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Selman ARSLANBAŞ3; Dr. Öğr. Üyesi Ayman KÖLE4 

KKTC’DE ASKERİ ÜS KURULMALI MI? 

SHOULD THE MILITARY BE INSTALLED IN THE TRNC? 

 

 

 

ÖZ 
Kıbrıs adasında askeri güç olarak 16 Ağustos 1960 tarihinde ilan edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 

Anayasasına göre Akrotiri ve Dikelya’dan oluşan İngiliz Egemen üssü, 950 kişilik Yunan Alayı ve 650 kişilik 

Türk Alayı bulunmaktadır. Bunlara ilaveten yedekleri ve paralı askerleri ile birlikte sayıları yaklaşık 120,000 

olan Rum Milli Muhafız Ordusu ve 5000 olan Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri ordusu ile 24,000 kişilik 

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri bulunmaktadır. Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusunun subaylarının yüzde 80’i 

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinden gönderilen subaylardan oluşmaktadır. Tüm bunlara ilaveten de BM Barış 

Gücü bulunmaktadır. 

Bu makalenin hedefi, ada üzerindeki askeri güç dengelerini incelemek ve Doğu Akdenizde yaşanmakta 

olan hidrokarbon kökenli kriz nedeni ile adanın garantörü olan Türkiye Cumhuriyetinin adada askeri bir üs 

kurmasının gerekli olup olmadığını araştırmaktır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), adadaki varlığını 

sahiplilik noktasına getirmek ve Kıbrıs adasının tamamını egemenliği altına almak için 1963 yılından 

başlamak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. 20. yüzyılın başında, dönemin güçlü Avrupa Devletlerinin 

teşviki ve desteği ile Batı Anadolu’yu ele geçirmek amaçlı 15 Mayıs 1919’da İzmir’e ayak basmalarının 

benzerini günümüzde de gerçekleştirmek ve hayallerindeki “Büyük Helen İmparatorluğunu” tekrar hayata 

geçirmek istemektedirler. Bu makale, konunun daha iyi araştırılması ve değerlendirilmesi amacı ile 

hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, GKRY, KKTC, Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum. 

 

 

 

ABSTRACT 

According to the Constitution of the Republic of Cyprus, announced on 16 August 1960 as a military 

force on the island of Cyprus, there is a British Sovereign base consisted of Akrotiri and Dhekelia, a Greek 

regiment of 950 people and a Turkish regiment of 650 people. In addition to these, there are the Greek 

National Guard Army, which has approximately 120,000 personnel and the Turkish Cypriot Security Forces 

of 5000, and the Turkish Peace Force of 24,000. 80 percent of the officers of the Greek Cypriot National 

Guard are officers from the Greek Armed Forces. And there is the United Nations Force in Cyprus 

(UNFICYP) as a neutral military force. 

The aim of this article is to examine the military balance of power on the island and whether Turkey, 

as one of the guarantors of the Cyprus Republic, would need to establish a military base on the island due to 

the hydrocarbon-derived crisis taking place in the eastern Mediterranean. The Greek Cypriot Administration 

(GCA) is continuing its activities starting from 1963 to bring its presence on the island to the point of 

ownership and to take over the entire island of Cyprus. At the beginning of the twentieth century, with the 

encouragement and support of the powerful European States, the Greeks stepped on the shores of Anatolia on 

May 15, 1919, in order to seize the whole of Western Anatolia and reestablish the “Great Hellen Empire”. 

Keywords: Cyprus, military base, conflict, attack, Turkish Cypriot, Greek Cypriot. 
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GİRİŞ 
IIci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin, Avrupalı devletlere birbirleri ile artık savaşmamak ve 

sömürgelerine özgürlük vermek baskısından sonra İngiltere, sömürgesi olan Kıbrıs adasına bağımsızlık 

vermek kararını almıştır. Aralık 1958 tarihinde Paris’teki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ilk kez 

İngiltere, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Kıbrıs’a bağımsızlık verilmesi konusunu gayrı resmi 

konuşmuşlardır. 11 Şubat 1959 tarihinde Zürih’te tekrar bir araya gelen İngiltere, Türkiye ve Yunanistan, 

kurulacak olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Anayasasını oluşturmuşlardır. 19 Şubat 1959 tarihinde Londra’da 

yapılan toplantıya İngiltere, Türkiye ve Yunanistan Başbakanları ile Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum Cemaat 

liderleri katılmışlardır. Bu toplantıda Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası taraflarca imzalanarak kabul edilmiştir.  

Kıbrıs adasında İngiliz Sömürge dönemi bittikten sonra 16 Ağustos 1960 tarihinde, Kıbrıslı Türklerin 

ve Kıbrıslı Rumların kurucuları oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. (Faustmann,  2010) Kendine özgü 

kuralları ile gerçekte bir federasyon olan bu devlet, 21 Aralık 1963 tarihinde Kıbrıslı Rumların devlete ve 

adaya hakim olmak istekleri sonunda Kıbrıslı Türklere karşı başlattıkları silahlı saldırılar sonrasında yıkıldı. 

(Charalambous, 2013) 

Haziran 1964 tarihinde dönemin Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Makarios III, ‘Gereklilik 

Doktrini’ uygulaması ile Kıbrıslı Türklere ortaklık hakkı veren Anayasadaki 13 maddeyi, Anayasaya aykırı 

bir şekilde tek taraflı olarak sadece Rum Milletvekillerinin oyları ile değiştirmiştir. Bu değişiklik sonrasında 

garantör devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, Anayasası değiştirilmiş olan bu yeni oluşumu tanımamış, 

diplomatik ilişkilerini kesmiş ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak adlandırmıştır.   

1963 yılında başlayan toplumlar arası çatışmalar 10.5 sene sürmüştür. 15 Temmuz 1974 tarihinde 

Yunanistan’ın adayı kendi topraklarına katmak amaçlı bir darbe girişiminde bulunmuştur. 20 Temmuz 1974 

tarihinde Türkiye garantör ülke olarak, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tekrar hayata geçirilebilmesi amacı ile 

Anayasada belirtilen haklarını kullanarak müdahale etmiş ve adanın Yunanistan’a bağlanmasına mani 

olmuştur. Bu müdahale sonrasında Kıbrıslı Rumlar adanın Güney bölgesinde toplanarak, Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimini (GKRY) oluştururken, Kıbrıslı Türkler de adanın kuzeyinde toplanarak Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetini (KKTC) oluşturmuşlardır. 2019 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin nüfusu 854,800 

(“Country Information”, 2018), kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin nüfusu 374,299’dir. (Baybars, 2019)   

 

 

 
 

Resim 1: Kıbrıs Haritası 
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8 Mayıs 2019 tarihinde alındığı yer: http://ontheworldmap.com/cyprus/cyprus-political-map.html 

 

Kıbrıs’ta askeri üsler 

Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, EK A içeriğinde, koordinatları tanımlanan yerlerde, adanın Akrotiri ve 

Dikelya bölgeleri içinde tamamen İngiliz toprağı olarak kabul edilen ve adına “İngiliz Egemen Üsleri” (British 

Sovereign Bases) denilen askeri üsleri bulunmaktadır. (“Constitution of the Republic of Cyprus”, 1960) Bir 

İngiliz toprağı olarak kabul edilen egemen üslerde deniz limanı, hava limanı, nükleer silah depoları yer 

almakta, (Loucaides, 2017) üslerin kendi FIR hattı ve posta servisi bulunmaktadır. “İngiliz Egemen Üsleri” 

devlet statüsünde olup, devlet başkanı, bölgede konuşlanmış İngiliz ordusunda görev yapan en üst rütbeli 

subaydır.  

Akrotiri ve Dikelya İngiliz egemen üsleri NATO’ya bölgede en büyük elektronik ve sinyal istihbaratını 

sağlamaktadır. Her ne kadar 1960 Anayasasında yer almasa da 1982 yılında kabul edilen III. Deniz Hukukuna 

uygun olarak İngiliz Egemen Üsleri yönetimi, Münhasır Ekonomik Bölgelerinin de var olduğunu iddia ve 

talep etmektedir.     

 

Kıbrıs’ta askeri üs anlaşmaları 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1993 yılında Yunanistan ile “Ortak Savunma Doktrini” adı altında 

savunma ve askeri işbirliği anlaşması yapmıştır. (“Cyprus Armed Forces”, 1997) “Ortak  Savunma Doktrini”,  

iki  ülke  arasında  ortak askeri  strateji  ve  operasyonlar planlanmasını; ortak  tatbikatlar  yapılmasını,  Girit,  

Oniki Adalar  ve  “Kıbrıs”ın savunma alt yapılarının yeniden düzenlenmesini;  Yunanistan’ın  Orta 

Akdeniz’de somut bir rol oynamasına imkan verecek şekilde Güney Kıbrıs’ta hava ve  deniz üsleri kurmasını; 

güvenilir bir telekomünikasyon sistemi oluşturulmasını; Kıbrıslı  Rumların eğitimlerinin iyileştirilmesini ve 

askeri harcamaların arttırılmasını öngörmektedir. Bu  yeni  stratejik  kavram ile tanımlanan “tek  savunma  

alanı”  ile  Yunanistan’dan Ada’da Magosa’ya  kadar uzanan bölge doğal savunma sahası olarak  kabul  

edilmekte ve bu bölgenin her köşesinde etkinlik sağlanması amaçlanmaktadır. 

Anılan doktrin çerçevesinde Baf Askeri Havaalanı inşa edilmiş, Terazi deniz üssünün inşa edilmesine 

ve bunlara ek  olarak, S-300 füzelerinin Rusya’dan  alımına  karar verilmiştir. (“Cyprus Armed Forces”, 1997) 

Aynı içerikte Rusya Federasyonu da, 2015 (Holodony, 2015) ve 2017 yılında Mari (Tatlısu) 

Korgeneral Evangelos Florakis deniz üssü ile Baf’taki Andreas Papandreu Havaalanı'nı kullanmak için Kıbrıs 

Rum Yönetimi ile özel bir anlaşma yapmış bulunmaktadır. (BBC, 2015) 

Direkt olarak Fransa ve endirekt olarak Avrupa Birliği (AB) Mari’deki (Tatlısu) Korgeneral Evangelos 

Florakis deniz üssü ile Andreas Papandreu Havaalanı'nı kullanmak için Kıbrıs Rum Yönetimi ile 2006 yılında 

özel bir anlaşma yapmıştır. (Hazou, 2019) Fransız Donanmasının Mari’deki Korgeneral Evangelos Florakis 

deniz üssünü sadece 2016 yılında 40 kez kullanmıştır. (Christou, 2017) 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İsrail ile de 1985 yılında Limasol-Hayfa Yolcu gemisi ve feribot 

seferlerini başlatmak için Limasol limanında belirli bir bölgesinin kontrolünü İsrail Devletine verme anlaşması 

imzaladı. 2011 yılındaki Mavi Marmara olayı ile Türkiye’nin İsrail ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini 

düşürmesini fırsat bilerek, “düşmanınım düşmanı benim dostumdur” ilkesini uygulayan Rum kesimi, İsrail ile 

askeri işbirliği, arama-kurtarma ve kara-deniz tatbikatları yapma anlaşmalarını imzalamıştır. (UN, 2011)     

 

Doğu Akdeniz bölgesindeki askeri ve politik girişimler 

ABD ise Orta Doğu’da yaşanan son gelişmelerden ve Türkiye’nin, ABD İncirlik Askeri Üssü üzerinde 

denetim ve kontrolünü arttırmasından sonra önce İsrail ile resmi bir askeri kara, deniz ve hava üssü kurma 

anlaşması imzalamıştır. Eş zamanlı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile adanın güney kesiminde deniz ve 

hava üssü kurmak görüşmelerini başlatmıştır. (Zacharova, 2018)     

2016-2018 yılları arasındaki iki yılda, Türkiye’nin de AB ve NATO ile ilişkilerinin bilinçli olarak 

asgari düzeye indirilmesi ve 14 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi’nde alınan kararlar, 

GKRY’nin Türkiye karşısında yalnız olmadığı yönünde çok cesaretlendirmiştir. (EU, 2017)  

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; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

14 

Söz konusu Brüksel Zirvesi’nde, Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tek taraflı ilan 

ettiği Münhasır Ekonomik Bölge ile ilgili olarak Türkiye’nin politik çıkışları ve protestoları uygun 

bulunmamış, askeri faaliyetleri ile sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri yasa dışı ilan edilmiştir. AB Brüksel 

zirvesinde, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimini ve Ege’de de Yunanistan’ı tehdit 

etmesi durumunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile işbirliği içinde olacağını belirtmiş ve 

Türkiye, AB ile ilişkilerini normalleştirmeye ve Doğu Akdeniz ile Ege’de uluslararası hukuka saygıya davet 

etmiştir. (EU, 2017) 

Brüksel Zirvesi’nde PESCO (Permanent Structured Cooperation) yani “Daimi Yapısal İş birliği 

Savunma Anlaşması” içinde, harbe hazırlık eğitim programları ve yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlı on yedi 

adet proje kabul edilmiş ve bunların altı tanesinde de Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin yaptığı katılım 

başvurusu kabul edilmiş ve yer verilmiştir.    

