ideal human identity of the desired consumer society. 

Keywords: Globalization, consumption, advertising, multimedia, technology. 
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GİRİŞ 

Tüketim özünde, postmodern dünyada fertlerin sosyal hiyerarşi bünyesinde konumunu tayin edici bir 

özellik barındırmaktadır. Fertler parçası görünmek istedikleri sosyal düzen tabakasının tüketim kalıplarını 

uygulamakta ve buna uygun şekilde tüketim sürecinde yerini almaktadır. Toplumsal sınıflar arası geçişlerin 

kolaylaştığı şehirli toplumunda alt ve orta sınıflar, aristokrasi yaşam tarzlarına imrenerek, satın aldıklarını 

satın alıp, yaşam tarzlarını taklit ederek sosyal hiyerarşide daha üst bir konumu elde etme mücadelesine 

girişirler.  

Tüketimde sınır tanımamazlık modern yaşam tarzı süren toplum biçimlerinde gözlemlenen, ihtiyaç 

duyulan, ihtiyaç olabilecek ve ihtiyaç duyulmayan durumlara karşı, sosyal yapıları ve ferdin haz tatmin 

üzerine yaptığı, ihtiyacın fazlası olan talebi sembolize eder. Bu döngü sadece nesnelerle sınırlı bir durum 

değildir. Toplumda ilgi görmüş olgular kısa sürede tüketim nesnelerinden birini oluşturabilir. Teknolojik 

yenilikler, tüketilen zaman, taklit yaşamlar bunlar için verilebilecek en iyi örneklerdir. 

Bir ideoloji olarak tüketim, üretim ve dağıtım alanındaki çelişkili çıkarları tanımak yerine tüketicilerin 

birleşik çıkarlarının yanılsamasını ilan ederek, sınıf farkındalığının yerini alması olarak görülmektedir.. Toplu 

tüketim ise, sosyal sınıf, din ya da piyasa, devlet ya da aile kurumları gibi toplumun temel yapılarıyla 

karşılaştırıldığında nispeten marjinal bir "diğer" üretim olarak görülmektedir. Tüketim, teorik anlamda, 

emtiaların edinilmesi ve tüketilmesinden çok daha fazlası demektir. (Sulkunen P. , Holmwood, Radner, & 

Schulze, 1997) 

Reklamlar ve sonrasında oluşturulan moda akımları insanları çoğu zaman ihtiyacından fazlasına 

yönlendirmek koşuluyla gereksiz bir tüketim çılgınlığı içine sürüklemektedir. Tüketen insanlık televizyonların 

büyülü dünyası çeşitli ışık oyunlarıyla insanlar için takip edilmesi hatta taklit edilmesi mecburi bir alana sevk 

edilmektedir. 

Çalışmamızda tüketim, tüketim toplumunun oluşumu bu külütürü etkileyen ve tetikleyen reklam, 

moda, multimedya araçlarının küresel dünya sistemindeki etkileşimlerini çeşitli tanım ve örneklerle açıklama 

yolunu ifade etmeye çalıştık. 

 

Tüketen ve tüketilen ilişkisine Genel Bakış 

Modern statü ideali başarıların en tepesine maddi kazanımları yerleştirir. Artık kitle iletişim araçlarının 

sunduğu iletilerde de bireylerin akademik ve mesleki başarılarından ziyade maddi kazançları ve lüks 

harcamaları gündemde daha çok yer edinmektedir. Dolayısı ile üretimden bağımsız bir şekilde sunulan yaşam 

tarzları bireylerin beklenti düzeylerini de sürekli artırmaktadır. (Gürer & Gürer, 2017, s. 1163) 

Modern toplumda sunulan şaşırtıcı üretimler, sürkülasyonu devam ettirmekte fakat yeni ürünlerin 

tükenmesiyle de bir çok değişimler meydana gelmektedir. Öncelikle yeninin tüketimiyle her defasında varolan 

değerlerde de bir ayrışım, fonksiyonlarında daralma ve bir düzensizlik süreci yaşanmaktadır. Değerlerin 

düzesizliği sonucu, sosyal yaşam değerlerinin merkezinde bir kuruma ve boşalma ile değerlerin işlevsel 

boyutunda da bir daralma gerçekleşmektedir. Toplum, değerlerin bütünleştirici, birleştirici ve düzenleyici 

işlevlerden yoksun olmasıyla birlikte, kalabalık bir yığın zümresine dönüşmektedir. 

Tüketim, evrensel bir kültür, insanın varoluşunun gerekli bir yönüdür; bu, insanlık tarihi boyunca tüm 

toplumlarda sosyal yaşamın belirgin bir bölümünü oluşturan uygulamadır. Günlük hayatın korunması için 

nispeten göze çarpmayan ya da sıradan ürünlerin ve hizmetlerin seçimi uygulaması olarak sıradan tüketim, 

insanların hayatının gerekli ve rutin bir parçasıdır. (Smart, Consumer Society: Critical Issues and 

Enviromental Consequences, 2010, s. 4) 

Tüketim kültürü sürecinde, dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan bir yenilik, bütün insanlığa çeşitli 

araçlarla yayılmakta, kapitalizm değişim ve yenilik adına her türlü gelişmeyi takip etmeyi telkin etmekte, 

tüketim kültürü ürünleri, iletişim teknolojilerinden yararlanarak yaygınlaşmaktadır. (Özbolat, 2015, s. 1) 
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Tükenmiş toplumun Teknolojisi  

Teknoloji, ulaşım ve haberleşmedeki gelişmeler, herhangi bir şeyin dünyanın herhangi bir yerinde 

üretilip, sonra da dünyanın herhangi bir yerinde satılabildiği bir dünya yaratmaktadır. Ulusal ekonomiler yok 

olmakta, ülkeler bölünüp küresel ekonominin iç bağlantıları gitgide artmaktadır. (Thurow, 1996, s. 8) 

Görüntü temsilin ana unsuru olmuştur. Ekran teknolojileri dünyasının makyajı, temsil ettiği kadar 

aldatıcı ve manipüle edici olmak zorundadır ki görüntünün gerçekte neyi gösterdiğini algılamak yerine, nasıl 

anlamamız arzu edilmişse öyle anlamamız garanti altına alınmış olsun. Teknolojinin özellikle de iletişim ve 

bilgi teknolojilerinin önlenemez yükselişi devam ediyor. Toplum, eğitim ve psikoloji (algılar) üzerindeki göz 

ardı edilemez etkilerinin sanayi çağına girdiğimizden beri ivme kazandığı inkâr edilemez. Kimilerine göre 

teknoloji eleştirilemez, dogmatik, bir statü kazanmış olmasına rağmen; diğer taraftan teknolojinin ölçülü 

kullanılabileceğini iddia edip, sorumluluğu kullanıcının omuzlarına yükleyen görüşte yaygın. Artık teknoloji 

hep orada olan bir toplumsal üye konumuna yerleşerek her yeni aletle birlikte kendine hayatımızda anında 

yaşam alanı açabilmektedir. Olumsuz sonuçların kaynağı olarak ‘kullanıcı hatası’ gösterilirken ‘araç’ın 

günahsız olduğu da genel kanaat halini almış durumda. Teknoloji bir araçtır fakat düşüncelerimizin sınırlarını 

belirleme ve içeriği dönüştürme potansiyeli taşıyan ideolojisi olan bir araçtan bahsediyoruz. Bu aracın tarihine 

göz atmak, mevzuya farklı açılardan bakmamıza yardım edebilir. Materyalist tarih anlayışına göre insanların 

hayatlarını sürdürmek için ilk olarak ürettikleri av araçları ve devamında gelen tarım aletleri ve tabii olarak 

tekerlek ile teknolojik gelişmenin ilk dönem ana hatları çizilir. Barut, silahlar, gemiler ve diğer mekanik aletler 

derken insanlık kendini buharla çalışan makineler çağı ile birlikte sanayi çağına girmiş olarak buldu. Aracın 

ideolojisi sanayi devrimi ile çok farklı bir boyut aldı ve bu ideoloji hala en ana sürükleyici faktör olarak yenilik 

(innovasyon) adı altında sunulan teknolojinin kimliği. Bu ideoloji kısaca en az emek ile en yüksek verimi 

(karı) elde etme olarak özetlenebilir. Kapitalist küresel ekonomi II. Dünya Savaşı’nın hemen ertesinde 

gelişmeye başladığında, artık küresel ekonominin ayrılmaz parçaları olarak görülen yeni teknolojiler henüz 

mevcut değildi. İdeoloji, kapitalist dünyayı sonradan teknoloji tarafından pekiştirilecek olan küresel bir yöne 

sürüklemiştir.  (Thurow, 1996, s. 96) 

 

Tükenmiş Toplumun Gösterişçi Aylak Kimliği 

Medya ve moda tüketiciler üzerinde egemenlik kurarak, mal ve hizmetlerin tüketimini hızlandırmıştır. 

Sahte tüketimler ile bireyler/toplumlar kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır. Şunu çok rahat ifade 

edebiliriz; tüketicinin özgürlüğü ve bağımsızlığı aldatmacadan başka bir şey değildir. (Baudrillard, 2017, s. 

83) Öyle görünüyor ki bu aldatmaca da yok edicilikte devam edecektir.  

Genel olarak kişinin çevresine statüsünü veya prestijini göstermek amacı ile yaptığı alışverişler 

şeklinde tanımlanan gösterişçi tüketimin temelinde alınan ürünlerin çevre tarafından prestij göstergesi olarak 

algılanması yatmaktadır. Geçmiş dönemlerde insanlar gösterişçi tüketimi sahip oldukları gücü ve statüyü 

çevreye göstermek amacı ile sergilerlerken, günümüzde de özellikle küreselleşmenin etkisi ile rekabet 

büyümüştür. Böylece markalara ve bunların özelliklerine ilişkin yapılan vurgu giderek artamaya başlamıştır. 

Ancak konunun bilimsel açıdan ele alınıp incelenmesi Thorstein Veblen tarafından Amerika Birleşik 

Devletleri’nin toplumsal alışkanlıkları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.(Güleç, 2015, s. 63)Veblen 

“aylaklığı”, zamanın üretici olmayan tüketimi olarak tanımlar. Bu bağlamda anlaşılmak istenen temel sorun, 

çalışmadan yaşayan bir sınıfın toplumun iç dinamikleri tarafından nasıl yaratıldığıdır. Veblen’e göre bazı 

toplumlar, barışçıl (ilkel), barbar (yağmacı toplumlar) ve parasal olmak üzere üç evre geçirir. Aylak sınıfın 

henüz oluşmadığı düşük gelişmişlik düzeyine sahip toplulukların gelenekleri ve kültürel özellikleri bu sınıfın 

barışsever yapıdan savaşçı yapıya geçiş sürecinde ortaya çıktığını göstermektedir. Bu geçiş, yağmacılığın grup 

üyeleri için genel bir alışkanlık ve kabul gören bir tavır haline gelmesi, insanın ve diğer varlıklara dair 

algılayışın savaşla şekillenmesi ve savaşmanın değerli görülmesi ile birlikte gerçekleşmiştir. (Güleç, 2015, s. 