Bu projelerin içinde yer alan “Askeri Hareketlilik (Mobility)” ve “Deniz keşif ve gözetleme 

yeteneklerinin artırılması” projeleri Türkiye ve KKTC’yi ile çok yakından ilgili olup, askeri açıdan önem 

taşımaktadır.  

Almanya hükümeti, GKRY’nin PESCO’ya katılımının, NATO gibi diğer güvenlik örgütlerine katılımı 

konusunda önemli bir başlangıç noktası teşkil ettiğini düşündüğünü belirtmiştir. (TAK,2019) 

15 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Türkiye-AB Ortaklık Komitesi toplantısı öncesinde, AB, 

Türkiye'ye, Kıbrıs'ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölgesi ile ilgili ilk kez sert uyarıda 

bulunmuştur. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden uzak durmasını isteyen AB, aksi takdirde 

AB'nin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde, uygun şekilde yanıt vereceği konusunda uyarı 

yapmıştır. AB, Türkiye'nin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti karşısındaki yükümlülüklerini uygulaması, Kıbrıs 

Cumhuriyeti'ni tanıması ve AİHM kararlarını uygulaması talebinde de bulunmuştur. (Fileleftheros,2019) 

2017 yılının Ekim ayında Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, İsrail, Yunanistan, İngiltere ve AB Deniz 

Güvenlik Ajansı (EMSA) ile Kıbrıs Rum Yönetiminin tek taraflı ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi 

içinde gerçekleştirilen “Nemesis 2017” askeri tatbikatı her ne kadar “Arama-Kurtarma Tatbikatı” olarak ilan 

edilmişse de, içerik olarak Türkiye’ye “Göz Dağı vermek amaçlı” yapılmış ortak bir askeri tatbikat olarak 

nitelendirilmektedir. (Kokkinidis, 2017) 

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin son altı yıl içerisinde ABD, AB, Rusya ve İsrail ile geliştirdiği askeri 

işbirliğinin bir tanesi Doğu Akdeniz’de İsrail ile diğeri de Batı Akdeniz’de AB ile olmak üzere iki cepheli bir 

savunma hattı oluşturmuş durumdadır.     

 

Doğu Akdeniz’de değişen dengeler 

ABD, AB, Rusya, İran, İsrail ve Türkiye’nin Suriye’de 2011 yılından beridir süregelen iç çatışmadan 

çeşitli nedenlerle etkilenmesi, Doğu Akdeniz’deki enerji yatakları üzerinde oynanan sahiplenme oyunları ve 

bu enerji yataklarının bir bölümünün Türkiye’nin 1958 ve 1960 I. ve II. Deniz Hukuku Konferansına göre ilan 

ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde yer alması, bölgedeki dengeleri iyice sarsmıştır. Bunun da bir 

sonucu olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içinde 

yer alan Akdeniz enerji yataklarını sahiplenmeye çalışırken, Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını da 

ortadan kaldıracak veya alternatif olarak da kısıtlayacak girişimlerde de bulunmaktadır. (Russel, 2018) 

Bölgedeki değişmiş dengeler ve yeni oluşan siyasi ve askeri gelişmeler dikkate alındığı vakit 

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’in en stratejik yerinde, Orta Doğu ana kıtasından sadece 80 km uzakta, Güney 

doğusunda İsrail’in, Kuzey doğusunda da Suriye’nin yer aldığı Kıbrıs adasında, Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları 

ve egemen oldukları topraklar üzerinde bir kara-deniz ve hava üssü kurması, kaçınılmaz bir askeri önlem ve 

tedbir haline gelmiştir. KKTC ve Türkiye, adanın kuzey bölgelerinde askeri bir üs kurmak kararını, 

Yunanistan ile Kıbrıs Rum Yönetimi arasında 1998 yılında imzalanan Ortak Savunma Doktrinine karşı, tedbir 

olarak alması gerekmektedir. (Andreu, 2018)   

Kıbrıs’ta, 15 Temmuz 1974 tarihinde yapılan Yunanistan kaynaklı darbeden ve bu darbe sonrasında 

ilan edilen “Kıbrıs Helen Cumhuriyeti” nedeni ile varlığı yok edilen “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tekrardan yaşama 

geçirmek için 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası, EK 1, Madde 4’e göre, uluslararası hukuka tam olarak 
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uygun bir şekilde adaya ayak basan “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri” (KTBK), o tarihten günümüze yasal bir 

şekilde adada varlığını sürdürmektedir. Aynı şekilde “Kıbrıs Türk Alayı” da, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti 

Anayasasında yer alan “İttifak Anlaşmasına” göre uluslararası hukuka uygun olarak adada konuşlanmış 

bulunmaktadır. (Cool, 2014) 

1960 yılından günümüze kadar geçen süreç içinde bölgedeki ve dünyadaki siyasi ve askeri dengeler 

esaslı bir şekilde değiştiği açıkça görülmektedir. Özellikle Kıbrıs adasındaki yönetim şeklinin değişmiş ve iki 

ayrı devletin kurulmuş olması, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin 

arkasını AB’ye dayayarak tek taraflı olarak, bazı kısımları Türkiye’nin yıllar önce ilan ettiği Münhasır 

Ekonomik Bölge ile çakışan kendi Münhasır Ekonomik Bölgesini ilan etmesi ve Suriye’de son yedi senedir 

süren çatışmalar, Türkiye’nin adada tam teçhizatlı kara, hava ve deniz kuvvetlerini barındıracak ve her tür 

lojistik desteği verebilecek modern bir askeri üs kurmasını zorunlu bir hale getirmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD-İsrail Üs anlaşması benzeri bir anlaşmayı Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti ile yapması gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti 

Anayasası'na göre Kıbrıs'ta yasal olarak bulunurken, diplomatik olarak da mevcut Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi'ni tanımamaktadır. (CY, 1960) 

 

Türkiye-KKTC işbirliği 
T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel 

Kurulu çalışmaları vesilesiyle bulundukları New York’ta, 21 Eylül 2011 tarihinde, “Türkiye – KKTC Kıta 

Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması”nı imzalamışlardır. Bu anlaşma ile Türkiye ile KKTC’nin Akdeniz’deki 

kıta sahanlıklarının bir bölümü,  uluslararası hukuka uygun olarak ve hakça ilkeler dikkate alınarak 27 coğrafi 

koordinatın birleştirilmesiyle elde edilen bir çizgi ile belirlenmiştir. (Eler, 2014) 

Bu anlaşmadan sonra da KKTC Enerji Bakanlığı, kendi münhasır ekonomik bölgesindeki araştırmaları 

yapmak için TPAO'yu, yetkili şirket yetkilendirmiştir.   

Benzer bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle Türkiye Cumhuriyeti arasında kara, deniz ve 

hava savunması konusunda ikili resmi bir anlaşma yapması ve bu anlaşmanın devamı olarak KKTC 

hükümetinin, TSK’ne bu anlaşmayı fiilen sıkıntısız bir şekilde yerine getirebileceği askeri bir üs yeri tahsis 

etmesi, günümüzde bölgedeki siyasi ve askeri dengelerin değişmiş olması nedeni ile zorunlu hale gelmiştir. 

TSK’ya bağlı Hava Kuvvetlerinin, 1980’li yılların başında, sınırdan uzak konumu, gelişebilme 

potansiyeli ve meteorolojik koşullar dikkate alınarak inşa edilen ve pistinin, Ercan Havaalanındaki piste 

kıyasla daha uzun olması nedeni ile Geçitkale Havalimanını, KKTC’de kurulacak askeri üssün bir parçası 

olarak (Hava Kuvvetleri Üssü) kullanması uygun gözükmektedir.  

Günümüzde TSK’ya bağlı Deniz Kuvvetleri, Gazimağusa Deniz Komutanlığına bağlı olan 

Gazimağusa limanının doğu ucunda, askeri kullanıma ayrılan rıhtımı ve küçük bir bina ile  çevresindeki küçük 

bir araziyi de karargah olarak kullanmaktadır. Doğu Akdeniz’deki her tür faaliyete en kısa süre içinde askeri 

müdahalede bulunabilmek için TSK’ya bağlı Deniz Kuvvetlerinin ve donanmanın İskele, Boğaz mevkiindeki 

eski RMMO Deniz üssünde konuşlanması gerekmektedir. Türkiye ile KKTC arasındaki denizde her hangi bir 

müdahalede bulunabilmek ve en kısa bir zaman dilimi içinde lojistik destek alabilmek için de KKTC’nin 

kuzey sahillerinde yer alan Gemikonağı’nda bir deniz üssü kurulması uygun olabilir. (Hayatsever, 2018) 

Kara Kuvvetlerinin kullanacağı kara üssüne yasal bir şekilde mevcut Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin 

konuşlanması, ya da KTBK’ne ilaveten Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC ile yapacağı ikili anlaşma uyarınca 

göndereceği birliğin konuşlanacağı bir üs anlaşması yapması, şu anda Ortadoğu'nun genel durumu içinde çok 

doğru bir siyasi ve askeri adım olacaktır. 

 

Kıbrıs Rum Yönetiminin itirazları 

Türkiye'nin KKTC’de askeri bir üs kurmasına Rum tarafının gösterebileceği tepkinin önemsenmemesi 

ve dikkate alınmaması gerekmektedir. Kıbrıslı Rumların, 1960 yılında bağımsızlığı ilan edilen Kıbrıs 

Cumhuriyetine tek başlarına hakim olabilmek, Kıbrıs adasını tek başlarına yönetebilmek ve adayı 

Yunanistan’a bağlamak amaçlı 21 Aralık 1963 sabahı Kıbrıslı Türklere karşı başlattıkları silahlı saldırılar 
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sonrasında başlayan müzakereler döneminde, ileriye doğru atılacak her adımda “Rumlar ne diyecek” diye 

çekimser davranmanın yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. 

KKTC’nin ve Türkiye’nin, KKTC’de kurulacak bu askeri üs nedeni ile bölgesel, siyasi ve askeri açıdan 

ortaklaşa elde edecekleri üstünlük ve kazanımlar dikkate alındığında, günümüzde ve geçmiş yıllarda 

GKRY’nin, ABD, AB üyesi bazı ülkeler, Rusya ve İsrail ile askeri işbirliği ve üs kullanım anlaşmaları 

yaparken KKTC ve T.C. hükümetlerine danışmaması ve onay almaması nedeni ile Türkiye'nin KKTC’de 

askeri bir üs kurması anlaşmasına GKRY’nin, AB'nin, ABD'nin veya da İngiltere'nin ne tepki göstereceği, ne 

diyeceği ve nasıl karşılayacağı, uluslararası mütekabiliyet (uluslararası ilişkilerde eşitliği sağlamak) açısından 

çok önem arz etmemektedir.   

GKRY’nin, tek yanlı olarak Münhasır Ekonomik Bölgesini ilan ederken KKTC hükümetine ve T.C. 

Hükümetine sorma gereği duymadığı için, söz konusu askeri üssün KKTC’de kurulması için, KKTC 

Hükümetinin GKRY’ne veya da 10. Protokol ile tek taraflı olarak Kıbrıs adasını AB toprağı ilan eden AB’ye 

sormasına gerek bulunmamaktadır.  (Presidency, 2003) 

 

SONUÇ 

KKTC’de, TSK’nın tam teşekküllü askeri bir üssünün kurulmasının, Kıbrıs sorununun çözülmesine 

olumlu etki yapacağı çok açıktır. Bu askeri üs, GKRY’ni, KKTC’ye olası saldırı düşüncelerinden caydırıcı bir 

etken olurken, Doğu Akdeniz’de de askeri dengeleri sağlayacak bir güç olarak da işlev yapacaktır.  

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasını iptal etmek ve Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlamak amaçlı, 21 

Aralık 1963 Cumartesi sabahının erken saatlerinde, Kıbrıslı Rumların kendilerinin dörtte bir nüfusuna sahip 

Kıbrıslı Türkleri, aciz bir azınlık ve korumasız görmeleri nedeni ile başlattıkları caniyane saldırılarını ve 1974 

yılında Kıbrıslı Türkleri yok etmek amaçlı yaptıkları toplu katliamlarını bir kez daha tekrar etmemeleri için 

KKTC’de kurulacak TSK askeri üssü caydırıcı rol oynarken, barışı da beraberinde getirecektir. 