67) 

Farklılığın, hazzın ve deneyimin peşinde koşan postmodern insan kendisini tüketim zindanında 

bulmuştur. Bu zindan küresel kültür aracılığıyla tüketim toplumu olarak tüm dünyayı kuşatmıştır. Fakat 

‘kendini gerçekleştirme’ umuduyla tüketim rüyasına kapılan insanlar, neler olduğunu ve kapitalizmin 
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küreselleşmesine dair ekonomik gerçeklikleri görmezler. Tüketime yönelik “şeyler” hesaplanan zevk verme 

(biricik varoluş amaçları) kapasiteleri eksilmeden kaldığı süre boyunca tüketiciler için faydalı olmaya devam 

eder. Kişi mağazadan aldığı ürünlere bağlılık yemini etmez, sundukları zevkler veya kolaylıklar tükendikten 

sonra onları yaşam alanında bir saniye dahi tutma vaadinde bulunmaz. Vaat edilen zevkleri ve kolaylıkları 

sunmak satın alınan ürünlerin tek faydasıdır; zevklerin veya kolaylıkların sunulması ya da temin edilmesi biter 

bitmez ya da tüketici/kullanıcı başka bir yerde daha fazla miktarda veya daha yüksek kalitede memnuniyet 

elde etme şansını yakalar yakalamaz, bu ürünler atılıp yenileri ile değiştirilebilir, değiştirilmelidir ve genellikle 

değiştirilir. (Bauman, 2017, s. 66-67) 

 

Arzudan Hazza İnsanın Nesneleşme Problemi 

Günümüz ekonomi bilimi, kişilerin tüketerek mutluluğa erittiklerine inanır. Daha kesin ifade edecek 

olursak, tüketim fayda (tatmin duygusu) yaratır. Bunun anlamı şudur: Ekonomi bilimine göre, tatmin olmak 

tüketmeye bağlıdır. Ne kadar çok tüketilirse tatmin duygusu o kadar artar. Ayrıca, tüketim olmadan tatmin de 

olunmaz. (Ertuna, 2005, s. 58) 

Büyüğünden küçüğüne bütün bireyler diledikleri şeye/ürüne ulaşabilme yolunda gece gündüz emek 

sarf etmekte, bütün yorgunluğunu tüm paralarını vererek aldığı o ürünle gidermeye çalışmakta ve mutlu 

olmaktadır. Burada o şeye sahip olmanın verdiği “mutluluk, anı yaşamak” insanların yaşamlarında 

içselleştirilmiştir. Gündelik yaşama egemen olan, insanların hayatlarına ciddi boyutlarda yön veren ve 

insanların yaşamlarını sadece tüketim olgusuyla anlamlandırma girişiminde bulunan güç, popüler kültürün ta 

kendisidir. (Coşgun, 2012, s. 838) 

Tüketim toplumunun özelliği, nesnelerin ve ürünlerin alabildiğince bol bulunması değildir. Nesne ve 

ürünlerin, yani her şeyin hizmet şeklinde bireyin kişisel kullanımına sunulmasıdır. Böylece birey tükettiği her 

üründe kendisini özel, seçkin ve önemli hissetmektedir. Tüketilen ürün herhangi bir ihtiyacı karşılamaktan 

veya faydayı sağlamaktan ziyade sizin prestij ve seçkinliğinize özel bir ilgiyi ve hizmet tatminini yerine 

getirmektedir. İşte bu noktada durum, çoktan postmodern tüketimin sahasına girmiştir. Günümüz postmodern 

piyasasında, tüketip tüketmemekte iradesini kullanan ve tasarrufu tercih edenlerin yerinin olmadığına inanılır 

veya bu tipolojiler zaman dışına itilir. Çünkü “harcama, haz, hesapsızlık” gibi kavramlar “tasarruf, çalışma ve 

mal varlığı” gibi unsurların tahtını yerinden etmiştir. (Sungur, 2014, s. 143-144) 

 

Reklamlar ve Tüketime Adanmış Kimliksiz Vatandaşları 

Zevklerin değişmesindeki en önemli unsur, hiç kuşkusuz reklamdır. Reklam ve propaganda yoluyla, 

yerli halkın zevklerini rahatlıkla değiştirebiliyorlar. Bu değişim bazen öyle geniş boyutla oluyor ki, kimi 

zaman taklit ve kalitesiz malları, asıl mallar gibi satabilmektedirler. (Şeriati, 1994, s. 172) Reklam, her tarafa 

yayılan ürün fazlalığının kısa sürede eritilmesi, devasa mamullerin alıcıya ulaşarak paraya dönüşmesine 

doğrudan etki etmiştir. Reklam ve promosyon, bunu, ihtiyaç yaratarak, yaşam alışkanlıklarında değişikleri 

dayatarak ve üretim merkezi olan aileyi tüketime dönüştürerek gerçekleştirmiştir. Reklam izleyiciye, 

tüketiciye, alıcıya kısaca topluma, ürünün kullanımının kullanan kişiye “beyazlatıcı” bir özellik kazandırdığını 

söylemektedir. Gerçekten reklamlar verilen, tüketimin insanlarda “beyazlatıcı”, “parlatıcı” bir artı değer 

kazandırmasıdır. Ne kadar piyasaya göre yaşar ve çok tüketirsen o kadar “beyazlar”, başarılı, özgün ve üstün 

olursun telkininde bulunulmaktadır. (Şentürk, 2008, s. 233) Reklam tüketici kültürünün sembolik boyutunu 

yansıtır ve onu kalıcı olarak besler. Ruhsal değerlerin ikincil seviyeye çekildiği bir dünyada, bu yeni kültür, 

metalarla aramızdaki manevi ilişkiler üzerine doğrudan yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Reklamı yapılacak 

nesnelerin eksi yönleri örtülür diğer olumsuz noktaların  geri kalanı kesilir ve tüketim için özel kalitede ürünler 

olarak sunulur. (Frunzā, 2014, s. 14)Reklam insan ruhuna özgü bir şey kullanır: başlatma tutkusu. Bu, 

kutsallıktan arınmış bir versiyon olsa bile, modern insan koşulları için daha az önemli değildir.  

Reklam istek, memnuniyet ve doğrudan bir zevkle kamufle edilmiş belirsiz bir bütün oluşturan katılım, 

bilgi ve yenilenme ihtiyacını karşılamaktadır. (Frunzā, 2014, s. 12) Reklam mantığının en temel yönünü ve 

olmazsa olmaz bütünlüğünü sağlayan en önemli unsurların başında televizyon gelmektedir. Tüketim 

toplumuna özgü değerlerin yerleşmesinde özellikle “televizyon” büyük etkendir. % 80’ ine yakını ABD ve 
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Avrupa kaynaklı film ve dizilerde sunulan yaşam biçimi, tüketim modelini oluşturmada, ev döşeme şeklinden, 

giyim tarzına ve davranış biçimine kadar bize rehberlik etmektedir. Ayrıca özel kanallarda gitgide artan ve 

çok rağbet gören kültürel (!) yarışmalar da tüketim kültürünün yerleşmesinde önemlidir. (Çınar & Çubukcu, 

2009, s. 279-280)  

Bugün kesin olan bir şey varsa, o da kitle iletişiminin, özellikle de televizyonun oynadığı önemli 

roldür. Televizyon, toplumsallaşma ve değerlerin aktarılmasında temel araç olarak -sırasıyla- ailenin, okulun 

ve kilisenin yerini almıştır. Televizyon, daha önce değerlerin aktarılmasını ve devamlılığını sağlayan bu üç 

mutlak kurumun yerini alırken de, Gresham yasasının bir benzeri doğrultusunda tutum almıştır: En çok ilgi 

çeken konular, insanın en soylu yanı yerine, en aşağılık şehevi arzularıyla marazî korkularına ve endişelerine 

yönelik konular olduğu için, kötü programcılık iyi programcılığı saf dışı eder. Böylece televizyon çürümüş, 

ahlâk dışı ve yıkıcı değerleri yaygınlaştıran bir araç olmuştur. (Bayhan, 2011, s. 245) 

 

SONUÇ 

Tüketim toplumunda bireyler, kendilerini tüketiciler olarak tanımlarlar ve tüketimden çok büyük haz 

alırlar. Bu nedenle, pazarlamacılar ve reklamcılar ürünlerini belli hayat tarzları, sembolik değerler ve hazlarla 

ilişkilendirerek anlam, prestij ve kimlik sistemleri oluştururlar.  (Aydoğan, 2009, s. 204-205) Tüketici insan 

kendini haz almak zorunda olan şey olarak bir haz işletmesi olarak düşünür. Tüketici için, yeni etikte 

geleneksel çalışma ve üretim zorlamasının eşdeğerlisi olan mutluluk ve haz zorlamasının elinden kaçıp 

kurtulmak mümkün değildir. Modern insan hayatını giderek daha az emek içinde üretimle, ama giderek daha 

fazla kendi ihtiyaçlarının ve refahının üretimi ve sürekli yenilemesiyle geçirir. Modern insan tüketici 

potansiyelliklerinin ve kapasitelerinin tamamını seferber edecek şekilde kendini hazırlamak zorundadır. Eğer 

bunu unutursa kendine mutlu olmama hakkına sahip olmadığı kibarca hatırlatılır. (Şan & Hira, 2004, s. 4) 

Televizyonun hayatımızda kapladığı alan hem hacimsel olarak hem de zamansal olarak arttıkça 

etkileşim gücü de doğru orantılı olarak değişmektedir. Özenilecek hayatlar eksenine dayanan diziler, sunduğu 

imgelerle, olması gerekeni ya da dizisel uzamda onaylanan gerçekliği bize sürekli aktarmaktadır. Gösterişçi 

tüketim kalıplarını zengin ve varlıklı aileler üstünden anlatan dizilerde, kullanılan arabalardan, giysilere, 

evlere ve hatta parfümlere kadar her şey izler kitlenin ilgisini çekecek şekilde sunulmaktadır. (Gürer & Gürer, 

2017, s. 1165) 

Reklamlarla muhatabın beğenisine sunulan ürün, iki ideanın birleşiminden oluşmaktadır. Bir tarafta 

sunumlar, paketleme, görsel platformdaki gelişmelerin hazırlanması ve marka destekçilerinin devreye 

girmesiyle tamamen farklı bir özendirme faaliyeti; diğer tarafta, objenin kendisinin sunum ve dizayn 

aracılığıyla ona atfedilmiş anlamlar dizisi bulunmaktadır.  

Taklit tüketim anlayışı, fertlerin belirli olgulara yaptıkları maddi ya da manevi yatırımlarla birlikte, 

aslında kendi yaşam biçimlerinde hiç olmayan ya da kabul görmeyen durumları kendi hayatlarının parçası 

olarak gösterme çabasıdır. Bu tür yaşam biçimi içine girme çabası araçsallaşmaktan çıkıp kişinin vazgeçilmez 

amacı haline gelmiştir. Yapılan harcamalar sayesinde kendi çevresi dışında yeni bir çevrede yer edinme 

gayretini bu şekilde satın almış olur. Reklam, medya ve teknolojideki en son yenilikler sayesinde ortaya 

birbirine benzeyen ve benzemeye çalışmak uğruna kazandığından fazlasını harcayarak borçlanan modern 

taklit tüketim toplumu ortaya çıkmıştır. 
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BÜTÜNCÜL ZAMAN YÖNETİMİ ANLAYIŞI 

SYSTEMIC SENSE OF TIME MANAGEMENT 

 

 

 

ÖZ 

Bu makale; geleneksel, basit, analitik, doğrusal, mekanistik zaman yönetimi anlayışına karşı yeni bir 

zaman yönetimi anlayışını öne sürüyor. Bütüncül zaman yönetimi anlayışı, bugünün ihtiyaç ve beklentilerine 

uygun yeni bir anlayıştır. Bu anlayış, insan yaşamının temel faaliyetlerini ayrıştırmadan bir bütün olarak ele 

alır. Her temel faaliyetin önemi eşdeğerdir.  