Bir dahi olarak addettiğim, 1950-1960 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten Demokrat Parti 

Hükümetinde Milletvekili ve Bakanlık görevleri yapan Fatin Rüştü Zorlu’nun 1955 yılında Başbakan 

Yardımcısı olduğu dönemde söylediği “Kıbrıs’ın Türkiye için stratejik önemi vardır. Savaşta Türkiye ancak 

güney limanları yolu ile beslenebilir. Kıbrıs adasına hâkim olacak kuvvet aynı zamanda Ege denizinde 

adalara da sahip olursa, Türkiye gerçek bir kuşatma altına girer. Hiçbir ülke tüm güvenliğinin dost dahi olsa 

başka bir devlete dayanmasına razı olamaz” sözleri halen daha geçerliliğini korurken, Kıbrıs konusunda bu 

gerçeği ve geçmişi unutmadan akılcı adımlar atmak gerekmektedir… 

KKTC’de kurulacak askeri üs,  Kıbrıs sorunun çözülmesine de olumlu etki yapacaktır. 
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TÜRKİYE’DEKİ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN MAKROEKONOMİK 

BELİRLEYİCİLERİ: ARDL MODELİ ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper mainly aims to explore the macroeconomic determinant factors and its impact on the 

inward foreign direct investment (FDI) in Turkey for recent years. Auto-regressive Distributed Lag (ARDL) 

and Unrestricted Error Correction Model (UECM) are the econometric methods that used to investigate the 

long-term conintegration relationships between the dependent variable and independent variables, using the 

quarterly data of 2005Q1-2017Q4.  

The study results reveal that statistically positive relationship exists between dependent variable FDI 

and independent variables GDP, GDP growth rate, Trade Openness, Interest Rate and Unemployment Rate 

in Turkey in the long-term. However, the statistically negative impact of Inflation Rate on FDI inflows in 

Turkey is identified through the empirical analysis. The study findings also indicate that the Real Effective 

Exchange Rate statistically has no effect on inward FDI in Turkey for long-term. 

Keywords: Macroeconomic Determinants, FDI, Turkey, ARDL. 

JEL Code: F21. 

 

 

 

ÖZ 

Çalışmamızda makro ekonomik belirleyicilerin Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımlara etkilerinin 

araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmamızda bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler arasındaki uzun 

vadeli eşbütünleşme ilişkisini araştırmak için 2005Q1-2017Q4’ün üç aylık verilerini kullanarak Oto-regresif 

Dağıtılmış Lag (ARDL) ve Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli (UECM) kullanılmıştır.   

Çalışma sonuçları, uzun vadede Türkiye’de bağımlı değişken DYY ile bağımsız değişkenler GSYİH, 

GSYİH büyüme oranı, Ticaret Açıklığı, Faiz Oranı ve İşsizlik Oranı arasındaki istatistiksel olarak pozitif 

ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’de Enflasyon Oranının DYY girişleri 

üzerindeki istatistiksel olarak olumsuz etkisi ampirik analizlerle belirlenmiştir. Çalışma bulguları ayrıca, Reel 

Etkili Döviz Kurunun, Türkiye’de uzun vadeli doğrudan yabancı yatırım üzerinde istatistiksel olarak bir etkisi 

olmadığını göstermektedir. 
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1. INTRODUCTION 

Over decades foreign direct investment (FDI) considered as a powerful economic engine for many 

developing and emerging economies. Because it brings the needed capital, technological know-hows, 

managerial and organizational skills and the new economic tunnel to the international market, which are more 

essential to their economic growth and development. Besides, FDI has significant impact on host country’s 

economic transition by enhancing competitiveness and innovation. After Multinational Enterprises (MNEs) 

enter the host country’s market they push local company becoming much more competitive and creative, 

which plays more critical role in economic development and transition of host country. Therefore, what does 

impact on FDI inflows and how to attract FDI become the most wanted questions. At country level, there are 

many factors that have impact on attraction of FDI. Among which host country’s economic size and growth, 

trade openness, labor cost, human capital, exchange rate, infrastructure, cultural distance and political stability 

are the most significant macroeconomic factors.  

Turkey has been become one of the most favorable place for FDI inflows. However, after 2008 

economic crisis worldwide FDI shows declining trends. Under this circumstance, as a part of world economy, 

Turkey also suffered the decrease of FDI inflows. Moreover, because of political instability and unstable 

exchange rate Turkey has experienced a decline of FDI inflows recently. 

According to UNCTAD data, in 2016, FDI inflows into Turkey have exceeded the USD 12 billion 

threshold thanks to the investment advantages and economic attractiveness of Turkey. However, it has been 

below the level of USD 17 billion 550 million in 2015 due to the despicable coup attempt and the unpleasant 

developments in the nearby region and economies. Since July 2016, the political instability within the country 

also has had a negative impact on the Turkish economy and on FDI inflows. Leading rating agencies such as 

Standard & Poor's (S&P), Moody's, and Fitch Group have downgraded Turkey’s sovereign credit rating, 

which has negative impact both on international borrowing and foreign investment in the country. Following 

a sharp decline in 2016, FDI inflows continued to fall to USD 11 billion in 2017, ranking 28th globally. 

(UNCTAD, 2018).  

For stimulating economic growth and further development Turkey needs to attract more FDI. In order 

to drawing more FDI, it is essential to explore the macroeconomic determinant factors that influence the 

inward FDI in Turkey. Therefore, the main purpose of this study aims is to identify the key macroeconomic 

factors and their impacts on inward FDI in Turkey during the time period of 2005Q1-2017Q4.  

 

2. Literature Review 

In terms of the business-friendly environment, the macroeconomic elements that influence the FDI 

inflows within the country play a significant role in absorbing much more FDI. These macroeconomic factors 

include country’s economic size and growth, trade openness, labor cost and productivity, exchange rate and 

inflation rate, human capital and infrastructure etc. These macroeconomic factors provide investors (MNEs) 

a picture of future investment return. Thus, a large number of studies, which are given below focused on the 

relationships between these macroeconomic determinants and FDI inflows in host country. 

Trevino and others (2002) investigated the determinant factors that influence FDI inflows in seven 

Latin America countries using error correction model with time series data of 1988-1992. They found that 

GDP has positive effect on the inward FDI, while the FDI inflows into these countries are negatively 

influenced by current deficit, inflation and real exchange rate. 

Kaur and Sharma (2013) carried out a study about the determinants of FDI that influence the inflows 

of FDI into India by applying cointegration tests and VECM using the quarterly data of the time period of 

1990-1991 and 2010-2011. The empirical analysis concludes that trade openness of host country and GDP 

positively impact on FDI, while the negative effect of the inflation rate and exchange rate on FDI inflows in 

India are detected through the empirical study. 

Nandipha and Andrew (2018) explored the macroeconomic determinants that influence FDI inflows 

in South African economics using the ARDL model with collected data between 1994 and 2016. Their 

findings’ reveals that the relationship between FDI and GDP per capita, government size, real interest rate and 
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openness of trade are significantly positive in the long-term. While the inflation rate has negative effect on 

FDI. Moreover, the short-run analysis indicates that the negative relationship exists between all variables and 

inward FDI in the short-term.  

Qaiser (2018) analyzed the various determinants of FDI inflows in India during the time period of 

1978-2016. He used ARDL approch to test the cointegration between FDI inflows and its determinants. The 

study results indicate that trade openness, exchange rate and GDP per capita are the factors that positively 

impact on FDI inflows in India for the short-term.  

Michael, Daniel and Jacob (2019) explored the FDI determinants in Ghana by applying the Johansen 

Cointegration test and VECM with the time series data (1990-2015). The study findings show that the 

inflation, exchange rate and interest rate of the host country are the macroeconomic factors that have negative 

effect on FDI inflows in Ghana both in the short-term and long-term. However, the positive impact of GDP is 

found through the research. 

Sevda (2006) attempted to examined the macroeconomic factors that influence FDI inflow in Turkey 

during the time period of 1970-2006. He conducted a cointegration test and error correction model to estimate 

the effect of GDP, trade openness, real exchange rate and openness. He found that GDP and openness 

positively affect the FDI. While real exchange rate and trade openness are negatively impact on inward FDI 

in Turkey. 

Talat (2008) constructed a single regression model using data from 1960 to 2004 to estimate the 

microeconomic determinants of FDI inflows into the Turkish economy. According to the research findings, 

the statistically significant determinants of FDI in Turkey are openness and growth rate of the economy, 

foreign capital stock, infrastructure investment and economic stability.  

Serdar (2017) examined the influence of macroeconomic determinants on FDI flows in Turkey and 

four given Latin America countries by conducting the ARDL and ECM model with the collected time series 

data between 1980 and 2012. According to the study results, trade openness is considered as the most 

important factor that affects FDI inflow in Latin America. As for Turkey, significant effect of income per 

capita and inflation on FDI inflow are found through the study results.  

Bahar (2018) analyzed the impact of macroeconomic variables on the sectoral FDI in the long-term 

and short-term in Turkey for the time period from 2005 to 2016, using the cointagration analysis and error 

correction models. The empirical findings show that openness of the economy to international market is an 

important factor which influens the FDI flows into Turkey. Real GDP has positive effects on agriculture and 

three other sectors. Real interest rate also has positive effects on total FDI. 

According to the literature review conducted above, it can be easily found that host country’s 

macroeconomic factors, such as economic size, economic growth, trade openness, exchange rate and so on, 

play a significant role in attracting more FDI into the host country. Turkey as one of the most favorable 

economics for attracting world FDI inflows within West Asia region, its macroeconomic factors have a 

considerable effect on FDI inflows in the country. 

 

3. Hypothesis 

In this paper, an empirical study will be demonstrated for testing the long-run relationship between 

Turkey’s macroeconomic factors and FDI by using ARDL bound test approach. The following hypothesis are 

developed for investigating such a relationship. 

H1: Economic size has long-run positive impact on FDI. 

H2: Economic growth has long-run positive impact on FDI. 

H3: Trade openness has long-run positive impact on FDI. 

H4: Real effective exchange rate has long-run negative impact on FDI. 

H5: Inflation has long-run negative impact on FDI. 

H6: Interest rate has long-run negative impact on FDI. 

H7: Unemployment rate has long-run negative impact on FDI. 
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In order to build an econometric model to explore these hypothesis, some proxies will be used for 

projecting the macroeconomic factors. In this study, the value of real GDP for the quarter was used as an 

indicator of the size of the national economy. GDP growth rates are used as an indicator of economic growth. 

The ratio of total import and export in the quarter to the total real gross domestic product (GDP) of the quarter 

will be used as an indicator of trade openness.  

 

4. Data and Modeling  

4.1. Data Definition and Source 

Quarterly data about macroeconomic indicators and FDI inflows of Turkey have been collected from 

the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) database and Central Bank of 

Republic of Turkey (CBRT) for the time period of 2005Q1-2017Q4. FDI is measured by net inflows in million 

USD. Real GDP value in million USD is a proxy for the economic size of the country, and the quarterly growth 

rate of real gross domestic product is used as a proxy for the country's economic growth compared with the 

same period of last year. Trade openness is calculated as the ratio of the total quarterly import and export value 

to the total quarterly real GDP value. Real effective exchange rate is measured by CPI Based Real Effective 

Exchange Rate (2003=100). Inflation is obtained by Consumer Price Index (2003=100). Interest rate defined 

as the long-term commercial loans (USD) interest rate. Unemployment rate while measured as the ratio of 

total number of unemployed individuals to the total number of labor force in the country. Table 10 shows the 

brief definition and source of the data. 

Table 10: Data Definition and Source, 2005Q1-2017Q4 

Variable Definition 
Data 

Source 

 FDI 
Quarterly Value of Foreign Direct Investment Inflows in Turkey 

(Million USD) 
CBRT 

GDP Quarterly Value of Gross Domestic Product in Turkey (Million USD) OECD 

GDPG 
Quarterly Growth Rates of Real GDP, change over same quarter, 

previous year (%) 
OECD 

TRAOP 

The ratio of total quarterly import and export value to total quarterly 

real GDP value,  

(Import + Export) / GDP, Quarterly 

OECD 

REEXCH 
CPI Based Real Effective Exchange Rate (2003=100)-Level, 

Quarterly 
CBRT 

INF Consumer Price Index (2003=100), Quarterly CBRT 

INT Commercial Loans (USD) (Flow Data, %)-Level, Quarterly CBRT 

UNEM Unemployment Rate (%)-Level, Quarterly CBRT 

Source: https://stats.oecd.org/;  

            https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket 

 

4.2. Modeling 

For testing the hypothesis mentioned above, FDI will be taken as dependent variable and GDP, GDPG, 

TRAOP, REEXCH, INF, INT and UNEM are taken as independent variables. The empirical model for testing 

these hypothesis is as following Eq. (1):  

𝐹𝐷𝐼 = 𝑓(𝐺𝐷𝑃, 𝐺𝐷𝑃𝐺, 𝑇𝑅𝐴𝑂𝑃, 𝑅𝐸𝐸𝑋𝐶𝐻, 𝐼𝑁𝐹, 𝐼𝑁𝑇, 𝑈𝑁𝐸𝑀)                                          (1)                                                         
Where:  

FDI = Foreign Direct Investment  

GDP = Gross Domestic Product  

GDPG = Gross Domestic Product Growth Rate 

TRAOP = Trade Openness  
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REEXCH = Real Effective Exchange Rate  

INF = Inflation Rate  

INT = Interest Rate  

UNEM = Unemployment Rate  

Eq. (1) can be transformed as following Eq. (2): 

𝐿𝑛𝐹𝐷𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 + 𝛽2𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡 + 𝛽3𝑇𝑅𝐴𝑂𝑃𝑡 + 𝛽4𝑅𝐸𝐸𝑋𝐶𝐻𝑡 + 𝛽5𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝛽6𝐼𝑁𝑇𝑡 +
𝛽7𝑈𝑁𝐸𝑀𝑡 + 휀𝑡                                                                                                           (2)              

Where, 𝐿𝑛𝐹𝐷𝐼𝑡 is the logarithm of FDI and 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡 is the logarithm of GDP. In Eq. (2), the 

coefficients for independent variables are measuring as 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4, 𝛽5, 𝛽6 and 𝛽7; 휀𝑡 is an error term. 

According to the hypothesis (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7), the sign of coefficients 𝛽1, 𝛽2 and 𝛽3 are presumed 

to be positive, while the sign of coefficients 𝛽4, 𝛽5, 𝛽6 and 𝛽7 are expected to be negative.          

           

5. Methodology 

5.1. Introduction to the Overall Model 

There are several steps must be followed when establishing an econometric model on time series data. 

Firstly, unit root test must be conducted for checking stationary of the data. According to order of integration, 

different econometric model will be selected. Secondly, for finding out the optimum lag numbers of the 

variables, the VAR Lag Selection model will be performed. Then, appropriate cointegration model will be 

applied for exploring the relationships between dependent variable and independent variables. Finally, there 

are various diagnostic tests will be conducted for checking the stability of the model.  

In this paper, Augmented Dickey–Fuller (ADF) Test is implemented for checking the stationary of the 

time series data. After verifying the stationary of the variables, ARDL bound test is applied for investigating 

the cointegration relationship between the dependent and independent variables. Then, unrestricted error 

correction model (UECM) is used to identify the speed of adjustment in the long-term. Finally, LM Test and 

Heteroskedasticity Test, CUSUM and CUSUM Square Test are conducted for checking model stability. All 

the empirical tests mentioned above are performed based on the Eviews10. 

 

5.2. ARDL Bound Test  

Pesaran (1997) and Pesaran et al (2001) developed the autoregressive distributed lag (ARDL) approach 

for estimating cointegration of variables. There are several advantages of using ARDL method. One of these 

advantages is that the variables within the model can be stationary at the same level or mixture of I(0) and 

I(1), but no variables can be integrated at I(3).  Moreover, the ARDL approach is relatively more efficient to 

estimate the cointegration in the case of small and finite sample data sizes. However, other Cointegration 

approach such as Johansen Co-integration test demand for all the variables in the model must be at the same 

order of integration.  

Basically, the estimation of the long-run relationships among the variables with ARDL bound test 

approach involves two steps. The first step is to estimate Long -run Coefficient and Bound Test for 

cointegration. The second step is to run ECM model to estimate the short-run relationship, if it is appropriate. 

In particular, if 𝑌𝑡is the dependent variable and 𝑋𝑡is an explanatory variable (independent variable), a general 

ARDL (p,q) model is given by: 

Δ𝑌𝑡 = 𝛼0 + 𝐶0𝑡 + ∑ 𝛽𝑖Δ𝑌𝑡−𝑖

𝑝

𝑖=1

+ ∑ 𝛾𝑗Δ𝑋𝑡−𝑗

𝑞

𝑗=0

+ 𝛿1𝑌𝑡−1 + 𝛿2𝑋𝑡−1 +∈𝑡                              (3) 

Where Δ𝑌𝑡 and Δ𝑋𝑡are the differences of 𝑌𝑡and 𝑋𝑡;  p and q are the respective lags: i=1, 2, …, p; q=1, 

2, …, q; t indicates the time periods t=1, 2, …, T; the coefficients 𝛼0, 𝐶0are the drift and trend coefficients 

respectively and ∈𝑡is the white noise error. The coefficients 𝛽𝑖and 𝛾𝑗 for all j corresponds to the short-run 

relationship while the 𝛿𝑗 corresponds to the long-run relationship. 
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Therefore, in this study, the following Eq. (4) is specified on the base of the general ARDL (p, q) 

model Eq. (3) for exploring the dynamic relationship between dependent variable LnFDI and independent 

variables LnGDP, GDPG, TRAOP, REEXCH, INF, INT and UNEM. 

∆LnFDI𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + ∑ 𝛼2𝑖
𝑝
𝑖=1 ΔLn𝐹𝐷𝐼𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼3𝑖

𝑞1
𝑖=0 ΔLnGDP𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼4𝑖

𝑞2
𝑖=0 ΔGDPG𝑡−𝑖 +

∑ 𝛼5𝑖
𝑞3
𝑖=0 ΔTRAOP𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼6𝑖

𝑞4
𝑖=0 ΔREEXCH𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼7𝑖

𝑞5
𝑖=0 ΔINF𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼8𝑖

𝑞6
𝑖=0 ΔINT𝑡−𝑖 +

∑ 𝛼9𝑖
𝑞7
𝑖=0 ΔUNEM𝑡−𝑖 + 𝛼10𝐿𝑛𝐹𝐷𝐼𝑡−1 + 𝛼11𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛼12𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡−1 + 𝛼13𝑇𝑅𝐴𝑂𝑃𝑡−1 +

𝛼14𝑅𝐸𝐸𝑋𝐶𝐻𝑡−1 + 𝛼15𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛼16𝐼𝑁𝑇𝑡−1 + 𝛼17𝑈𝑁𝐸𝑀𝑡−1 +
𝜇𝑡                                                                                               (4)    

Where ∆LnFDI𝑡, ΔLnGDP𝑡−𝑖, ΔGDPG𝑡−𝑖, ΔTRAOP𝑡−𝑖, ΔREEXCH𝑡−𝑖, ΔINF𝑡−𝑖, ΔINT𝑡−𝑖 and 

ΔUNEM𝑡−𝑖 represent their respective difference values. While 𝛼2, 𝛼3, 𝛼4, 𝛼5, 𝛼6, 𝛼7, 𝛼8 and 𝛼9 denote short-

run dynamic relationships; 𝛼10, 𝛼11, 𝛼12, 𝛼13, 𝛼14, 𝛼15, 𝛼16 and 𝛼17 represent long-run dynamic relationships; 

p is the lag period of the dependent variable; 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6 and 𝑞7 are the lag period of the independent 

variables, respectively. While 𝜇𝑡 is an error term. 

 

6. Model Tests 

6.1. Descriptive Statistics Summary 

The results of descriptive statistics are presented in Table 11. The probability values of the JB test of 

GDP, TRAOP, REEXCH, INF and INT are statistically insignificant at 5% level, meaning that all these 

variables are normally distributed. While the probability values of the JB test of FDI, GDPG and UNEM are 

statistically significant at 5% level, meaning that all these variables are not normally distributed.  

 

Table 11: Descriptive Statistics Summary 

 FDI GDP GDPG TRAOP REEXCH INF INT UNEM 

Mean 2803.385 1447237. 5.561054 0.056328 107.7379 199.8737 5.107164 10.05192 

Median 2241.000 1404526. 6.237727 0.056692 108.9150 188.5433 4.629615 9.983333 

Maximum 8279.000 2016423. 11.49193 0.079176 127.7000 324.3300 8.203846 14.53333 

Minimum 364.0000 1056844.             -12.52644 0.040417 85.18000 114.6033 3.544615 7.700000 

Std. Dev. 1699.120 289141.5 4.542296 0.008942 9.922570 59.23476 1.210243 1.451532 

Skewness 1.132323 0.398281             -1.710779 0.321451              -0.180875 0.382043 0.668186 0.896196 

Kurtosis 4.253804 1.802020 7.025235 2.378198 2.431844 2.062320 2.251178 3.642454 

Jarque-Bera 14.51807 4.484277 60.47076 1.733246 0.982940 3.169986 5.084349 7.855072 

Probability 

of JB 
0.000704 0.106231 0.000000 0.420369 0.611726 0.204949 0.078695 0.019692 

Sum 145776.0 75256343 289.1748 2.929060 5602.370 10393.43 265.5725 522.7000 

Sum Sq. 

Dev. 
1.47E+08 4.26E+12 1052.255 0.004078 5021.327 178946.6 74.69907 107.4543 

Observations 52 52 52 52 52 52 52 52 

 

6.2. Unit Root Test for Stationary 

ADF test is performed for testing whether there is a unit root of the variables. The test results are 

presented in Table 12. According to the ADF test results, only LnFDI is stationary at level, which means 

LnFDI is integrated at I(0). However, LnGDP, GDPG, TRAOP, REEXCH, INF, INT and UNEM are stationary 

at first difference I(1), meaning that these variables are integrated at I(1). The ADF test results show that all 

variables are integrated at I(0) or I(1), no one is I(2). Therefore, the ARDL bound test is an appropriate 

technique for this empirical study.  

 

Table 12: Augmented Dickey–Fuller (ADF) Test 

Variable Level I(0) First Difference I(1) 
Order 

of  
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Intercept 
Intercept 

and Trend 

N

one 
Intercept 

Intercept 

and Trend 
None 

Integration 

LnFDI 

t-Statistic -5.83* -5.88* 0.09 -11.75* -11.76* -11.85* 

I(0) Critical Value -3.57* -4.15* -1.61*** -3.57* -4.15* -2.61* 

Prob. 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 

LnGDP 

t-Statistic 0.27 -1.67 4.39 -6.13* -6.10* -4.75* 

I(1) Critical Value -3.57*** -3.18*** -2.61* -3.57* -4.15* -2.61* 

Prob. 0.97 0.75 1.00 0.00 0.00 0.00 

GDPG 

t-Statistic -2.74*** -2.72 -1.55 -6.17* -6.10* -6.24* 

I(1) Critical Value 
-

2.60*** -3.18*** -1.61*** -3.57* -4.15* -2.61* 

Prob. 
0.

07 
0.23 0.11 0.00 0.00 0.00 

TRAOP 

t-Statistic 
-

2.67*** -2.67 -0.08 -7.84* -7.85* -7.91* 

I(1) Critical Value 
-

2.60*** -3.18*** -1.61*** -3.57* -4.15* -2.61* 

Prob. 
0.

09 
0.25 0.65 0.00 0.00 0.00 

REEXCH 

t-Statistic 
-

1.50 -3.27*** -0.72 -7.36* -7.38* -7.37* 

I(1) Critical Value 
-

2.60*** -3.18*** -1.61*** -3.57* -4.15* -2.61* 

Prob. 
0.

53 
0.08 0.40 0.00 0.00 0.00 

INF 

t-Statistic 
3.

68 
3.39 11.69 2.10 -8.13* 2.72 

I(1) Critical Value 
-

3.57* -4.16* -2.61* -2.60*** -4.15* -2.62* 

Prob. 
1.

00 
1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 

INT 

t-Statistic 
-

1.78 -3.38*** -0.77 -6.14* -6.08* -6.19* 

I(1) Critical Value 
-

2.60*** -3.18*** -1.61*** -3.57*** -4.15* -2.61* 

Prob. 
0.

38 
0.07 0.38 0.00 0.00 0.00 

UNEM 

t-Statistic 
-

2.35 -2.27 0.03 -3.49** -3.38*** -3.53* 

I(1) Critical Value -2.60*** -3.18*** -1.61*** -2.93** -3.18*** -2.61* 

Prob. 0.16 0.44 0.69 0.01 0.07 0.00 

 Note: *, ** and *** denote the rejection of the unit root hypothesis at the 1% level 5% 

level and 10% level of significance, respectively. 
 

 

6.3.  Lag Order Selection 

Before staring the ARDL bound test, the lag order p and 𝑞𝑖 (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) of the variables 

must be determined according to Akaike Information Criterion (AIC) or Schwarz Information Criterion (SIC). 

AIC and SIC values are obtained by using standard VAR model. The estimation results of the standard VAR 

model present in the Table 13. In this paper, AIC is used to determine the lag orders of the variables, and the 

optimum lags for the model is 4. 