Bu anlayışta belli faaliyetlerin önceliği diye bir şey söz konusu değildir. Her faaliyete yeteri ölçüde 

niteliksel ve niceliksel olarak zaman harcanır. Her şeyin başında sağlık olduğuna göre, faaliyetleri seçerken, 

tercih ederken, terk ederken sağlıkla, sağlıklı olma durumuyla kıyaslayarak karar vermek ve harekete geçmek 

en doğrusu olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bütüncül, Zaman, Zaman Yönetimi. 

JEL Kodu: M 10. 

 

 

 

ABSTRACT 

This article; traditional, simple, analytical, linear, mechanistic time management approach. A 

systemic understanding of time management, a new understanding that fits today's needs and expectations. 

This understanding treats the basic activities of human life as a whole without separating it. The importance 

of each basic activity is equivalent.  

In this understanding, there is no such thing as the priority of certain activities. Each activity is time 

consuming qualitatively and quantitatively. Since everything is health at the beginning, it is best to decide and 

act on the basis of comparing health, health, etc. while choosing, choosing, and leaving activities. 

Keywords: Systemic, Time, Time Management. 
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1.GİRİŞ 

Bugün yeni bir zaman yönetimi anlayışına ihtiyaç vardır. Yeni nitelendirmesi yaptığımıza göre, bir 

eski anlayışın var olduğunu kabul etmek ve bu eski anlayışdan sözü açmak gerekir. “Eski” nitelendirmesi 

doğru olabilir, olmayabilir, zira, “eski” olarak nitelendirdiğimiz zaman yönetimi anlayışı ömrünü tamamlamış, 

tamamen ortadan kalkmış bir zaman yönetimi anlayışı değildir ve ortadan kalkması ne kolaydır, ne de 

mümkündür. Evrim, değişim ve dönüşüm düşüncelerinin bize öğrettiklerini hatırlayalım; yeni eskinin 

bağrında ortaya çıkar, eski olan tamamen ortadan kalkmaz, yok olup gitmez, izlerini ve etkilerini sürdürür. 

Yeni, zamanı gelince eskiye dönüşür.  

 

2. BÜTÜNCÜL ZAMAN YÖNETİMİ ANLAYIŞI 

Eski anlayışı, “geleneksel, basit, doğrusal ve mekanistik zaman yönetimi anlayışı” olarak adlandırmak 

mümkündür. Eski anlayışın gelenekselliği, daha ziyade alışılmış ve yaygın olması manasındadır. Eski 

anlayışın basitliği, basit sistemler durumunda, basit çevresel koşullarda geçerli olduğudur. Doğrusallık ve 

doğrusal düşünce, Descartes’in, mekanistik düşüncesinden (Latif, 2005, s.25) ve Newton’un bilimsel 

ilkelerinden ortaya çıkmıştır.  Neden, sonuç ilişkisine, yani belli bir girdinin belli bir sürecin ardından belli bir 

çıktıya dönüşeceğine dayalı bu anlayış, düşünsel sistemimiz içinde uzun yıllardan beri yer edinmiştir. 

Eylemsel planda hep buna uygun olarak faaliyetlerimizi tasarlıyor ve hâlâ sürdürüyoruz. Mekanistik anlayış 

(Lenoble, 1969, s.314,315), 1620’lerden beri bilim ile uğraşanların ve filozofların doğayı makinaya benzeten 

bir akıl yürütme biçimidir. Sonraki yıllarda, insan ilişkileri, üretim ilişkileri, örgütler ve toplumlar mekanik 

kurallarla bu anlayışa uygun olarak tasarlanmıştır. 

“Geleneksel basit doğrusal mekanik zaman yönetimi anlayışı” esasen Newton ve Descartes’in temel 

öğretilerinin kopyalanmasıyla ortaya çıkmıştır. Zaman, geçmişi geleceğe bağlayan bir çizgi, yönü belli bir ok 

benzetmesiyle soyut anlamlara sahip aylar, haftalar, günler, saatler ve dakikalarla ifade edilen niceliksel bir 

kavramdır. Zamanın niteliği yoktur. Doğrusal mekanik anlayışa uygun zaman yönetimi; farklı türden 

etkinliklerin, bu ister isteklerimizle uyumlu olsun ya da olmasın, mekanik bir süreç içinde, kısa sürede 

yapılmasını önerir. Zaman kavramının bu şekilde algılanmasıyla birlikte insanlar doğal işleyişe ve kendi 

biyolojik iç ritmlerine göre hareket etme olanaklarını kaybetmişlerdir. Zaman para haline gelmiştir. İş ve/veya 

çalışma sadece para kazanmanın bir aracı haline gelmiştir. İnsanlar pişmanlık veren sağlıksız, kötü kaliteli 

işlerle ve sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalarak yaşamlarını devam ettirmişler ve devam ettirmektedirler.  

Geleneksel anlayışa uygun söylemler dikkat çekmeye devam ediyor. Bu söylemler arasında yer alan 

örneklerde, insanları yaptıkları işi sevmeye zorladığını görüyoruz. Yüzyıllar öncesinde köleci üretim ilişkileri 

içinde çalışan köle, işini sevmiş midir, ya da feodal üretim ilişkileri düzeninde köylü işini sevmiş midir? Peki, 

1800’lü yılların ortasında, fabrikadaki işçi işini sevmiş midir? İlk iki sorunun cevabını sizlere bırakarak 

üçüncüsüne hemen şu kısa yanıtı vereyim: iş bulduğuna sevinmiştir. 

Çok deneyimli bir tiyatro sanatçısının kitaplığında, kitaplarının önünde slogan gibi duran yazı 

dikkatimi çekmişti: “yaptığınız işi seviniz”. İş veya çalışma sayesinde işgören ortaya bir değer çıkarır; bu 

değerin paraya dönüşmesiyle, payına düşeni ücret olarak elde eder ve temel fizyolojik ihtiyaçlarını giderme 

olanağını bulur. İşi sevmenin ön koşullarından biri ilk bakışta tatmin edici bir ücret olabilir ama iş/çalışma 

sadece para kazanmak değildir.  Yeteneklerini kullanamayan bir işgören yaptığı işi ne kadar benimseyebilir? 

İnsanın, çalışma alanını yeteneklerine uygun olarak kendisinin seçebilmesi önemlidir ama yeterli değildir 

(Bartolomé & Evans, 2000). İşgörenin işini sevmesi tek başına o işte yetkin olmasına bağlı değildir. İşgören, 

yaptığı işin sadece belli taraflarını da sevebilir. Bugünkü koşullarda, bir işi uzun bir süre severek sürdürmek 

kolay değildir. İşgörenin sevdiği iş, farklı nedenlerden dolayı bir süre sonra sıkıcı gelmeye başlayabilir. 

Özellikle 2000 kuşağı üyeleri (genç yetişkinler) için, başlangıçta sevdikleri bir iş, kısa bir süre sonra sıkıcı bir 

iş haline dönüşebiliyor; bu genç insanlar, yeni ve daha iyi fırsatlar için işini ve çalıştığı işletmeyi çok rahat 

terkedebiliyor. ABD’de 55-64 yaş grubu çalışanlarında ortalama işte kalma süresi 10.4 yıl, 25-34 yaş grubunda 

3 yıl olarak saptanmıştır (Bureau of Labor Statistics, 2014). Türkiye’de, 25-34 yaş grubunda olan çalışanlarda 

bu süre 2.9 yıla kadar iniyor (“İşin ömrü 3”, 2013).  

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

274 

En iyisi insanın sevdiği işi yapmasıdır. Sağlıklı iş koşulları, insanın sevdiği işi yapması hususunda, en 

açıklayıcı, en temel koşuldur. Dünya sağlık örgütünün tanımına baktığımızda; sağlığın salt hastalık ya da 

sakatlık ile alakalı olmadığını, fiziksel, zihinsel ve sosyal refah olarak tam bir iyi olma hali (WHO, t.y.) 

olduğunu görüyoruz. Sağlık herşeyin başındadır. Çalışma faaliyetinin sonunda elde ettiği ücret ile temel 

fizyolojik ihtiyaçlarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamayan, cebinde az miktarda harcamalar yapacak kadar 

bile parası olmayan işgören ne mental olarak, ne psikolojik olarak, ne de biyolojik olarak kendini iyi 

hissedecektir.  

Çalışma faaliyetinden yoksun kalma, yani işsizlik büyük bir sorundur ve dünya sağlık örgütünün 

“sağlık” tanımını dikkate aldığımızda, işsizliğin sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyleyebiliriz. İşsizlik 

bugün dünyada politikaları belirleyen kurum ve görevlileri tarafından, küresel ciddi bir sorun olarak kabul 

edilse de (“World Economic Situation,” 2018), 2000 kuşağı tarafından, dünyanın en önemli sorunları 

sıralamasında onuncu gösterilmektedir (Loudenback & Jackson, 2018).  

Geleneksel soyutlayıcı zaman yönetimi düşüncesine sahip olanlar, çok çalışmanın gereği üzerinde 

durmakla yetinmiyorlar; başarıya ulaşmanın önemli koşulu olarak genç insanlara daha az uykuyu tavsiye 

ediyorlar, bunun için de işletme yöneticilerinin veya başarılı yöneticilerin günlük faaliyetlerinden 

yararlanıyorlar. Önce şunu bilmek gerekir; uyku doğrudan sağlık ile alakalıdır, ertelenebilir bir faaliyet/süreç 

değildir. “Çok işim var, tamamlayamadım, yetiştiremedim, biraz daha devam edeyim, az uyurum. ..” 

anlayışına sahip biri, uykuya ayrılan zamanı kısaltıp, çalışmaya ayrılan zamanı artırmak yoluna gittiğinde ve 

bunu devam ettirdiğinde, sağlığının bu durumdan olumsuz etkilendiğini farkedecektir. Tepe yöneticilerinin ve 

hatta yöneticilerin çok çalıştığını biliriz. Büyük bir ilçenin yerel yöneticisi günlük faaliyetlerinin arasında dört 

saat uyuduğunu söylediğinde, “nasıl katlanıyorlar” diye kendi kendimize bunu sorgulayabiliriz. Organizasyon 

ve işletme politikaları alanında yüksek lisans yaparken, bizlere önerilen kitaplardan bir tanesi “gerilim ve 

yönetici” başlığını taşıyordu. Yöneticilerin maruz kaldıkları baskıyı (Albrecht, 1979, s.134), yoğun 

çalışmalarını ve az uyuduklarını bir arada değerlendirdiğimizde bunun sürdürülebilir olmadığını düşünebiliriz. 

Yüksek maaşları ve gelirleri belli ölçüde bunu karşılayabilir ama yöneticilerin koşullarının çok sağlıklı 

olmadığını söylemek zor değildir.  

Yaşamın belirli alanlarında zamanı farklı etkinliklerle değerlendirmek, bütünsel yaşam açısından önem 

taşımaktadır. Genel olarak bakıldığında yaşamsal ana faaliyetleri dört alana yayabiliriz. 

1. Sağlık 

2. Aile 

3. İş 

4. Sosyal ve kültürel 

Kuşkusuz amaç; her alana her gün zorunlu olarak eşit zaman ayırmak değil, uzun solukta her alana 

yeteri ölçüde niteliksel ve niceliksel olarak zaman harcamaktır. Eğer biri diğerinden daha fazla dikkate alınmış 

olursa, muhtemelen bireysel başarı olumsuz yönde etkilenecektir. Örneğin sağlığa ve aile yaşamına 

ayrılmayan zaman sosyal yaşamı zora sokabilir, yetersiz maddi koşullar ise, sosyo-kültürel alanı zayıflatır. 