 

Table 13: The Results of Standard VAR Model 

Lag LogL LR FPE AIC SIC HQ 
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0 -14.04572 NA 0.150106 0.938116 1.253034* 1.056622 

1 -13.76124 0.460007 0.154970 0.968563 1.322847 1.101883 

2 -13.20581 0.874502 0.158216 0.987481 1.381130 1.135614 

3 -12.17054 1.585949 0.158333 0.985980 1.418994 1.148926 

4 -8.260646 5.823249* 0.140272* 0.862155* 1.334533 1.039914* 

5 -8.068408 0.278133 0.145649 0.896528 1.408271 1.089100 

 * indicates lag order selected by the criterion 

 

6.4. ARDL Bound Test 

According to the results of AIC for top 20 ARDL models shown in Figure 19, the determined lag 

orders of the variables are as follows: p = 4, 𝑞1= 4, 𝑞2= 4, 𝑞3= 4, 𝑞4= 4, 𝑞5= 2, 𝑞6= 1, 𝑞7= 4, and the best 

model is ARDL(4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 4). Thus, the UECM can be specified as Eq. (5): 

∆FDI𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + ∑ 𝛼2𝑖
4
𝑖=1 Δ𝐹𝐷𝐼𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼3𝑖

4
𝑖=0 ΔGDP𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼4𝑖

4
𝑖=0 ΔGDPG𝑡−𝑖 +

∑ 𝛼5𝑖
4
𝑖=0 ΔTRAOP𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼6𝑖

4
𝑖=0 ΔREEXCH𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼7𝑖

2
𝑖=0 ΔINF𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼8𝑖

1
𝑖=0 ΔINT𝑡−𝑖 +

∑ 𝛼9𝑖
4
𝑖=0 ΔUNEM𝑡−𝑖 + 𝛼10𝐿𝑛𝐹𝐷𝐼𝑡−1 + 𝛼11𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛼12𝐺𝐷𝑃𝐺𝑡−1 + 𝛼13𝑇𝑅𝐴𝑂𝑃𝑡−1 +

𝛼14𝑅𝐸𝐸𝑋𝐶𝐻𝑡−1 + 𝛼15𝐼𝑁𝐹𝑡−1 + 𝛼16𝐼𝑁𝑇𝑡−1 + 𝛼17𝑈𝑁𝐸𝑀𝑡−1 + 𝜇𝑡                                  (5)    
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

 
 

 

As shown in the Table 14, both of the F-statistic (7.07) and t-statistic (6.50) absolute values are greater 

than the upper bound I(1) absolute values of F-bounds (4.26) and t-Bounds (5.19) tests. As the absolute values 

of F-statistic and t-statistic exceed the absolute critical values of the upper bound I(1), then the null hypothesis 

can be rejected, meaning that there is a cointegration relationship between the variables.  

 

Table 14: F-Bounds and t-Bound Test Results 

F-Bound Test Statistic Value Signif. Lower Bound I(0) Upper Bound I(1) 

F-statistic 7.065052 10% 2.03 3.13 

Figure 19: Akaike Information Criteria for the Top 20 ARDL Models 
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k 7              5% 2.32 3.5 

               2.5% 2.6 3.84 

               1% 2.96 4.26 

t-Bound Test Statistic Value Signif. Lower Bound I(0) Upper Bound I(1) 

t-statistic -6.504995 10% -2.57 -4.23 

  5% -2.86 -4.57 

  2.5% -3.13 -4.85 

  1% -3.43 -5.19 

 

6.5. Estimated Long-run Effects for ARDL (4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 4) Model 

After determining the cointegration relationships between the dependent variable and independent 

variables through the ARDL (4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 4) bound test, the long-run elasticity is estimated by Eq. (6) as 

follows: 

∆FDI𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + ∑ 𝛼2𝑖
4
𝑖=1 Δ𝐹𝐷𝐼𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼3𝑖

4
𝑖=0 ΔGDP𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼4𝑖

4
𝑖=0 ΔGDPG𝑡−𝑖 +

∑ 𝛼5𝑖
4
𝑖=0 ΔTRAOP𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼6𝑖

4
𝑖=0 ΔREEXCH𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼7𝑖

2
𝑖=0 ΔINF𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼8𝑖

1
𝑖=0 ΔINT𝑡−𝑖 +

∑ 𝛼9𝑖
4
𝑖=0 ΔUNEM𝑡−𝑖 + 𝜇𝑡                                                                                                             (6)    

The results of estimated long-run effects of ARDL (4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 4) are shown in Table 16. 

According to the estimated results, the coefficients of LnGDP, GDPG, TRAOP, INT and UNEM are positive 

and statistically significant, meaning that these variables positively impact on LnFDI in the long term. 

However, the estimated coefficient of INF is negative and statistically significant. The coefficient of REEXCH 

is negative and statistically insignificant. These results imply that there is long-run negative relationship 

between LnFDI and INF. While REEXCH has no impact on LnFDI in the long term. Specifically, 1% increase 

in LnGDP, GDPG, TRAOP, INT and UNEM leads to about 14.79%, 0.58%, 33.50%, 0.34% and 0.14% 

increase in LnFDI in the long term, respectively. Whereas, 1% increase in INF leads to about 0.04% decrease 

in LnFDI in the long run. 

 

Table 16: Long-run Coefficients Using ARDL (4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 4) Model 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LnGDP 14.78506 1.238414 11.93871 0.0000 

GDPG 0.581713 0.249749 2.329190 0.0366 

TRAOP 33.50395 4.180278 8.014765 0.0000 

REEXCH -0.010201 0.008745 -1.166527 0.2644 

INF -0.044687 0.004414 -10.12298 0.0000 

INT 0.336734 0.041224 8.168337 0.0000 

UNEM 0.142460 0.046996 3.031294 0.0096 

 

6.6. Error Correction Model for ARDL (4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 4) Model 

The error correction model (ECM) is performed for examining the short-run elasticity between the 

variables by Eq. (7) as follows: 

∆FDI𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑡 + ∑ 𝛼2𝑖
4
𝑖=1 Δ𝐹𝐷𝐼𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼3𝑖

4
𝑖=0 ΔGDP𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼4𝑖

4
𝑖=0 ΔGDPG𝑡−𝑖 +

∑ 𝛼5𝑖
4
𝑖=0 ΔTRAOP𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼6𝑖

4
𝑖=0 ΔREEXCH𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼7𝑖

2
𝑖=0 ΔINF𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼8𝑖

1
𝑖=0 ΔINT𝑡−𝑖 +

∑ 𝛼9𝑖
4
𝑖=0 ΔUNEM𝑡−𝑖 + 𝜆𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 𝜇𝑡                                                                                      (7)    

Where,  in Eq. (7) is the estimated coefficient of the error correction term (ECT), which denotes the 

speed of adjustment. ECT determines the adjustment speed of disequilibrium in the long-term. According to 

the estimated results presented in Table 17, the coefficient of the ECT is negative and statistically significant. 
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The estimated coefficient of ECT is -0.775, indicating that almost 78% of the disequilibrium from the previous 

year’s shocks adjusted back to the long-term equilibrium in the current year.  

 

Table 17: Error Correction Model (ECM) Result 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(LnFDI(-1)) -0.519953 0.127722 -4.070983 0.0002 

D(LnGDP(-1)) 7.257588 4.978648 1.457743 0.1533 

D(GDPG(-1)) -0.011072 0.037934 -0.291862 0.7720 

D(TRAOP(-1)) 38.44565 21.06644 1.824971 0.0761 

D(REEXCH(-1)) -0.020711 0.016245 -1.274918 0.2103 

D(INF(-1)) -0.047976 0.026634 -1.801318 0.0798 

C 0.122538 0.138531 0.884557 0.3821 

ECT(-1) -0.775331 0.256851 -3.018598 0.0046 

R-squared 0.588977 F-statistic 5.891024  

Durbin-

Watson stat 
1.795473 

Prob. (F-

statistic) 
0.000045  

 

6.7. Diagnostic Tests 

Various diagnostic tests are employed to measure the reliability of the estimation results and the 

stability of estimation model. Firstly, the Jarque-Bera Normality Test is employed to check the normality of 

the residuals, and the Breusch-Godfrey LM test is implemented for determining the existance of the 

autocorrelation. The R2 -statics with insignificant probability indicates that the residuals are normally 

distributed and there is no serial correlation in the time series residuals. Then, the Breusch-Pagan-Godfrey 

Heteroskedasticity test is conducted to measure the Heteroskedasticity of the residuals. The R2 -statics is 

insignificant, meaning that the residuals are Heteroskedastic. The test results are presented in Table 15. 

 

Table 15: Diagnostic Tests Results for Short-run ARDL (4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 4) Model 

Test Obs*R-squared Probability 

Jarque-Bera Normality Test 0.314953 0.8543 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 5.112647 0.2759 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) Test 1.024698 0.3114 

 

Finally, the stability of the ECM for the ARDL (4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 4) model estimation is checked by 

employing the cumulative sum (CUSUM) and the cumulative sum of squares (CUSUM Square) of tests. The 

plots of these to tests are shown in the Fig. 20, respectively. As shown in the plots, the graphics are moving 

inside the critical boundaries of 5% significance level. Thus, the empirical evidences from CUSUM and 

CUSUM Square tests support that the estimated coefficients of the short-run ARDL (4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 4) 

model display parameter stability. 
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7. Conclusion and Discussion 

This study attempted to analyze the impacts of the macroeconomic determinants of inward FDI in 

Turkey. The purpose of this study stems from a certain hypothesis (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7) derived from 

the literature. The ARDL bound test approach and unrestricted error correction model (UECM) are conducted 

to test the hypothesis and find out the cointegration relationships between the FDI and its various 

macroeconomic determinants in the long-term, using the quarterly time series data over the period of 2005Q1-

2017Q4. According to the empirical tests results, the hypothesis H1, H2, H3 and H5 are accepted, meaning that 

the GDP, GDP growth rate and trade openness positively impact on FDI in the long-term. However, the 

inflation rate has a negative effect on FDI inflows in Turkey. The hypothesis H4, H6 and H7 are rejected, 

indicating that the real effective exchange rate has no impact on FDI inflows, while the interest rate and the 

unemployment rate have a statistically positive effect on FDI inflows in the long-term. 

In accordance with the study results of Sevda (2006) and Talat (2008) mentioned in the literature 

reviews, GDP and GDP growth rate, as a proxy to market size and economic growth, are the important 

macroeconomic determinants that influence the inward FDI in Turkey. For investors (MNEs) high investment 

return is one of the main objectives that drives them to conduct FDI in foreign market. High investment return 

refers to high profit. Big market with higher purchasing power and increasing market demand are essential to 

achieve high investment return. Increasing economic growth involves strong potential market demand. High 

GDP growth rate indicates growing market size and higher living standard within host country, which attract 

more FDI inflows.  Besides, High degree of the trade openness in host country means faster development in 

domestic market and trade favorable incentives, which are essential to export-oriented FDI inflows. Trade 

openness also can be seen as an indicator of how the country is willing to be part of the global economy. The 

more open and liberal the country economy is to the world, the more they will involve the global economy. 

Other macroeconomic factors such as exchange rate, inflation, interest rate and unemployment rate also play 

a significant part in attracting global FDI into Turkey. All these indicators reflect how healthy and stable the 

economic development within Turkey. Foreign investors make their investment decision based on the future 

return picture formed by these macroeconomic indicators. 

Therefore, Turkey needs to carry out more liberal and business-friendly policies to integrate into global 

economy and to attract more FDI inflows into the country. These incentives should concentrate on stabilizing 

the exchange rate and decreasing the inflation rate within the country. In terms of interest rate and 

unemployment rate, it is expected that both of the indicators negatively affect FDI inflows in Turkey. 

However, the study findings show that these two factors have a statistically positive effect on FDI inflows. 

So, the government needs to lead the banking and finance system to perform the FDI friendly incentives. 

Educating the unemployed workers in order to provide the foreign investors an experienced and skilled worker 

is an effective way to create a business-friendly environment for attracting FDI into Turkey. 

 

 

Fig. 20: CUSUM and CUSUM Square Test Results for ARDL (4, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 4) 
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Tülin YÜKSEL8;  Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY9 

ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE YER ALAN ÖĞRETMEN ÖZ 

DEĞERLENDİRME ve ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENİ DEĞERLENDİRMESİ İLE İLGİLİ 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

OPINIONS OF TEACHER ON TEACHER’ SELF-ASSESSMENT IN THE TEACHER 

PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM and THE STUDENT’  ASSESSMENT OF THE 

TEACHER 

 

 

 

ÖZ 

Eğitimde performans değerlendirme, önceden belirlenen kriterlere göre iş başarılarının değerlendirilip 

geri bildirimlerin sunulması sürecidir. Bu çalışmada öğretmen performans değerlendirme sisteminde 

kullanılan iki boyutu incelenmiştir. Bunlar; öğretmenlerin sorumlu oldukları öğrencileri tarafından 

değerlendirilmeleri ve öğretmen öz değerlendirmeleridir. Belirtilen iki boyutun olumlu ve olumsuz yönleri 

öğretmen görüşleri doğrultusunda araştırılmıştır. Öğrenciler, öğretmenlerin davranış ve mesleki 

yeterliklerinden doğrudan etkilenmektedirler. Bu nedenle öğretmenlerin mesleki performansı ile ilgili 

güvenilir bilgiler aktarabilirler.  

Öz değerlendirme ile öğretmenlerin mesleki yeterliklerini sorgulamalarına, eksik yönlerinin farkına 

varmalarına, kendilerini sürekli geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Çalışma grubu, Batı Karadeniz 

bölgesindeki A ili, B Lisesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılında görev yapan farklı branşlarda kadrolu 17 

öğretmenden oluşmaktadır. Genel olarak öğretmenler, performans değerlendirme sisteminin objektif 

olamayacağı konusunda olumsuz görüş belirtmişlerdir.  

  Anahtar Kelimeler: Performans değerlendirme, 360 derece değerlendirme, öz değerlendirme. 

 

 

                      

ABSTRACT 

Performance assesment in education is the process of evaluating business success according to the 

predefined criteria and submitting feedback. In this study, two metrics of performance assesment system were 

studied. These are the assesment of teachers by the students they are responsible for and teacher self-

assessments. The positive and negative aspects of the two metrics were investigated in line with teacher's 

views. Students are directly influenced by teacher’s behavior and professional competencies. Therefore, they 

can convey reliable information about teacher’s professional performance.  

Self-assessment helps teachers to question their professional competencies, to realize their 

shortcomings, and to develop themselves continuously. The Working Group consists of 17 teachers working 

in different branches in the West Black Sea region of A Province, B high school in 2018-2019 academic year. 

In general, teachers have expressed a negative view that the performance assesment system cannot be 

objective.. 

Keywords: performance assesment, 360 degree assesment, self-assesment.       
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PROBLEM DURUMU 

 Performans değerlendirmesinin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aday öğretmen ve mevcut 

öğretmenlerin; görevindeki gayret, verimlilik ve başarısının tespit edilmesi, bilgi ve beceri düzeyinin 

belirlenerek gerekli eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve buna yönelik olarak gerekli tedbirlerin alınması 

sonucunda ödüllendirilmelerin yapılması amaçlarıyla yürütüleceği belirtilmiştir. Öğretmen performansının 

değerlendirmesinde çoklu kaynakların kullanılması ve değerlendirme etkinliklerinin çembersel bir yaklaşımla 

sürekli kılınması büyük önem taşımaktadır (Aydın, 2016). Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılında öğretmenlik 

mesleği genel yeterlikleri kapsamında öğretmenlerin performans değerlendirme süreci ile ilgili olarak taslak 

hazırlamış ve performans değerlendirmesi için, çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirme modeli 

benimsemiştir (MEB, 2017). 2018 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı, öğretmen performans 

değerlendirme taslağı için yönetmeliğin hazırlandığını ve bu taslağın Yüksek Öğretim Kurumuna 

sunulduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğretmen performans değerlendirme sisteminin bazı pilot illerde 

uygulandığını, öğretmenlerin yüzde doksanının değerlendirmeden memnun olduğunu açıklamıştır. 

Son dönemlerde öğretmen performansının değerlendirilmesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının 

çalışmalarının yanı sıra literatürde kuramsal olarak eğitimde performans değerlendirme yaklaşımı ile ilgili 

çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların büyük bölümü lisans üstü  tezlerinden oluşmaktadır. Öğretmenlerin 

performans değerlendirmesi ile ilgili olarak; Sezgin, Tınmaz ve Tetik (2017),  Bülbül ve Tunca (2018), Dilbaz 

Sayın ve Arslan (2017), Konan ve Yılmaz, (2018), Kösterelioğlu ve Çelen’in (2016) çalışmalarda öğretmen, 

yönetici, veli ve öğrenci görüşlerine başvurularak performans değerlendirme sisteminin olumlu ve olumsuz 

yönlerine dikkat çekilmiştir. Aynı zamanda sistemin uygulanabilirliğine dair çeşitli öneriler getirilmiştir. 

Aslanargun ve Göksoy (2013) tarafından yapılan araştırmada ise öğretmenler, eğitim denetmenlerinin 

uygulamalarını olumlu bulmamışlardır. Fakat öğretmen denetimi konusundaki tercihlerine baktıklarında ise 

ilk sırada kurum yöneticilerinin olduğunu, ardından öz-denetim, paydaşlar ve eğitim denetmenleri şeklinde 

bir sıralamada bulunduklarını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin performanslarının kapsamlı ve objektif bir değerlendirme sistemiyle, var olan durumun 

nesnel olarak analiz edilebileceği ve öğretmenlere mesleki gelişim imkânları sunulabileceği mümkün 

olabilecektir. Öğrenciler, eğitim sisteminin ve öğretmenlerin varlık nedeni olduğundan, öğretmen performans 

değerlendirme sürecinde, öğrencilerin görüşüne başvurulmasının olumlu ve olumsuz sonuçlarının da 

araştırılması gerekmektedir. Öz değerlendirmede öğretmenler, kendilerini yeterlikler çerçevesinde 

değerlendirebilmekte, diğer meslektaşlarını gözlemleyip eksik ve güçlü yönlerini görebilmektedirler. Bunun 

için de yeterliklere dayalı objektif bir performans değerlendirme sisteminin uygulanması gerekmektedir. 

Mevcut çalışmanın temel amacı, orta öğretim kurumunda görev yapan ve  öğretmen performans 

değerlendirme sistemi içerisinde yer alan öğretmenlerin sorumlu oldukları öğrencileri tarafından 

değerlendirilmeleri ve öğretmen öz değerlendirmeleri hakkındaki olumlu ve olumsuz algılarını tespit etmektir.  

 

YÖNTEM 
Araştırma Modeli  

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, bir 

durumun kendi sınırlıkları içerisinde, farklı veri kaynaklarından yararlanarak bütünsel olarak analiz 

edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Mevcut araştırmadaki durum; öğretmen  performans değerlendirme 

sisteminde yer alan öğrenci değerlendirmesi ve öğretmen öz değerlendirmesinin olumlu ve olumsuz yönlerine 

ilişkin öğretmen görüşleri yer almaktadır.  

Araştırma sürecinde genel olarak; araştırma sorularının ve işlem basamaklarının geliştirilmesi, 

katılımcıların kendi ortamlarından veri toplanması, özelden genele doğru kategorilere ulaşılarak veri analiz 

yapılması, verilerin anlamlarının yorumlanması şeklindeki aşamalar takip edilmiştir. Araştırma bulgu ve 

yorumları  iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı analiz edilerek tutarlılığı sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

Araştırmanın Amacı 
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Bu çalışmada öğretmenlerden,  performans değerlendirme sisteminde yer alan öğrenci değerlendirmesi 

ve öğretmen öz değerlendirmesi ile ilgili olumlu-olumsuz öğretmen görüşlerinin neler olduğunun belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çoklu performans değerlendirme sisteminin 

uygulanabilirliği ile ilgili öneriler getirilmeye çalışılmıştır. 

 

 Çalışma Grubu 

 Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında A ili B Lisesinde farklı branşlarda 

görevli öğretmenlerden amaçlı örneklem metodu ile tespit edilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak 

isteyen 17 öğretmenden oluşmaktadır. Tablo 1’de araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdem ve branşlara göre 

dağılımı analiz edilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Meslek Branşı ve Kıdem Yıllarına Göre Dağılımı 

Branş                 n                                 Hizmet Yılı 

Matematik                                     4                           3  -  4 -  6 

Kimya                                                 1                                   21 

Coğrafya                                     1                                   24 

Felsefe 1                                     1                                            9 

Din Kültürü. Ve Ahlk. Bilg.              1                                    4 

Türk Dili ve Edebiyatı              2                             20  -  21 

Bilgisayar                                      1                                   10 

Giyim Üretim Teknolojileri              2                             20  -   27 

Ağırlama ve Gıda                          1                                   22 

El Sanatları Teknolojisi              1                                   32 

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi              2                              18  -  24 

 

Tablo  incelendiğinde A ili B lisesinde farklı branşlarda öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin beşinin hizmet yılları, 3-10 yıl arası, iki öğretmenin hizmet yılı, 11-18 yıl arası, beş 

öğretmenin hizmet yılı 19-22 yıl arası, üç öğretmenin hizmet yılı 23-30 yıl arası, bir öğretmeninde hizmet 

yılının 31 yıl üstü olduğu görülmektedir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Öğretmenlerin performans değerlendirme sistemi hakkında düşüncelerini, görüş ve fikirlerini ortaya 

çıkarmak amacıyla araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak katılımcılarla 

yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Veriler dört sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde 

edilmiştir. 

Öğretmenlere sorulacak sorular, ilgili literatür ve mevzuat analizi sonucunda belirlenmiş daha sonra 

iki alan uzmanı ve dört öğretmenin görüşü alınarak görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Verilerin 

analizinde görüşme sorularının uygulandığı çalışma grubunu oluşturan öğretmenler Ö1, Ö2. şeklimde 

kodlanmıştır.  Öğretmenlerin görüşme sorularına vermiş oldukları yazılı cevaplar araştırmanın verilerini 

oluşturmuş ve öğretmenlerin görüşme formundaki sorulara verdikleri cevaplar analiz edilerek araştırmanın 

bulgularına ulaşılmış ve elde edilen bulgulara ilişkin yorumlara yer verilmiştir.   
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BULGULAR 

a) Öğretmenlerin, Öğretmen öz değerlendirmesine yönelik olumlu görüşleri 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğretmen performans değerlendirme sisteminde kullanılacak 

öğretmen öz değerlendirmesine yönelik olumlu görüşleri Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Öğretmenlerin öz değerlendirme ile ilgili olumlu görüşler 

  Katılımcı    görüşleri                                                       f 

1. Olumsuz yönleriyle yüzleşir.                          Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6,Ö8 

2. Eksikliklerini görme fırsatı bulur.            Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5 

3. Güçlü yönlerini görme.                           Ö9, Ö11, Ö14 

4.Kendini geliştirme ve tanıma fırsatı.           Ö1, Ö17, Ö3, Ö4 

5. Motivasyonu artırır.                          Ö13, Ö2, Ö3, Ö4 

 

Araştırmaya katılan öğretmenler öğretmen öz değerlendirme ile ilgili olarak;  öğretmenlerin olumsuz 

yönleriyle yüzleşeceği, eksikliklerini görme fırsatı bulabileceği, güçlü yönlerini görebileceği, kendini 

geliştirme ve tanıma fırsatı bulabileceği, motivasyonun artabileceği şeklinde görüş belirtilmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin ortak görüşü öz değerlendirme ile kendilerini daha iyi 

tanıyabilmelerine olanak sağlayacağı yönündedir. Öğretmenlerde iç motivasyonu artıracağı ve öğretmenleri 

motive edeceği düşüncesi hakimdir. Öğretmenlerin öz değerlendirme ile davranışlarını ve mesleki yeterliliğini 

gözden geçirip, eksikliklerini tamamlama imkanı bulabileceklerini ve kendilerini geliştireceklerini 

belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler kendi performanslarını değerlendirmesinin, eksikliklerini görmeleri 

açısından olumlu bulduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin yıl içerisinde beceri ve kazanımlarını 

planlayarak, öğrencinin eksik ya da güçlü yönlerini tespit ederek, eylem planlarını devreye sokarak öğrencinin 

gelişimine katkı sağlayacağını ifade etmişlerdir.  

b) Öğretmenlerin öğretmen öz değerlendirmeye yönelik olumsuz görüşleri 

 Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğretmen öz değerlendirmeye yönelik olumsuz gördükleri yönler 

Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3: Öğretmenlerin öz değerlendirme ile ilgili olumsuz görüşler 

 Katılımcı   görüşleri                                                                  f 

1. Objektif değerlendirme yapmazlar.           Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, 

Ö7, Ö8 

2. Öğretmen motivasyonunu olumsuz etkiler.        Ö1, Ö11, Ö15, Ö4 

3. Gerçekçi olmaz.             Ö1, Ö2, Ö3, Ö4,Ö7 

4. Olumsuz yönleri arka planda kalır.           Ö1, Ö4,Ö17  

5.Sonuçları ciddiye almazlar,                         Ö8,Ö16 

6. Sağlıklı olmaz.                             Ö5, Ö2, Ö3,Ö16 

Verilere göre araştırmaya katılan öğretmenler öz değerlendirme ile ilgili olumsuz görüşler olarak; 

objektif değerlendirme yapmama, öğretmen motivasyonunu olumsuz etkileme, gerçekçi olmama, olumsuz 

yönleri arka planda kalması, sonuçların ciddiye alınmaması, sağlıklı olmaması şeklinde görüş bildirmişlerdir. 