Bugün, günümüzün ihtiyaçları çoklu uğraşılardır. Sadece bir alanda yoğunlaşmak, günümüz yaşam 

biçiminin beklentilerinin gerisinde kalmayı ifade etmektedir. Artık, çok yönlü beceri ve faaliyet alanına sahip 

bireyler geleceğin kazançlıları ve başarılıları olmaya aday görünmektedir. 

Bütüncül zaman anlayışı faaliyetlerin önceliği ve faaliyetlerin ertelenebilir olduğu görüşüne karşı 

çıkar. Buna göre, sosyo-kültürel ihtiyaçlar çalışma kadar önemlidir. Uyku da çalışmak kadar önemlidir. Ve 

bunlardan hiçbiri öncelikli değildir, birinin diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Yine de herşeyin başı 

sağlık olduğuna göre, faaliyetleri seçerken, tercih ederken, terk ederken sağlıkla, sağlıklı olma durumuyla 

kıyaslayarak karar vermek ve harekete geçmek en doğrusu olacaktır. 

 

SONUÇ 
Genç insanların, yeni zaman yönetimi anlayışına adapte olmaları, orta yaş ve üstü insanlara göre daha 

kolay olacaktır. Nitelikli ve yaratıcı zaman kullanımı bilinci yerleştirilmelidir. Belli bir günlük faaliyetin 

süresini gerektiğinden fazla uzatmak doğru değildir. Tam aksine, her iş her biri kendine ait bir zaman içinde, 
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eş zamanlı olarak ve bu faaliyetlerin her biri diğerinden destek alarak yapılmalıdır. Böylece zenginleştirilmiş  

bir zamana sahip olmak mümkün olacaktır.  
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AİLE İŞLETMELERİNDE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIN İŞGÖRENLERİN GERİ ÇEKİLME 

DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İKY UYGULAMALARININ DÜZENLEYİCİ ROLÜ 

THE MODERATING ROLE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES ON THE 

EFFECT OF BAD HABITS OF FAMILY BUSINESSES ON WITHDRAWAL BEHAVIORS OF 

EMPLOYEES 
 

 

 

ÖZ 

Bu çalışma, aile işletmelerinde kötü alışkanlıklar olarak ele alınan nepotizm ve kronizm algısı ile 

iletişim problemlerinin geri çekilme davranışları üzerindeki etkisinde insan kaynakları yönetiminin 

düzenleyici rolünü incelemektedir. Literatürde, aile işletmelerindeki kötü alışkanlıklara ve İKY 

uygulamalarına ilişkin algının işgörenlerin tutum ve davranışlarını etkilediği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, 

araştırmada aile işletmelerindeki kötü alışkanlıklar ile İKY uygulamalarının işgörenlerin geri çekilme 

davranışı sergilemeleri üzerinde etkili olacağı varsayılmaktadır.   

Araştırma amacı kapsamında, Çanakkale’de faaliyet gösteren 25 adet küçük ve orta büyüklükteki aile 

işletmesinin 191çalışanından anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, açıklayıcı ve 

doğrulayıcı faktör analizleri, korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi aracılığıyla değerlendirilmiş 

ve anlamlı bulgulara ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre; aile işletmelerindeki nepotizm ve kronizm 

algısının işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeylerini pozitif yönde etkilediği bulgusu elde 

edilmiştir. Bununla birlikte İKY uygulamalarının nepotizm ve kronizm algısının geri çekilme davranışları 

üzerindeki etkisinde düzenleyici bir rolünün olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Aile İşletmeleri, Geri Çekilme Davranışı, İKY Uygulamaları. 

 

 

 

ABSTRACT 

This study investigates the moderating role of human resource management practices on the effect of 

bad habits of family businesses on withdrawal behaviors of employees. In the literature, it is suggested that 

bad habits of family businesses and human resource practices are effective on attitudes and behaviors of 

employees. In this context, it is assumed that bad habits of family businesses and human resource management 

practices may have effect on the withdrawal behaviors of employees.  

According to the aim of the research, data has been collected via survey method from 191 employees 

who are working in 25 different small and medium family businesses which are located in Çanakkale. 

Accordingly, exploratory and confirmatory factor analysis, correlation and hierarchical regression analysis 

were used for the data analyses and it has been obtained significant results. Based on the findings, it is 

observed that employees perception of nepotism and cronyism have a positive and significant effect on 

withdrawal behaviors. However, it is found that there is a moderating role of human resource management 

practices in the effect nepotism and cronyism on employees’ withdrawal behaviors.  

Keywords: Family Businesses, Withdrawal Behaviors, Nepotism, Cronyism. 
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GİRİŞ 

Günümüz ekonomisinde kritik öneme sahip olan aile işletmeleri Dünya’da girişimcilik potansiyelinin 

artmasına katkı sağlayan kurumlar olarak değerlendirilmektedir (Dawson, 2012: 3).  Dünya ekonomisinin 

yaklaşık %65-%80’ini, ülkemiz ekonomisinin ise %95’ini oluşturan aile işletmelerinin, toplumların sosyo-

ekonomik düzeyleri üzerindeki hayati rolü, bu işletmelerin devamlılığının sağlanmasını ve faaliyetlerini etkili 

bir şekilde sürdürmesini gerekli kılmaktadır (Büte, 2010: 3). Aile işletmelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması 

aile üyeliği sınırları dışında kalan işgörenlerin tam zamanlı olarak örgütte istihdam edilmesi ve yönetimsel 

yetkinin profesyonel yöneticilere devredilmesiyle mümkündür (Madison vd., 2018: 327). Başka bir ifadeyle, 

küresel koşullarda aile işletmelerinin başarısı ve devamlılığı aile üyeliği olmayan işgörenlerin başarılı bir 

şekilde örgütsel süreçlere dâhil edilmelerine bağlıdır. Nitelikli işgörenlerin aile işletmeleri tarafından 

cezbedilmesinin ve elde tutulmasının ise insan kaynakları yönetimi uygulamaları aracılığı ile yürütülebileceği 

ileri sürülmektedir. İşgören temin ve seçimi, eğitim/geliştirme, ücret ve kariyer yönetimi, işçi-işveren ilişkileri 

gibi faaliyetleri içeren insan kaynakları yönetimi uygulamalarının aile işletmelerinde görev yapan aile üyeleri 

ile diğer çalışanlar arasında bir denge oluşturması beklenmektedir (Daspit vd., 2018: 18).  

Aile işletmelerinde etkili bir şekilde yürütülen insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile aile 

üyelerinin sadece aile üyeliği statüsü sebebiyle ayrıcalıklı bir konum, daha iyi bir iş, yüksek ücret veya haksız 

bir şekilde terfi elde etmesinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Çünkü aile üyelerinin statüleri sebebiyle elde 

edeceği ayrıcalıkların zaman içerisinde rutin bir davranış kalıbı haline gelerek, nesiller boyu sürmesi beklenen 

kötü alışkanlıklara dönüşmesi mümkündür. Aile işletmelerinde kötü alışkanlıklar, örgüt kültürünün bir parçası 

olarak değerlendirilen, aile üyeleri tarafından sergilenen tutum ve davranış kalıplarını temsil etmektedir. Bu 

tutum ve davranışlar aile üyelerine, akrabalara, eş/dost ve yakınlara fazla yetki verilmesi, ayrıcalıklı 

davranılması, iltimas geçilmesi, diğer çalışanlara adaletsiz davranılması ve onlarla açıkça iletişim 

kurulmaması gibi unsurları kapsamaktadır. Kötü alışkanlıklar aile işletmelerinin performansını ve 

sürdürülebilirliğini tehdit eden aynı zamanda tüm işgörenlerin tutum ve davranışlarını olumsuz yönde 

etkilemesi söz konusu olan değerlerdir (Kidwell vd., 2018: 7-10). Bu değerler, aile işletmelerinin misyonuna, 

vizyonuna, stratejilerine, örgüt yapısına ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarına bağlı olarak 

şekillenmektedir. Özellikle, aile işletmelerinde yürütülen profesyonel insan kaynakları yönetimi 

uygulamalarıyla kötü alışkanlıkların belirli ölçülerde azaltılması beklenmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada 

aile işletmelerindeki kötü alışkanlıkların işgörenlerin geri çekilme davranışı sergilemeleri üzerindeki etkisinin 

incelenmesi ve bu etki üzerinde de insan kaynakları yönetimi uygulamalarının düzenleyici rolünün 

irdelenmesi amaçlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası literatürdeki çalışmalarda, daha çok aile işletmelerinde 

insan kaynakları yönetimi uygulamalarının etkisinin ele alındığı, aile işletmelerinde adaletsizlik, ön yargılar 

ve sosyo-duygusal refah gibi konulara odaklanıldığı görülmektedir. Ancak, aile işletmelerindeki kötü 

alışkanlıkların geri çekilme davranışları üzerindeki etkisini inceleyen ve bu etki üzerinde insan kaynakları 

yönetimi uygulamalarının rolünü ele alan çalışma bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın ilgili yazına 

katkı sağlaması beklenmektedir. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1.  Aile İşletmelerinde Kötü Alışkanlıklar  

Dünya genelinde, her üç işletmeden ikisinin aile üyeleri tarafından yönetildiği veya aile üyelerinin 

sahipliğinde olduğu görülmektedir. Aile işletmelerinin küresel iş yaşamındaki artan önemine rağmen, yönetim 

yazınındaki çalışmalar bu işletmelerin teorik ve pratik problemlerini sınırlı düzeyde ele almıştır. Modern 

çalışma yaşamında aile işletmelerinde karşılaşılan en büyük zorlukların ve problemlerin aile üyesi olmayan 

işgörenlerin etkili düzeyde yönetilmesi olduğu belirtilmektedir. Başka bir ifadeyle, aile üyesi olmayan nitelikli 

işgörenlerin temin edilmesiyle, örgüte değer yaratması beklenen tutum ve davranışları arttırmak mümkündür. 

Böylece, aile üyesi olmayan işgörenlerin aile işletmelerinin başarı veya başarısızlığının temel 

belirleyicilerinden birisi olduğu ifade edilebilir (Barnett ve Kellermanns, 2006: 837-838). Çünkü, örgütlerin 

sahip olduğu insan sermayesi işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesinin ana kaynağı olarak 

değerlendirilmektedir (Blanco-Mazagatos vd., 2018: 337). Ancak, aile işletmelerinde aile üyelerinin iş ve aile 
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yaşamı etkileşimini eş zamanlı olarak sürdürmeleri sebebiyle, insan kaynağının yönetilmesinin daha karmaşık 

olduğu ileri sürülmektedir. Özellikle aile işletmelerinde aile üyelerinin tutum ve davranışlarının ebeveynlerin 

rol modeli olarak alınmasıyla,  sosyal öğrenme teorisi perspektifinde şekillenmesi olumlu veya olumsuz 

alışkanlıkların kuşaktan kuşağa aktarılmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, aile işletmelerinde aile 

kültürünün şekillendirdiği iyi ve kötü alışkanlıkların ortaya çıkması beklenmektedir. İyi alışkanlıklar kurumsal 

mekanizmaların sürdürülmesini nitelemekte iken kötü alışkanlıklar ise aile üyelerinin aşırı yetkiye sahip 

olması, aile üyeleri için fedakârlık yapma, adaletsiz uygulamalar, iletişim problemleri, eş/dost ve akraba 

kayırmacılığı olarak ele alınmaktadır (Kidwell vd., 2018: 6-8).  