 

c) Öğretmenlerin, öğrenciler tarafından değerlendirilmesinin olumlu yönleri 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin, sorumlu oldukları öğrenciler tarafından kendilerinin 

değerlendirilmesinin olumlu buldukları yönlere ilişkin görüşleri Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Öğretmenlerin öğrenciler tarafından değerlendirilmesinin olumlu yönleri 

Katılımcı görüşleri                                                                          f 

1. Kendini geliştirme, yenileme                                      Ö1, Ö17, Ö5, Ö11, Ö8, Ö6, Ö7 

2. Eksik yönlerini fark etmek                    Ö9, Ö2, Ö3, Ö4,Ö11, Ö6, Ö7 

3. Ders anlatım yöntemleri hakkında bilgi edinme     Ö1, Ö2, Ö3 

4. İyi yönlerini görme                                   Ö1, Ö2, Ö3 

5. Öğretmen davranışlarını olumlu yönde etkileme     Ö1, Ö1, Ö3, Ö4,Ö5 

6. İş performansını geliştirme                    Ö1, Ö2, Ö13 

7.Farkındalığı arttırmak                                  Ö14, Ö10 

8.Geri dönüt vermeyi kolaylaştırır                                 Ö7, Ö4,Ö15 

9.Olumlu yönleri bulunmamaktadır                               Ö6, Ö8 

Araştırma verilerine göre öğrenciler tarafından öğretmenlerin değerlendirilmesinin olumlu yönleri, 

öğretmenler kendini geliştirme ve yenileme, eksik yönlerini fark etme, ders anlatım yöntemleri hakkında bilgi 

edinme, iyi yönlerini görme, öğretmen davranışlarını olumlu yönde etkileme, iş performansını geliştirme, 

farkındalığı arttırma, geri dönüt verme ile ilgili olumlu yönleri bulunduğu belirtmiştir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin çoğunluğu öğrencileri tarafından değerlendirmenin öğretmenlerin farkındalığını arttıracağını, 

çalışanın kendine hedef koymasına yardımcı olacağını, iş performansını geliştireceğini öğretmen 

davranışlarında olumlu yönde değişikliler oluşturacağını ve geri dönüt vermeyi kolaylaştıracağını ifade 

etmişlerdir.  

 

d) Öğretmenlerin, öğrenciler tarafından değerlendirilmesinin olumsuz yönleri 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin sorumlu oldukları öğrenciler tarafından kendilerini 

değerlendirilmelerinin olumsuz buldukları yönler Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Öğretmenlerin öğrenciler tarafından değerlendirilmesinin olumsuz yönleri 
  Katılımcı görüşleri                                                                 f 

1. Objektif değerlendirme yapamazlar.                      Ö1, Ö2, Ö9, Ö4, Ö5 

2. Öğrenciler kendi çıkarlarını düşünür.                             Ö8, Ö2, Ö3, Ö14 

3.Nefret ve kin duygularıyla  değerlendirme yapabilir.     Ö1, Ö2, Ö17, Ö4 

4. Öğretmenini, dersi sevip sevmemesine göre,        Ö10, Ö7 

5. Başarısız öğrenci taraflı davranır.                      Ö1, Ö6, Ö5, Ö4 

6. Olumlu bulmuyorum.                                      Ö11, Ö12,Ö13 

7. Özgüvenleri saygısızlık boyutuna gelebilir,                  Ö17, Ö10, Ö5 

8. Derse karşı ilgi ve tutumlarına göre,                              Ö11, Ö12 

 

Araştırma verilerine göre öğrenciler tarafından öğretmenlerin değerlendirilmesinin olumsuz yönleri; 

öğrencilerin objektif değerlendirme yapamayacağı, öğrencilerin nefret ve kin duygularıyla değerlendirme 

yapabilecekleri, başarısız öğrencilerin taraflı davranabileceği, özgüvenlerinin saygısızlık boyutuna 

gelebileceği belirtmiştir. 
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin, öğrencinin değerlendiren olmaları düşüneceklerinden öğrencilere 

karşı algı ve tutumlarının değişiklik gösterebileceğini ayrıca değerlendirme sırasında teknik sıkıntıların söz 

konusu olabileceğini, değerlendirmede yanlış kişileri değerlendirme ve verilerin girilmesinde sorunların 

yaşanabileceğini ifade edilmiştir. Ayrıca cinsiyet ve ders bakımından farklılıklar olabileceğini, bir başka 

öğretmen ise temel dersler ile seçmeli dersler arasında değerlendirme yaparken farklılıkların olabileceğini, 

temel derslere oranla seçmeli derslere giren öğretmenlere daha yüksek not verebileceklerini dolayısıyla 

öğrencilerin çıkarlarını ön planda tutacaklarını ve doğru bir performans değerlendirmesi yapamayacaklarını 

belirtmiştir.. 

 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Öğretmenler performans değerlendirme sisteminde kullanılacak öğretmen öz değerlendirme ve 

öğretmen değerlendirmesi ile ilgili öğrenci görüşlerinin alınması uygulaması ile ilgili araştırmaya katlan 

öğretmenlerde olumlu görüşlerinin yanında olumsuz görüşler de ortaya çıkmaktadır. Sistemin adaletli olması 

gerektiği vurgulanmış, çıkar ilişkilerinden dolayı adaletli olamayacağı konusunda endişeleri bulunduğu 

belirtilmiştir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, öğrenci değerlendirmesi ve öz değerlendirme ile ilgili 

olumlu görüşlerin yanı sıra olumsuz pek çok görüş belirttikleri de görülmektedir. Çetin, Sarıdaş, ve Araç 

(2015) yaptıkları çalışmada ise öğretmenlerin performans değerlendirmesine olumlu baktıklarını, objektif 

olduğu sürece öğretmenlerin eksik yönlerini ortaya çıkaracağını ifade etmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler öğrencilerin kendilerine puan verecek olmalarını etik 

bulmamaktadırlar. Elde edilen verilere göre öğretmenlerin büyük bir kısmının performans değerlendirme 

sistemini uygulama ve değerlendirme açısından desteklemediği ortaya çıkmaktadır. Genel olarak adil 

olmayacağını ve öğretmenler arasında ayrımcılık yaratacağını belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin öz değerlendirme ile ilgili olumlu görüş olarak, öğretmenin kendisini yenileyecekleri, 

eksikliklerini fark edecekleri vurgulanmaktadır. Öz değerlendirmenin öğretmenlerin kendilerini iyi tanımaları 

ve geliştirmeleri açısından son derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Fakat katılımcıların objektif ve şeffaf 

olmalarının son derece önemli olduğu belirtilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenler kendini geliştirme ve yenileme, eksik yönlerini fark etme, ders 

anlatım yöntemleri hakkında bilgi edinme, iyi yönlerini görme, öğretmen davranışlarını olumlu yönde 

etkileme, iş performansını geliştirme, farkındalığı arttırma, geri dönüt vermeyi kolaylaştırma konusunda 

öğrenciler tarafından değerlendirilmeleri ile ilgili olumlu görüş belirtmişlerdir. Tonbul’un (2009)  yaptığı 

çalışmada da öğretmenlerin değerlendirme sürecinde zümre ve öz değerlendirme olması gerektiği sonucuna 

ulaştığı görülmektedir. Akşit’in (2006) yaptığı araştırmada ise, öğretmenlerin yarısının öğrenciler tarafından 

değerlendirilmelerine olumlu baktıklarını fakat performans değerlendirme sürecine güvenmediklerini ortaya 

koymuştur. 

Konan ve Yılmaz’ın (2017) yaptıkları çalışmada performans değerlendirme hakkında öğretmenlerin 

çoğunluğunun olumsuz görüş bildirdiklerini ayrıca performans değerlendirme ile öğretmenlerin moralinin 

düşeceğini öğretmen-müdür, öğretmen-öğretmen ilişkilerini bozabileceğine ifade etmişlerdir. Buyruk’un 

(2014) yaptığı araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük bir bölümünün performans değerlendirmenin 

olumsuz sonuçlar doğuracağını düşündükleri belirtilmiştir. 

Performans değerlendirmesinde öğrenci görüşlerinin alınması ile öğretmen performansı hakkında 

yararlı ve güvenli bilgiler elde edilebilir.   Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunluğu öğrenciler tarafından 

değerlendirilmeleri ile ilgili olumlu görüş olarak, öğretmenlerin farkındalığını arttıracağını, çalışanın kendine 

hedef koymasına yardımcı olacağını, iş performansını geliştireceğini öğretmen davranışlarında olumlu yönde 

değişikliler oluşturacağını ve geri dönüt vermeyi kolaylaştıracağını ayrıca öğretmenlerin eksik ya da iyi 

yönlerini görmelerine sebep olabileceği ifade etmişlerdir.        

Öğrencileri tarafından değerlendirilmeleri konusundaki olumsuz düşünceleri ise, öğrencilerin 

performans değerlendirme sırasında objektif olarak değerlendirme yapamayacaklarıdır. Öğrenciler kendi 

çıkarlarını ön planda tutarak dürüst cevaplar veremeyebilirler. Öğretmenlerin çoğu, öğrenci görüşlerinin 

alınmasına sıcak bakmamaktadır.  

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; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

36 

Elde edilen sonuçlara dayalı olarak şu öneriler yapılabilir: Çoklu veri kaynağına dayalı performans 

değerlendirme önemli bir çalışmadır. Fakat sistemin güvenilir, gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıya 

kavuşturulması gerekmektedir. Çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirmenin uygulanabilir olması için tüm 

değerlendiricilerin kendilerini ve diğerlerini nesnel ve adil değerlendirmesi gerekmektedir. İlgili yönetmelik 

taslağında belirtildiği üzere performansı yüksek olan öğretmenlere yapılacak ödüllendirme sisteminin de adil 

olmayacağı kaygısı oluşmaktadır. Bu nedenle öncelikle sistemin objektif ve adaletli olması konusunda daha 

detaylı çalışmalar yapılarak uygulamaya konulması gerektiği önerilebilinir.  
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(4) 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BİLGİÇLİ10; Mehmet ÇOLAKSEL11 

TURİZM ÖNLİSANS 3+1 İŞYERİ EĞİTİMİ ve UYGULAMASI MODELİ İLE İLGİLİ 

KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA 

3 + 1 WORKPLACE TRAINING AND APPLICATION A CONCEPTUAL RESEARCH ABOUT 

MODEL 

 

 

 

ÖZ 

Bu araştırma; Turizm sektöründe insan kaynağı oluşturulması noktasında önemli bir eğitim kurumu 

olan üniversite önlisans programlarında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öncülüğünde başlatılan 

3+1 işyeri eğitimi ve uygulaması modeli, eğitim ve turizm eğitimi kavramları üzerinde durulması amacı ile 

oluşturulmuştur. Çalışma ile ilgili olarak turizm eğitiminde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların yapmış 

oldukları öğrenci eğitimi konusundaki çalışmaların yanı sıra Türkiye’de turizm eğitiminin aşamaları 

incelenerek kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır.  

Araştırma sonucu elde edilen verilere göre Türkiye’de turizm eğitiminin orta öğretim kurumlarından 

yükseköğretim kurumlarına kadar örgün ve yaygın biçimleriyle gerçekleştirilmekte olduğu, turizm sektörünün 

ara eleman ihtiyacından başlayarak orta ve üst düzey eleman ihtiyacını karşılayacak biçimde eğitimin 

gerçekleştirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Eğitimi, Mesleki Eğitim, 3+1 İşyeri Eğitimi. 

 

 

 

ABSTRACT 

3 + 1 workplace training and implementation model, which was initiated under the leadership of 

Sakarya University of Applied Sciences, is an important educational institution in the tourism sector for 

creating human resources. With regard to the study on tourism in Turkey as well as the work of students the 

education they have made of the institutions and organizations active in the education concepts were explained 

by examining the stages of tourism education.  

According to data obtained from the research results of the knitting up to higher education institutions 

from secondary schools of tourism education in Turkey and it is being carried out with widely, starting with 

the need for intermediate elements of the tourism sector is understood that in the medium and format that will 

meet the needs of senior members tried to be educational. 

Keywords: Tourism, Tourism Education, Vocational Training, 3 + 1 Workplace Training. 
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GİRİŞ 

 Turizm işletmelerinin fiziksel olanakları ve estetik görünümünün güzelliği ve yeterliliği kalifiye 

çalışanlarla desteklenmiyorsa verimlilik sağlanması mümkün olamayabilir. Verimiliğin sağlanması için 

gerekli kalifiye eleman yetiştirme görev ve sorumluluğu eğitim kurumlarınındır. Turizm sektöründe 

eğitim almış personelin hizmet kalitesi ile eğitimsiz personelin hizmet kalitesi arasında farkların oluşması 

doğal bir sonuç olabilir. 

Turizm sektöründe eğitim almış turizm personellerinin yetiştirilmesinde mesleki eğitim; örgün ve 

yaygın eğitim olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Örgün turizm mesleki eğitimi orta ve 

yüksek öğretim kurumları tarafından verilirken, yaygın turizm eğtimi ise özel veya resmi kurumlar 

tarafından kısa süreli kurslar şeklinde verilmektedir.  