Nepotizm, kronizm, aile üyelerine aşırı yetki verilmesi, iletişim problemleri ve adaletsiz uygulamalar 

şeklinde ifade edilen kötü alışkanlıkların aile işletmelerindeki aile üyesi olmayan işgörenlerin motivasyonunu 

azalttığı, işe ve örgüte yabancılaşma duygusu ile olumsuz duyguları arttırdığı, takım çalışmasını azalttığı ve 

zayıf bir kurum kültürü oluşmasına neden olduğu ileri sürülmektedir (Safina, 2015: 632-633; Fu, 2015: 5). 

Bununla birlikte, kötü alışkanlıkların doğurduğu adaletsiz uygulamaların örgütün etkinliğinin ve 

performansının düşmesine sebep olması, işgörenlerin iş tatminini ve örgütsel bağlılık düzeylerini azaltarak, 

işten ayrılma niyeti duymalarına yol açması beklenmektedir (Büte, 2011: 189). Ayrıca, aile işletmelerinde 

süreklilik arz eden kötü alışkanlıklar aile üyeleri, akraba, eş/dost dışında kalan diğer çalışanlarda yönetimin 

uygulamalarına karşı güvensizlik duygusunun doğmasına böylece sinik tutumlar göstermelerine ve örgütsel 

süreçlere yönelik geri çekilme davranışı sergilemelerine neden olabilir (Abubakar vd., 2017: 131). Bu 

doğrultuda, aile işletmelerinde aile üyelerinin devam ettirdiği kötü alışkanlıkların aile üyeleri dışındaki diğer 

işgörenlerin işten kaytarma, görevden kaçma ve işten geri çekilme gibi birçok olumsuz tutum ve davranış 

sergilemesine yol açabileceğini ifade etmek mümkündür.  

 

1.2.  Geri Çekilme Davranışı 

Geri çekilme davranışı, işgörenlerin örgütsel rollerini yerine getirmekten belirli ölçülerde kaçınmasını,  

iş rolleri için harcadığı zamanı asgari düzeye indirmesini ve işten kaytarmasını içeren davranışları 

nitelemektedir (Wang ve Yi, 2012: 214). Üretkenlik karşıtı iş davranışlarının geniş yelpazesi kapsamında yer 

alan geri çekilme davranışı işgörenlerin iş çevresinden, örgütten ve iş rollerinden uzaklaşmasını temsil 

etmektedir (Carpenter ve Berry, 2017: 835). Geri çekilme davranışları literatürde yaygın olarak işi ihmal etme, 

sosyal kaytarma ve görevden kaçma olmak üzere üç farklı boyut altında ele alınmaktadır. Görevden kaçma, 

işgörenlerin örgütsel süreçlere tam anlamıyla katkı sağlamamasını; işi ihmal etme, işgörenin bireysel iş 

rollerini ve sorumluluklarını kısmen yerine getirmesini ifade etmektedir. Sosyal kaytarma ise, işgörenin 

gruptaki diğer bireylere güvenerek, iş süreçlerine yönelik katkısını azaltmasını nitelemektedir (Lin ve Huang, 

2010: 188). Bununla birlikte, geri çekilme davranışları genellikle işgörenlerin işe geç gelmesi, işten erken 

çıkması, bahane üreterek işe gelmemesi, uzun dinlenme araları vermesi, işteyken işte olmama hali, verilen 

görevi layıkıyla yerine getirmemesi gibi olumsuz örgütsel davranışları içermektedir (Liao vd., 2008: 111).  

İşgörenler tarafından sergilenen geri çekilme davranışlarının örgütler açısından ciddi bir maliyet 

kalemi oluşturması sebebiyle, akademik araştırmalarda bu davranışlara verilen önemin giderek arttığı 

görülmektedir (Wang ve Yi, 2012: 214).  Literatürde işgörenlerin örgütsel süreçlerde geri çekilme davranışı 

sergilemeleri çeşitli bireysel ve örgütsel faktörlerle ilişkilendirilmektedir. Örneğin, örgütte adaletsiz ve 

olumsuz bir iklim algılayan işgörenlerin kendilerini koruma amacıyla işten geri çekilme davranışı 

sergilemeleri beklenmektedir (Shapira-Lishchinsky, 2012: 312). Literatürde Wang ve Yi (2012) örgütsel 

adalet algısının; Carmeli (2005) örgüt kültürünün, Wang ve Walumbwa (2007) aile dostu politikaların; 

Nagadevara vd., (2008) iş deneyiminin, görev ve rollerin değişim sıklığının, iş pozisyonunun ve yaş, cinsiyet, 

eğitim düzeyi gibi demografik faktörlerin geri çekilme davranışı ile ilişkili olduğunu vurguladıkları 

görülmektedir. Chi ve Liang (2013) kötü yönetim tarzının ve duygusal tükenmenin işgörenlerin geri çekilme 

davranışı sergilemesini etkilediğini ileri sürmektedirler. Bununla birlikte, Abubakar vd., (2017)’nin  

çalışmasında örgütlerde kayırma, taraf tutma ve iltimas geçme gibi uygulamaların işgörenlerin işten geri 

çekilme davranışı sergileme eğilimi göstermesine neden olduğu vurgulanmaktadır.  
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1.3.  İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Düzenleyici Rolü 

Aile üyelerinin yetki sınırlarının belirsizliği, görev ve sorumlulukların karmaşıklığı, adaletsizlik algısı 

gibi kötü alışkanlıklar aile işletmelerinde işgücünün yönetilmesini karmaşık hale getirmektedir (Kidwell vd., 

2018: 6). Başka bir ifadeyle, aile üyesi, eş/dost, akraba özelliği olan işgörenler ile diğer çalışanların eş zamanlı 

başarılı bir şekilde ancak insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile yönetilebileceği ileri sürülmektedir 

(Madison vd., 2018: 330). Bununla birlikte aile üyesi olmayan işgörenlerin örgüte bağlılıklarının ve örgütle 

bütünleşmelerinin sağlanmasında ve örgütsel adalet algısının oluşmasında insan kaynakları yönetimi 

uygulamalarının önemi yadsınamaz (Barnett ve Kellermanns, 2006: 837-838). Çünkü aile işletmelerinin insan 

kaynakları uygulamalarını profesyonel olarak yerine getirmemeleri durumunda kişilerarası ilişkilerde aile 

üyeliği ayrıcalığının ahlaki problemler doğurması beklenmektedir. Literatürde aile işletmelerinde kişilerarası 

ilişkileri biçimlendiren insan kaynakları yönetimi uygulamaları; beceri ve yetenekleri arttıran, motive eden ve 

fırsat yaratan olmak üzere üç farklı boyutta ele alınmaktadır. Beceri ve yetenekleri arttıran insan kaynakları 

yönetimi uygulamaları işgören temin/seçim ile eğitim ve geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Beceri 

arttıran uygulamalar ile örgütün insan sermayesini geliştirmeye odaklı bir bakış açısı ile işgören temin ve 

seçim hedeflenmektedir. Motive edici insan kaynakları yönetimi uygulamaları ücret, ödül mekanizmaları ve 

terfi gibi unsurları içermektedir. Bu uygulamalar ile örgütün ihtiyaçları doğrultusunda işgörenlerin bilgi, 

beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlanmaktadır. Fırsat sağlayıcı insan kaynakları yönetimi 

uygulamaları ise işgörenlerin kişisel gelişimini, farklı rol ve görevler üstlenmesine imkan veren, kariyer odaklı 

faaliyetler bütününü temsil etmektedir (Blanco-Mazagatos vd., 2018: 338).  

Mevcut çalışmalarda Kidwell vd., (2018) ; Madison vd., (2018); Firfiray vd., (2018) aile işletmelerinde 

süregelen alışkanlıkların olumsuz etkileri üzerinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının kritik rolü 

vurgulanmaktadır. Bu çerçevede araştırmada, aile işletmelerinde nesiller boyu süren kötü alışkanlıklar 

kapsamında ele alınan nepotizm, kronizm ve iletişim problemleri gibi faktörlerin işgörenlerin geri çekilme 

davranışları sergilemelerini etkileyeceği; bu etki üzerinde de İKY uygulamalarının düzenleyici bir rolünün 

olacağı varsayılmaktadır. Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma modeli ve hipotezleri geliştirilmiştir: 

          Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

                                                                                             H1 

                                                                                 

                                                   H4                                       H2 

                                                       

                                                                  H5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                             

                                                                      H6                      H3 

 

                                                                                             

H1: Nepotizm algısı işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeylerini anlamlı olarak 

etkilemektedir. 

H2: Kronizm algısı işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeylerini anlamlı olarak 

etkilemektedir. 

H3: İletişim problemleri işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeylerini anlamlı olarak 

etkilemektedir. 

H4: Nepotizm algısının işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeyleri üzerinde İKY 

uygulamalarının düzenleyici rolü vardır. 

H5: Kronizm algısının işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeyleri üzerinde İKY 

uygulamalarının düzenleyici rolü vardır. 
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H6: İletişim problemlerinin işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeyleri üzerinde İKY 

uygulamalarının düzenleyici rolü vardır. 

 

2. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

2.1.  Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

 Araştırmanın amacı, işgörenlerin geri çekilme davranışı sergilemelerini etkileyen örgütsel faktörler 

kapsamında; aile işletmelerindeki kötü alışkanlıkların ve İKY uygulamalarının rolünün incelenmesidir. Bu 

doğrultuda, işgörenlerin geri çekilme davranışı sergilemeleri üzerinde aile işletmelerinde devam eden kötü 

alışkanlıkların etkisinin ve bu etki üzerinde İKY uygulamalarının düzenleyici rolünün belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formunda, 

işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeylerini, aile üyelerinin devam ettirdiği kötü alışkanlıklara 

ve İKY uygulamalarına ilişkin algılarını ölçmek amacıyla üç ayrı ölçek kullanılmıştır. Ölçeklerde yer alan 

ifadelerin yanıtları için beş aralıklı Likert tipi metrik ifadeye yer verilmiştir. İlgili örneklemden elde edilen 

verilere öncelikle keşfedici faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış, sonrasında ise araştırma 

hipotezlerinin test edilmesi amacıyla hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. 

 

2.2.  Araştırmanın Kapsamı ve Örneklemi 

Araştırmanın konu açısından kapsamı; aile işletmelerinde kötü alışkanlıklar, İKY uygulamaları ve geri 

çekilme davranışları arasındaki ilişkilerin açıklanmasıyla sınırlandırılmıştır. Araştırmada, aile işletmelerinde 

kötü alışkanlıklar nepotizm, kronizm ve iletişim problemleri olarak üç boyutta, İKY uygulamaları motive 

edici, yetenekleri geliştirici ve fırsat sağlayıcı olmak üzere üç boyutta, geri çekilme davranışları ise sosyal 

kaytarma, ihmalkârlık, görevden kaçma olarak üç boyutta ele alınmıştır. Araştırmanın uygulama açısından 

kapsamını Çanakkale’de faaliyet gösteren 25 adet küçük ve orta büyüklükteki aile işletmesinin 191 çalışanı 

oluşturmaktadır. Bu işletmelere teslim edilen 250 adet anket formundan geriye dönen 198 adet (%79) anket 

formunun, 191 adedi (%76)’sı değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

 

2.3. Araştırmanın Ölçekleri 

Anket formlarının oluşturulmasında ulusal ve uluslararası literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak, 

ölçekler Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçekler Türkçe’ye çevrildikten sonra, pilot araştırma (n=30) vasıtasıyla 

gözden geçirilmiş ve gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerde yer alan ifadelerin yanıtları için beş 

aralıklı Likert tipi metrik ifadeye yer verilmiştir. Ayrıca anket formunda 6 adet demografik soruya yer 

verilmiştir. 

 

 Aile İşletmelerinde Kötü Alışkanlıklar Ölçeği: Aile işletmelerinde kötü 

alışkanlıkların ölçülmesinde Büte (2011); Erdem vd., (2013); Wee ve Ibrahim, (2012)’nin çalışmalarında yer 

alan ölçekler kullanılmıştır. Aile işletmelerinde kötü alışkanlıklar ölçeği; nepotizm, kronizm ve iletişim 

problemleri olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte, nepotizm boyutu altında  “bu işyerinde çalışanlar 

her zaman üst mevkideki akraba veya yakınlarının varlığından faydalanırlar” vb. gibi 8 ifade; kronizm 

boyutunda “bu işyerinde çalışanların terfi ettirilmesinde patron ile arkadaşlığı veya tanıdıklığı dikkate alınır” 

vb. gibi 13 ifade, iletişim eksikliği boyutunda ise “bu işyerinde sadece patronlar, akrabaları ve tanıdıkları 

arasında açık bir iletişim vardır vb. gibi 6 ifade yer almaktadır.  

 

 İKY Uygulamaları Ölçeği: İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının 

ölçülmesinde Bello-Pintado ve Garcés-Galdeano (2017) çalışmalarında yer alan ölçekler kullanılmıştır. İKY 

uygulamaları ölçeği motive edici, yetenekleri geliştirici ve fırsat sağlayıcı olmak üzere üç boyuttan 

oluşmaktadır. Motive edici insan kaynakları yönetimi uygulamaları kapsamında “çalışanlara performansına 

göre maaş artışı sağlanmaktadır vb. gibi 5 ifade; yetenek geliştirici uygulamalar boyutu altında “çalışanlar 

kendi işlerini yaparken belirli ölçüde inisiyatif alabilirler vb. gibi 5 ifade; fırsat sağlayıcı insan kaynakları 
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yönetimi uygulamaları kapsamında “başarılı çalışanlara bir üst pozisyona geçme fırsatı verilmektedir vb. gibi 

5 ifade yer almaktadır.  

 

 Geri Çekilme Davranışları Ölçeği: İşgörenlerin geri çekilme davranışlarının 

ölçülmesinde Kidwell Jr. ve Robie (2013)’nin çalışmalarından elde edilen ölçekler kullanılmıştır. Geri 

çekilme davranışları sosyal kaytarma, ihmalkârlık, görevden kaçma olarak üç boyutta ele alınmıştır. Sosyal 

kaytarma boyutu altında “bu işyerinde çalışanlar takım arkadaşlarının işlerini iyi yaptığını fark ettiklerinde, 

işten kaytarırlar vb. gibi 7 ifade; ihmalkârlık boyutu kapsamında “bu işyerinde çalışanlar genellikle işlerini 

ihmal ederler vb. gibi 7 ifade; görevden kaçma boyutu çerçevesinde ise “bu işyerinde çalışanlar görevleriyle 

ilgili fazla çaba sarf etmezler vb. gibi 7 ifade yer almaktadır. 

 

Araştırmada kullanılan tüm ölçeklerinin yapısal geçerlilikleri ve güvenilirlik düzeyleri test edilmiştir. 

Aile işletmelerinde kötü alışkanlıklar, İKY uygulamaları ve geri çekilme davranışı değişkenlerine ait verilere 

uygulanan keşfedici faktör ve güvenilirlik analizlerine ilişkin bulgular Tablo 1’de özet olarak verilmektedir: 

 

Tablo 1 

Keşfedici Faktör ve Güvenilirlik Analizleri Özet Tablosu 
Aile İşletmelerinde 

Kötü Alışkanlıklar 
(kalan 19 madde)     

KMO: .914 

Varyans: %66 

Cron. 

Alpha 

 

İKY Uygulamaları 
(kalan 13 madde)     

KMO: .852 

Varyans: %63 

Cron. 

Alpha 

 

Geri Çekilme 

Davranışları 
(kalan 15 

madde)     

KMO: .920 

Varyans: %71 

Cron. 

Alpha 

 

1. 1. 

Faktör:  Kronizm 

.

939 
2. 1. 

Faktör:  Motive 

Edici Uyg. 

.

836 
3. 1

. Faktör:  

İhmalkârlık 

.

925 

2.Faktör: 

Nepotizm 

.

880 
2.Faktör: 

Yetenek Geliştirici 

Uyg 

. 

.

814 
2.Fakt

ör: Görevden 

Kaçma 

.

902 

3.Faktör:  

İletişim 

Problemleri 

.

800 
3.Faktör: 

Fırsat Sağlayıcı 

Uyg. 

.

725 
3.Fakt

ör: Sosyal 

Kaytarma 

.

806 

  

Keşfedici faktör analizlerinin sonucunda Lisrel 8.8 programı kullanılarak, doğrulayıcı faktör analizi 

yapılmış ve her bir ölçeğin uyum iyiliği değerleri hesaplanmıştır. Tablo 2’de araştırmanın ölçeklerine ilişkin 

doğrulayıcı faktör analizi sonuçları verilmektedir. 

 

Tablo 2 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucunda Ölçeklerin Uyum İyiliği Değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1.  Demografik Bulgular 

Değişkenler       χ²      d.f.   χ²/df      GFI      AGFI     CFI      IFI     NNFI     RMSEA 

                                             ≤ 5        ≥ .85      ≥ .80       ≥ .90    ≥ .90   ≥ .90      ≤0.08 

Aile İşl.         203.93   98    2.08       0.88       0.84        0.97     0.97     0.97        0.075 

Kötü Alışkanlıklar              

İKY                 75.86  40    1.89       0.93       0.89        0.97     0.97    0.96         0.069    

Uygulamaları 

Geri Çekilme  86.15  51   1.68       0.93      0.89        0.99      0.99    0.99         0.060 Davranışları  
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Araştırmaya katılan 191 çalışanın %59’u erkek, %41’i ise kadındır. Çalışanların %66’sı 26-41 yaş 

aralığında; %19’u 42 yaş ve üzeri, %15’i ise 18-25 yaş aralığındadır. Çalışanların %57’si lise ve ön lisans,  

%25’i lisans ve lisansüstü, %18’i ise lise düzeyinde mezuniyete sahiptir. Çalışanların %27’sinin satış 

danışmanı, %24’ünün muhasebe, %15’sinin teknisyen, %11’inin kasiyer, %23’ünün ise müşteri ilişkileri, 

sekreter ve güvenlik personeli gibi unvanlara sahip olduğu görülmüştür. Bununla birlikte araştırmaya katılan 

çalışanların çalışma sürelerine bakıldığında önemli bir kısmının (%58’inin) 1-6 yıl arası aynı işletmede 

çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında işletmeler akaryakıt, enerji, inşaat, perakende ve 

telekomünikasyon ve otomotiv gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin 15-20 yıllık bir geçmişe 

sahip olduğu ve bulunduğu bölgenin ekonomisine katkı sağlayan küçük ve orta büyüklükte işletmeler olduğu 

görülmektedir.  

 

3.2.  Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmada ele alınan değişkenlere ait korelasyon, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3’deki 

korelasyon matrisinde sunulmaktadır. 

Tablo 3  

Değişkenlere İlişkin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri 

       **p<0.01 * 

p<0.05 

 

Tablo 3’de korelasyon matrisindeki bulgular incelendiğinde, nepotizm algısı ile geri çekilme 

davranışları arasında (r=.492; p<0.01) ve kronizm algısı ile geri çekilme davranışları arasında (r=.476; p<0.01) 

arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Bununla birlikte insan kaynakları yönetimi 

uygulamaları ile geri çekilme davranışları arasında (r=-.172; p<0.01) negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu 

görülmektedir. 

 

3.3.  Hiyerarşik Regresyon Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırma hipotezlerinde ileri sürülen değişkenler arası ilişkilerin ve düzenleyici etkinin belirlenmesi 

amacıyla üç aşamalı hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Bu analiz kapsamında, ilk aşamada bağımsız 

değişken ile bağımlı değişken; ikinci aşamada bağımsız ve düzenleyici değişken ile bağımlı değişken; üçüncü 

aşamada ise etkileşim değişkeni (bağımsız değişken x düzenleyici değişken) ile bağımlı değişken modele dâhil 

edilmiş, her aşamada R² değerindeki değişimler ve modelin anlamlılık düzeyi incelenmiştir. Ayrıca analiz 

kapsamında modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu olup olmadığını belirlemek amacıyla doğrudaşlığa 

(collinearity) bakılmıştır. Elde edilen değerler, bağımsız değişkenler arası çoklu bağlantı sorunu olmadığını 

doğrulayan sonuçlar vermiştir (Tolerans>2, VIF<10). Bu doğrultuda, aile işletmelerinde kötü alışkanlıkların 

işgörenlerin geri çekilme davranışları üzerindeki etkisinde İKY uygulamalarının düzenleyici rolünü 

belirlemeye yönelik gerçekleştirilen hiyerarşik regresyon analizine ilişkin bulgular Tablo 4’de sunulmaktadır. 

 

Tablo 4 

Nepotizm İle Geri Çekilme Davranışı İlişkisinde İKY Uygulamalarının  

Düzenleyici Rolüne Yönelik Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları 

 

                                    Ort.       S.S          1            2              3           4            5                     

Nepotizm                    2.69       .86          1 

Kronizm                     2.58        .91     .702**       1 

İletişim Problemleri   2.24        .84     .136        .235**        1 

İKY Uyg.                   2.39        .71     .079        .108         .469**     1 

Geri Çekilme  Davr.  2.55        .88     .492**    .476**     .012  .  -.172*          1 

Değişkenler B Beta R² ∆R² Anlamlılık 

1.Nepotizm  .455 .492 .242  .000 

2.Nepotizm 

İKY Uygulamaları 

 

   .465 

  -.183 

.503 

-.139 

.261 .019 .000 

.028 
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Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgular, nepotizm algısının işgörenlerin geri 

çekilme davranışı sergileme düzeylerini (β =.455 p<0.001) pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediğini; H1 

hipotezinin desteklendiğini göstermektedir. Bununla birlikte ikinci aşamada analize dâhil edilen İKY 

uygulamalarının (β =-.183 p<0.05) işgörenlerin geri çekilme davranışlarını negatif yönde ve anlamlı olarak 

etkilediği; nepotizm algısının ise (β =.465 p<0.001) geri çekilme davranışlarını pozitif yönde ve anlamlı olarak 

etkilemeye devam ettiği görülmektedir. Üçüncü aşamada nepotizm x İKY uygulamaları etkileşiminin ise geri 

çekilme davranışlarını (β =-.068 p<0.05) negatif yönde anlamlı olarak etkilediği görülmüştür.  

Değişim istatistikleri incelendiğinde, ikinci aşamada İKY uygulamaları değişkenin analizlere dâhil 

edilmesiyle R² değerinde (.019) değişim olduğu ve R² değerinin arttığı görülmüştür. Etkileşim değişkenin 

analizlere dâhil edilmesiyle de R² değerinde (.007) değişim olduğu ve değerin arttığı görülmüştür. Elde edilen 

bulgular, nepotizm algısının geri çekilme davranışları üzerindeki etkisinde İKY uygulamalarının düzenleyici 

bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmanın H3 hipotezi desteklenmiştir.  

Düzenleyici etkinin belirlenmesinde, R² değerinde meydana gelen anlamlı değişimlerin, yorum 

yapmak için tek başına yeterli olmadığı belirtilmektedir (Kanten, 2014: 173). Dolayısıyla ilişkinin yönüyle 

ilgili daha detaylı inceleme yapmak için Cohen ve diğerleri (2003) tarafından önerilen süreç izlenmiştir. Bu 

kapsamda, düzenleyici değişken olarak ele alınan insan kaynakları yönetimi uygulamalarının düşük ve yüksek 

olduğu durumlarda nepotizm ile geri çekilme davranışları arasındaki ilişkilerin anlamlılığı regresyon 

eğrilerinin çizilmesiyle sınanmıştır. Regresyon eğrileri, Paul E. Jose’nin (www.victoria.ac.nz/psyc/staff/paul-

jose/files/helpcentre) hazırlamış olduğu yardımcı programa ilgili veriler girilerek çizilmiştir. 

 

Şekil 2: Nepotizm Algısının Geri Çekilme Davranışları Üzerindeki Etkisinde  

İKY Uygulamalarının Düzenleyici Rolü 

 

 
 

Şekil 2’de görüldüğü üzere; aile üyesi olmayan işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme 

düzeylerinin en yüksek olduğu nokta, insan kaynakları yönetimi uygulamaları algısının en düşük; nepotizm 

algısının ise en yüksek olduğu durumu göstermektedir. Bununla birlikte, geri çekilme davranışı sergileme 

düzeylerinin en düşük olduğu durumda, insan kaynakları yönetimi uygulamaları algısının yüksek, nepotizm 

algısının ise düşük olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, nepotizm algısı güçlendikçe, insan kaynakları 

yönetimi uygulamaları algısının gücü; nepotizmin geri çekilme davranışlarına etkisini azaltıcı yönde bir etki 

oluşturmaktadır. 

 

 

3.Etkileşim (Nepotizm x 

İKY Uyg). 
-.068 -.236 .268    .007 .011 

Bağımlı Değişken: Geri Çekilme Davranışları 

1- R= .492 F = 60.304*** 

2- R= .511 F = 33.216*** 

3- R= .517 F = 34.349*** 
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Tablo 5: Kronizm İle Geri Çekilme Davranışı İlişkisinde İKY Uygulamalarının Düzenleyici Rolüne 

Yönelik Hiyerarşik Regresyon Analizi Bulguları 

 

Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgular, kronizm algısının işgörenlerin geri 

çekilme davranışı sergileme düzeylerini (β =.462 p<0.001) pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediğini; H2 

hipotezinin desteklendiğini göstermektedir. Bununla birlikte ikinci aşamada analize dâhil edilen İKY 

uygulamalarının (β =-.200 p<0.05) işgörenlerin geri çekilme davranışlarını negatif yönde ve anlamlı olarak 

etkilediği; kronizm algısının ise (β =.478 p<0.001) geri çekilme davranışlarını pozitif yönde ve anlamlı olarak 

etkilemeye devam ettiği görülmektedir. Üçüncü aşamada kronizm x İKY uygulamaları etkileşiminin ise geri 

çekilme davranışlarını (β =-.091 p<0.01) negatif yönde anlamlı olarak etkilediği görülmüştür.  

Değişim istatistikleri incelendiğinde, ikinci aşamada İKY uygulamaları değişkenin analizlere dâhil 

edilmesiyle R² değerinde (.023) değişim olduğu ve R² değerinin arttığı görülmüştür. Üçüncü aşamada 

etkileşim değişkenin analizlere dâhil edilmesiyle de R² değerinde (.021) değişim olduğu ve değerin arttığı 

görülmüştür. Elde edilen bulgular, kronizm algısının geri çekilme davranışları üzerindeki etkisinde İKY 

uygulamalarının düzenleyici bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmanın H4 hipotezi 

desteklenmiştir. İKY uygulamaları algısının düşük ve yüksek olduğu durumlarda kronizm algısı ile geri 

çekilme davranışları arasındaki ilişkilerin anlamlılığı regresyon eğrilerinin çizilmesiyle sınanmıştır. 

 

Şekil 3: Kronizm Algısının Geri Çekilme Davranışları Üzerindeki Etkisinde  

İKY Uygulamalarının Düzenleyici Rolü 

 
 

Şekil 3’de görüldüğü üzere; aile üyesi olmayan işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme 

düzeylerinin en yüksek olduğu nokta, insan kaynakları yönetimi uygulamaları algısının en düşük; kronizm 

algısının ise en yüksek olduğu durumu göstermektedir. Bununla birlikte, geri çekilme davranışı sergileme 

Değişkenler B Beta R² ∆R² Anlamlılık 

1.Kronizm  .462 .476 .226  .000 

2.Kronizm 

İKY Uygulamaları 

 

 .478 

  -.200 

.492 

-.152 

.249 .023 .000 

.018 

3.Etkileşim (Kronizm x İKY 

Uyg). 
-.091 -.311 .270  .021 .001 

Bağımlı Değişken: Geri Çekilme Davranışları 

1- R= .492 F = 55.306*** 

2- R= .511 F = 31.214*** 

3- R= .517 F = 34.778*** 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041


 
http://www.turansam.org 

********** 

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi * TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches 

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2018; Cilt: 10/İLKBAHAR, Sayı: 38 

TURAN-CSR International Scientific Peer-Reviewed, Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2018; Volume: 10/SPRING, Issue: 38 

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

 

285 

düzeylerinin en düşük olduğu durumda, insan kaynakları yönetimi uygulamaları algısının yüksek,  kronizm 

algısının ise düşük olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, kronizm algısı güçlendikçe, insan kaynakları 

yönetimi uygulamaları algısının gücü; kronizmin geri çekilme davranışlarına etkisini azaltıcı yönde bir etki 

oluşturmaktadır. 

 

Tablo 6. İletişim Problemlerinin Geri Çekilme Davranışlarına Etkisi 

 

R²            F  β       p 
İletişim Problemleri           .000          .026        .013    .872 

 

 

Tablo 6’daki bulgular, aile işletmelerindeki iletişim problemlerinin işgörenlerin geri çekilme davranışı 

sergileme düzeylerini (β =.013 p>0.05) anlamlı olarak etkilemediğini göstermektedir, H5 hipotezi 

desteklenmemiştir. Bu bağlamda, iletişim problemlerinin geri çekilme davranışları üzerinde anlamlı bir etkiye 

sahip olmaması sebebiyle İKY uygulamalarının düzenleyici rolü sorgulanamamış ve H6 hipotezi 

sınanamamıştır.  

 

SONUÇ 

Aile işletmeleri, küresel çalışma yaşamında sosyo-ekonomik refah düzeyinin artmasına katkı sağlayan 

temel dinamiklerden birisini temsil etmektedir. Aile işletmelerinin hizmet ve fayda sağlama, istihdam yaratma, 

girişimcilik potansiyelini arttırma gibi Dünya ekonomisi üzerinde kritik etkileri söz konusudur. Dolayısıyla iş 

dünyası ve sosyal refah üzerinde belirleyici bir rolü olan aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması 

büyük ölçüde yönetim kademelerinde profesyonel yöneticilerin yer almasına, kurumsal stratejilerin 

uygulanmasına ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarının yürütülmesine bağlıdır. Çünkü, aile 

işletmelerinde aile amaç ve çıkarlarının ön planda olduğu politikalar sebebiyle nepotizm, kronizm, aile 

üyelerinin aşırı yetkiye sahip olması ve bireylerarası iletişim problemleri gibi kötü alışkanlıkların doğması ve 

bu alışkanlıkların nesiller boyu devam etmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, örgütsel çevrede, aile 

üyeleriyle herhangi bir bağı olmayan diğer çalışanlar tarafından algılanan kötü alışkanlıkların da diğerlerinin 

tutum ve davranışlarını olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. Başka bir ifadeyle, aile işletmesinde görev 

yapan işgörenler tarafından algılanan kötü alışkanlıkların işten kaytarma, ihmalkârlık yapma, görevden 

kaçma, örgütsel kaynakları israf etme gibi birçok olumsuz işyeri davranışının ortaya çıkmasına neden olması 

mümkündür. Bu doğrultuda, çalışmada aile işletmelerinde kötü alışkanlıklar kapsamında ele alınan nepotizm 

ve kronizm algısı ile iletişim problemlerinin olumsuz iş yeri davranışlarından birisi olan geri çekilme 

davranışlarını etkilediği varsayılarak; bu etki üzerinde algılanan insan kaynakları yönetimi uygulamalarının 

düzenleyici rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma sonucunda, nepotizm ve kronizm algısının işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme 

düzeylerini pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda, araştırma kapsamındaki aile işletmelerinde 

akrabalara, eşe, dosta ve tanıdıklara yönelik kayırmacılık algılayan çalışanların örgütsel süreçlerde sosyal 

kaytarma, görevden kaçma ve ihmalkârlık gibi davranışlar sergileyebileceklerini ifade etmek mümkündür. 

Araştırma bulguları, nepotizm ve kronizm algısının işgörenlerin geri çekilme davranışları sergilemeleri 

üzerindeki etkisinde insan kaynakları yönetimi uygulamalarının düzenleyici rolü olduğunu göstermektedir. 

Başka bir ifadeyle, nepotizm ve kronizm algılayan işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeyleri 

insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin algıları doğrultusunda azalmaktadır. Algılanan insan 

kaynakları yönetimi uygulamalarının aile işletmelerindeki kötü alışkanlıklar sebebiyle geri çekilme davranışı 

sergileyen işgörenlerin bu davranışları sergileme eğilimlerini azaltıcı yönde bir düzenleyici etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir. Böylece, insan kaynakları yönetiminin kurumsal mekanizmalarla yürütüldüğüne 

inanan işgörenlerin aile işletmelerindeki kötü alışkanlıklara ilişkin algılarını belirli ölçüde azaltılmak mümkün 

olabilir. Ayrıca araştırma sonuçlarına göre; aile işletmelerinde kötü alışkanlıklardan birisi olarak 

değerlendirilen iletişim problemlerinin işgörenlerin geri çekilme davranışı sergileme düzeyleri üzerinde bir 
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etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, aile işletmelerinde aile üyeleri ile diğer çalışanlar arasında 

açık ve samimi bir iletişimin olmaması, bilgi paylaşımı eksikliği, önerilerin dikkate alınmaması gibi sorunların 

geri çekilme davranışlarını etkilemediğini göstermektedir. Araştırma kapsamındaki aile işletmelerine özgü 

olan bu sonuç, iletişim problemlerinden ziyade adaletsiz uygulamaların olumsuz davranışların sergilenmesi 

üzerinde daha önemli olduğunu göstermektedir.  

Sonuç olarak, örgütsel süreçlerde aile üyelerinin akrabalarının, eşinin ve dostunun tarafını tutması ve 

onları kayırması diğer çalışanların işyerinde geri çekilme davranışı sergileme düzeylerini arttırmakta; bu 

süreçte algılanan insan kaynakları yönetimi uygulamaları ise geri çekilme davranışlarını azaltıcı bir etki 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla, aile işletmelerine nepotizm ve kronizm algılarının sebep olduğu geri çekilme 

davranışlarını insan kaynakları yönetimi uygulamalarını etkili bir şekilde yürüterek azaltmaları önerilebilir. 

Bununla birlikte araştırmacılara da, ilerideki çalışmalarda aile işletmelerinde kötü yönetim tarzı ve örgütsel 

adaletsizlik algısı gibi faktörlerin daha olumsuz örgütsel davranışlar kapsamında ele alınan sabotaj ve 

üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisinin araştırılması önerilebilir. Literatürdeki mevcut 

araştırmalar incelendiğinde, aile işletmelerinde nesiller boyu süren ve alışkanlıklar zinciri halinde devam eden 

adaletsiz uygulamaların işgörenlerin işlerine ve örgütlerine yönelik tutum ve davranışlarını etkilediği 

vurgulanmaktadır. Ancak bu çalışmalar içerisinde aile üyesi olmayan işgörenlerin tutum ve davranışlarını 

irdeleyen ve aynı zamanda örgütün insan kaynakları yönetimi uygulamalarının rolünü sorgulayan bir çalışma 

olmaması sebebiyle, bu araştırmanının literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca bu çalışmanın küçük 

ve orta büyüklükteki aile işletmelerinde insan kaynakları departmanının varlığını ve insan kaynakları yönetimi 

uygulamalarının rolünü ön plana çıkarması sebebiyle önem taşıdığı düşünülmektedir. 
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Kitap Değerlendirmesi 
Prof. Dr. Bekir DENİZ* 

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ EDEBİYATININ GÜRCİSTAN KOLU 

 

 
Şureddin Memmedli, Gürcistan'da Türk Edebiyatı (Başlangıç Dönemi). Monografi  

Erzurum, Fenomen Yayıncılık, 2018; 335 s. 

 

Türk Dünyası dediğimiz gönül bağımızın kenetleştiği, Türk halkları kültürlerinin,  edebiyatlarının, 

lehçelerinin ortaklaşmaya, bütünleşmeye doğru ilerlediği bir süreçte bağımsız cumhuriyetlerdeki Türk soylu 

halklarda olduğu gibi, diğer ülkelerdeki Türk topluluklarında da öz Türklük ülküsünün misli görülmemiş 

düzeyde güçlendiği gözlemlenmektedir. Bu açıdan Türkiye'nin doğu semtten kapı komşusu, dost 

Gürcistan'da meskûn olan yarım milyon civarında Azerbaycan Türkünün tarihi, kültürü, edebiyatı hakkında 

ayrıntılı ve dürüst bilgi edinmemiz günümüzün önemli gereksinimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

yöndeki boşluğu “Gürcistan'da Türk Edebiyatı (Başlangıç Dönemi)” isimli monografik araştırma kitabı 

belirli bir kıvamda doldurmuştur. 

Kitabın editörlüğünü Kars Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Mitat Durmuş 

üstlenmiştir. 

Yazarın bilvesile Gürcistan Borçalı Türklerinden olması, konunun ilk kaynaktan ve ayrıntılı ele 

alınmasını sağlamıştır. Yazarımız Şureddin Memmedli 1956 Gürcistan Bolnisi ilçesi doğumlu olup Tiflis'te 

Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakültesinden mezun olmuştur. 1988 yılında Bakü'de ilk doktora (PhD), 

2004'te bilimler doktorası (Türkiye'deki profesörlüğe tekabül eder) yapmıştır. Gürcistan'ın çeşitli 

üniversitelerinde doçent ve profesör unvanlarını almış, 2007–2010 yıllarında Kars Kafkas Üniversitesi'nde 

profesör olarak görev yapmıştır. 2010 yılından beri de Ardahan Üniversitesi'nde akademik faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Sayın Memmedli'nin 15'i aşkın bilimsel-popüler kitabı, uluslararası ve ulusal hakemli, 

indeksli dergilerde yayımlanmış 50 civarında makalesi, çok sayıda da bildirisi bulunmaktadır. 

Önsözde yazar; “Doğduğum memleketim Gürcistan ile doyduğum yurdum Türkiye Cumhuriyeti 'nin 

ortak vatandaşı olmam dolayısıyla berhudarım” diyerek vatan denilen mekânın daha çok kan bağıyla 

belirlendiğini içtenlikle dile getirmektedir. 

Bahsi geçen kitabı Türkiye'de alanında bir ilk olarak değerlendirmek mümkündür. Prof. Dr. Semra 

Alyılmaz ve diğer bilim insanlarının ilgili araştırmalarına müteakiben bu konuda Türkiye'nin saygın 

dergilerinde makaleler yayımlamış olan yazarımız, Gürcistan'da Türkçe edebiyat geleneklerini bilimsel 

                                                           
* Prof. Dr. Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, bekirdeniz@ardahan.edu.tr 
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düzeyde inceleyerek, 335 sayfalık bu kıymetli çalışmayı ortaya koymuştur.  

Kitabın sayfaları arasında ilerledikçe Gürcistanlı Türklerin edebiyat faaliyetlerinin ilk dönemi 

(başlangıçtan 1920'ye kadarki evre) kronolojik gelişim süreci ekseninde edebi ortam, edebi süreç ve edebi 

ürünler ölçütlerinde, nazım, nesir, tiyatro, gazetecilik türleri kapsamında bir bütün olarak gelişmiş olduğu 

gözlerimizin önüne serilecektir. Birinci bölümde Gürcistan Türklerinin folkloru, kültürü, edebiyat muhiti, 

izleyen bölümlerde Gürcistan'da Türkçe vücuda getirilmiş nazım, nesir, tiyatro eserlerini göreceksiniz.  

Eserde dikkatimi çeken başlıca etmen olarak, Gürcistan Türk edebiyatında zaman zaman Osmanlı 

sevdasının öne çıktığını fark edeceksiniz. Bölgeden derlenmiş mani-bayatılarda yazarın deyişiyle “yüce 

Osmanlı seviciliği” içten olduğu kadar da duygusaldır, milli köke bağlılık çağrışımlıdır. Aşağıdaki mani 

örneklerinde Osmanlı'nın Türk'ün güvenç kaynağı, övünç yeri, kıvancı olduğunun duygusal yansımasına 

hayran kalacaksınız: 

  Azizinim, güven gez, 

  Dağda biter güvengez, 

  Yâd sana arka durmaz, 

  Öz Türk'üne güven gez. 

   Azizinim gars, ayaz, 

   Bura gündür, Kars ayaz, 

   Tanrı'm, benim bahtımı 

   Osmanlı'ya, Kars'a yaz. 

    Her arzuma, 

    Yol gider Erzurum'a, 

    Arkamda Türk dayansa, 

    Dözerim her zuluma. 

Borçalılıların Osmanlı sevdalığını Borçalılı halk ozanlarının, saz şairlerinin şiirlerinde de görürüz. 

Örneğin, 19. yüzyıl şairi Güller Peri duygularını şöyle ifade etmektedir: 

  Kars'a taraf bakıp bakıp ağlarım, 

  Vurulup göğsüme yaralar, kardaş! 

  Sinem üstün çalın çapraz dağlarım, 

  Dolanır gönlümde haralar, kardaş! 

Bu ve diğer örneklerde, bölgede yaygın halk hikâyelerinde Gürcistan 'dan Osmanlı topraklarına 

göçler, Borçalı ile yüce Osmanlı arasında gönül bağları anlatılmaktadır. 

Yazara, bu değerli monografisi sayesinde Türkiye bilim kamuoyunu Türk kültür sisteminin ayrılmaz 

parçası olan Borçalı-Karapapak Türklerinin gelenek-görenekleri, zengin folkloru, özgün ozan-âşık sanatı, 

olgun muhtevalı yazın edebiyatı ile doğrudan tanıştırdığı için şükranlarımızı sunar, ondan bu yönde yeni 

eserler beklediğimizi ifade etmek isteriz. 
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ÇAĞRISI 

TURAN-SAM Dergimiz için makalelerinizi gönderebilirsiniz. 

 

DERGİ YAZIM KURALLARI 

*TURAN-SAM, ULUSLARARASI-BİLİMSEL-MEVSİMLİK DERGİSİ HAKEMLİ bir Dergidir. 

TURAN-SAM'da yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin özgün-orijinal olmasına dikkat edilmelidir. 

Başka Dergilere Değerlendirilmek, Yayımlanmak üzere gönderilen Makalelerin dergimize gönderilmemesini 

rica ediyoruz. Lütfen, başka Dergilerde veya Çevrimiçi-Online Şebekelerde veya İnternet üzerinden daha önce 

yayımlanan Makalelerinizi TURAN-SAM'a göndermeyiniz. Bu durumun ihlalinin tespiti halinde yazara karşı 

Hukuksal çerçevede Yasal yollara başvurulacaktır; 

*Makalelerin 150 kelimeyi geçmeyen TÜRKÇE ÖZET'i ve ENGLISH-ABSTRACT'ı bulunmalıdır. 

*Makaleler 12 punto ile "Times New Roman" ile yazılmalıdır. Alttan, üstten, sağdan ve soldan 3 cm 

boşluk bırakılmalıdır. 

*Makalelerde Yazarların Adı, Soyadı, Babasının adı, Bağlı Bulunduğu(Çalıştığı) Kurum, Telefonu ve 

Açık Adresi belirtilmelidir. 

*Kullanılan dipnotlarda Bilimsel Yazım Kurallarına dikkat edilmeli, APA(American Psychological 

Association ) - http://www.apastyle.org standartlarına uyulmalıdır. 

*2013 yılı itibariyle; Dergimiz, PRO-QUEST ve ULRICH'S-WEB gibi saygın ve seçkin Uluslararası 

Endekslerce de Taranıp, Dizinlenmeye başlandığı için, gönderdiğiniz makalelere ayrıca "JEL CODE"-Journal 

of Economic Literature (JEL) da eklemek zorunlu olmuştur. JEL CODE bilgisi bulunmayan makaleler 

değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir. Bu konuda Bilgi sahibi olmak isteyen yazarlarımız bu siteden 

ayrıntılı bilgi alabilirler: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php 

*Makaleler genel olarak: ÖZET, ABSTRACT, GİRİŞ, Alt Bölümler, SONUÇ ve KAYNAKÇA 

şeklinde hazırlanmalıdır. 

"TURAN-SAM'a yayınlanmak üzere göndermiş olduğunuz makaleleri bilimsel nitelikte 

hazırlanmasına dikkat etmelisiniz. 

Ayrıca Türkçe karakterler kullanmalısınız. Türkçe’de karşılığı bulunan “ğ, ü, ş, ı, ö, ç” harflerinin 

yerine başka “g, u, s, ı, o, c” harflerini kullanan yazarların makaleleri yayınlanmayacaktır. 

Alıntı Makalelerde mutlaka kaynak belirtilmeli, Bilimsel Atıf kurallarına uygun dipnotlar ve 

KAYNAKÇA verilmelidir. 

Yazılan Makalelerin, Akademik Eser Yazım Kurallarına uygun bir şekilde hazırlanması 

gerekmektedir. Ayrıca TDK-Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzuna uyulması gerekmektedir. Gayri Türkçe 

dillerde kelimeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Gayri Türkçe dillerden dönme kelimelerin makalelerde 

kullanıldığının tespiti halinde makaleler yayınlanmayacaktır. Bu kurallara uyularak makale göndermenizi rica 

ederiz." 

Hazırlanan makaleler dergi yazım kurallarına uygun hale getirildikten sonra en geç 13 Eylül, 2018 

tarihine kadar emikail@turansam.org adresine word formatında *.doc veya *.docx uzantılı olarak 

gönderilmelidir. 
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