Bir ülkenin sahip olduğu insan kaynaklarının niteliği beşeri sermaye teorisine göre o ülkenin 

gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu doğrultuda, değişen şartlara uyum 

sağlayabilen, problem çözebilen, çevresi ile iyi iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın, mesleğinin 

gerektirdiği temel bilgi ve yeteneklere sahip, kısacası iyi yetişmiş mesleki ve teknik insan gücü, kalkınmanın 

itici gücünü oluşturduğu söylenebilir. Türkiye’nin genç nüfusu dikkate alındığında işgücünün niteliğinin 

yükseltilmesi yöneticiler tarafından dikkate alınması gereken önemli bir konu olduğu söylenebilir. 

 

Eğitim 

Eğitim olgusu farklı araştırma alanları tarafından farklı şekillerde ele alınıp yorumlanmış ve değişik 

perspektiflerde tanımlamalar yapılmıştır. “Sosyologlar ve eğitimin sosyal yönüne önem veren araştırmacılar 

tarafından eğitim, bireyin toplumda sosyalleşmesi, toplum kültürünü benimsemesi, toplumu benimseyerek 

onun kültürünü kazanması ve bu kültürü geliştirmesi olarak tanımlanmaktadır. Psikoloji yönünden eğitim; 

bireye bir psikolojik organizma olarak yaklaşmakta, bireyin yeteneklerini, arzularını ve ilgilerini 

ulaşabilecekleri maksimum düzeye çıkarmak ve kişinin potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesine 

yardımcı olan gerekli çevre imkânlarını düzenlemek olarak tanımlanmaktadır” (Iseyeva, 2018, s. 10). 

Eğitim, genel bir tanımla “bireylerin yeteneklerini, tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış 

biçimlerini yaşadıkları toplum içinde geliştirdiği süreçler toplamı olarak tanımlanmaktadır” (Tezcan, 1996, s. 

34). Başka bir tanımda eğitim; gözlem, deneyim, deneme-yanılma yöntemleri ile bireylerin kendi bilişsel 

şemalarını yapılandırması olarak tanımlanmıştır (Şimşek, 2007, s. 2). 

 

Eğitimin Gerekliliği ve Amaçları 

Eğitimin temel gerekliliği “Bilgi seviyesi ve evrensel kültür olarak üst düzeyde birikime sahip sağlıklı 

toplum bireylerini yetiştirmektir. Eğitimde oluşturulan tüm politikalar ve uygulamalar toplumun tamamının 

ilgi alanını oluşturmaktadır. Eğitimin, toplumu oluşturan bireylerin değişim ve gelişimlerinde sorumluğunun 

bulunması, dinamik ortamlara diğer sistemlere göre daha önce uyum sağlamak zorunluluğu oluşturmaktadır” 

(Çakmak, 2008, s. 34-35). 

Bu nedenle eğitimin amaçlarını belirlerken toplumu oluşturan bireylerin gereksinimleri, yetenekleri, 

ilgileri ile bedensel ve zihinsel gelişim düzeylerinin yanında yaşanılan toplumsal ve doğal çevre koşulları 

dikkate alınmalıdır (Kızıloluk, 2007, s. 22-23). Ancak böylelikle bilimsel bilginin, teknoloji üretimin dolaşımı 

ve yayılması sağlanabilir. Bunun sonuncunda ise ülkelerin refah seviyesi ve kalkınması olumlu olarak 

değişime uğrayabilir. Bu tanımlardan hareketle eğitimin; bireyin özde kendisine, genelde yaşadığı çevreye ve 

topluma, daha geniş çerçevede ise insanlığa karşı amaçlarının olduğu söylenebilir.  İnsanın zihinsel yönden 

ve duygusal yönden kendini geliştirme çabaları, eğitim alma amacının bireysel yönünü açıklayabilir.  

 

Turizm Eğitimi 

Sürdürülebilir kalkınma noktasında ülkeler arasında bir rekabet söz konusudur ve bu rekabette lider 

olmak isteyen ülkeler turizmi geliştirmek; turizmi geliştirmek içinse sunulan hizmetin kaliteli olmasını 

sağlamak zorundadırlar. Nitekim  (Christou, 1999, s. 685) rekabetin yoğun olarak yaşandığı turizmde, 

gelişmenin sağlanmasında başarı ölçütü, turistlere verilen hizmetin kalitesini sağlayan, müşteri memnuniyetini 
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oluşturan, iyi eğitimli insan kaynaklarıyla bağlantılı olduğunu belirtmektedir. 

Turizm eğitiminde akademik düzeyde eğitim üniversitelerde verilmektedir. Bu tür eğitim, teorik 

kavramlardan oluşan bir alt yapı oluşturur ve öğrencilerin analiz, değerlendirme ve yorum yapabilme 

yeteneklerini geliştirir (Echtner, 1995, s. 121). Bu tanımlama turizm eğitiminin teorik olarak açıklanmasında 

yeterli görülebilir ancak diğer bilim dallarından farklı olmak üzere turizm eğitiminde yalnızca teorik bilgi 

yeterli bulunmamaktadır. Öyle ki teorik olarak alınan bilgiler temelinde pratik bilgiye de ihtiyaç duyulacağı 

yadsınamaz bir gerçektir. Kaliteli bir turizm eğitimi alınan akademik/teorik eğitimin üzerine deyim yerindeyse 

inşa edilen pratik eğitim ile ölçülmelidir. Bu bağlamda turizm eğitiminde uygulama, turizm eğitiminin en 

önemli parçası durumuna gelmiştir. 

Turizm eğitimi ile ilgili özetle; hizmeti sunan ve satın alanın odak noktasının insan olduğu 

düşünüldüğünde, başarının ancak eğitimli ve nitelikli işgücü ile mümkün olabileceği gerçeğinin göz ardı 

edilmemesi gerekmektedir. Bu anlamda sektörde rekabetin ön şartı sunulan hizmet kalitesi,  istihdamın 

mesleki bilgi becerisi ve eğitim düzeyi ile doğru orantılı olduğunu söylemek mümkün olabilir. 

 

Tablo.1. Türkiye’de turizm eğitimi (MEB, 2019). 
ÖRGÜN 

TURİZM EĞİTİMİ 

(Diploma) 

 

Yükseköğretim Düzeyi 

Ön lisans (MYO) 

Lisans 

Lisansüstü 

Milli Eğitim Bakanlığı Düzeyi Turizm Meslek Liseleri 

 

 

YAYGIN 

TURİZM EĞİTİM 

(Sertifika) 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Düzeyi 

Turizm Eğitim 

Merkezleri Mesleki Eğitim 

Merkezleri Halk Eğitim Merkezleri 

MEB Sertifika 

Programları  

Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Bünyesinde 

İşbaşı Eğitim Kursları 

Turizm Eğitim 

Programları Oryantasyon 

Faaliyetleri Meslek Odaları, Özel Kurumlar, 

Vakıf ve Dernekler 

Turizm İle İlgili Kurslar 

Profesyonel Turist 

Rehberliği Kursları  

Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi 

Yükseköğretim Kanuna göre yükseköğretim; “belirli bir meslek edinmeye uygun programlarıyla 

özellikle zanaat öğrenmenin üstünde duran bir kurum olmakla birlikte bilimsel araştırma ve bununla birlikte 

bilimsel yayın yapan, kendisine bağlı branşlar bulunduran kurumlardır.” şeklinde tanımlanmaktadır (YÖK, 

1981). 

 

Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi 

Günümüzde bakıldığında Türkiye genelinde birçok üniversitede turizm eğitimi veren farklı bölüm ve 

program mevcuttur. Yükseköğretim Kurumu verilerine göre ülkemizde ön lisans düzeyinde doğrudan veya 

dolaylı olarak ilgili turizm eğitimi veren meslek yüksekokulu programları şöyle sıralanabilir (YÖK, 2019): 

 

a. Kültürel Miras ve Turizm 

b. Sağlık Turizmi İşletmeciliği 

c. Turizm Animasyonu 

d. Turizm ve Otel İşletmeciliği 

e. Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açık öğretim) 

f. Turizm ve Seyahat Hizmetleri 

g. Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açık öğretim) 

h. Turizm ve Otelcilik 

i. Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği 
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j. Turizm Rehberliği 

k. Ağırlama Hizmetleri 

l. Otel Yöneticiliği 

m. Turizm Yönetimi 

n. Turizm Programı 

 

Bununla birlikte coğrafi bölgeler açısından turizm eğitimi veren kurumlar şöyle sıralanmıştır (YÖK, 

2019): 

 

Tablo 4. Turizm eğitimi verilen Myo’ların coğrafi bölgelere göre dağılımı (YÖK, 2019). 
Coğrafi Bölge Sayı Yüzde 

Marmara Bölgesi 39 24,4 

Karadeniz Bölgesi 30 18,7 

İç Anadolu Bölgesi 22 13,7 

Ege Bölgesi 22 13,7 

Akdeniz Bölgesi 20 12,5 

Doğu Anadolu Bölgesi 17 10,7 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 10 6,3 

Toplam 160 100 

 

Turizmde Mesleki Eğitim 

Turizmde mesleki eğitim ise; insanın bir diğer insana hizmet etmesini öğreten, ona mesleği ile ilgili 

bilgi, tecrübe, insan sevgisi, tolerans ve meslek bilinci edindiren bir disiplindir. Turizm eğitimi; topluma 

turizm bilincini yerleştiren, turistin ırkına, dinine sosyal statüsüne, ideolojilerine göre ayırmaksızın saygıya 

ve konukseverliğe uygun bir öğretiyi içermelidir (Kılıç, 2018, s. 12). 

Mesleki eğitim, dünyada, turizm eğitimi kapsamında üzerinde önemle durulan bir konudur. Genel 

olarak turizmde mesleki eğitimi; turizm endüstrinde hizmet edecek bireylerin meslek edinebilmeleri ve 

mesleğin gerektirdiği bilgi, kabiliyet, uygulama yetenekleri kazandırarak kişinin sosyal, ekonomik, 

entelektüel ve bireysel yönlerden kendini geliştirme süreci olarak ifade edilir (Aksu & Bucak, 2012, s. 9). 

 Hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkan çabalar işletmelerin öncelikli 

hedeflerindendir. Bu bağlamda müşteri ile iş görenler arasındaki iletişimin sağlıklı ve nitelikli bir şekilde 

sağlanmasında istihdam edilen işgücünün mesleki eğitim düzeyinin yüksek olması işletmelerin yararına 

olabilir. 

 

Mesleki Turizm Eğitiminin Önemi ve Amacı 

Mesleki turizm eğitiminde teorik eğitimin yalınlığından ve soyutluğundan sıyrılarak öğrencilerin işi, 

sahaya inerek ve yerinde bizzat uygulayarak öğrenmeleri turizmde mesleki eğitim ve öğretimin önemine işaret 

ettiği göstermektedir. Kuramsal bilgiler ancak uygulama zemininde; hizmeti veren ve alan arasındaki iletişim 

halinde olma, hizmet alanın memnuniyet düzeyi ve hizmet veren iş görenin becerisini ortaya koyması ile 

anlamlandırılırsa değer kazanabilir. 

Bireylerin sektörde genel kabul gören işlerde çalışabilmesi ve kariyer odaklı olarak kendilerini 

geliştirebilmeleri için gereken nitelikleri kazandırmak mesleki eğitimin temel amacıdır. İş ile iş gören 

arasındaki uyum, mesleki eğitimin verimliliğini etkileyen en önemli unsurdur (Sezgin, 2009, s. 1-2). 

Mesleki eğitim toplumdaki fertlere; daha fazla iş garantisi, daha yüksek seviyede kazanç sağlanması, 

kişilere kariyer sağlanması, kendi işinin patronu olma yolunun açılması, kendine duyduğu özgüvenin artması 

ve en önemlisi yoksullukla mücadele edebilme olanağı yaratılması gibi yararlar sağlamaktadır (Özsoy Erden, 

2015, s. 174). Bireylerin mesleki eğitimi almak istemelerindeki amaçlar, sağlanan bu faydaların sonucunda 

olduğu söylenebilir. 

Turizm eğitiminin genel amaçları; teori ile uygulama arasında ilişki kurmak, turizm sektörünün 
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gelişimine katkı sağlamak, hizmet alanlar açısından turizm bilinci geliştirmek, sektördeki iş görenlerin bilgi 

ve deneyimlerini artırarak onlara formasyon kazandırmak, turizm sektöründe nitelikli iş gören yetiştirmek 

olarak sıralanmıştır (Aksu & Bucak, 2012, s. 4). 

 

Mesleki Eğitimde Yeni Bir Model Arayışı ve Gerekçeleri 

Türkiye’de işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları arasında istihdama dönük olarak bazı öğretim 

programı projeleri geliştirilmekte ve bu projeler kapsamında bazı yükseköğretim kurumlarında atölye, 

laboratuvarlar ve uygulama alanları kurularak öğrencilerin uygulama noksanlıkları giderilmeye gayret 

edilmektedir. Başlangıç aşamasında oldukça yararlı olan bu uygulama süreç içerisinde sektörün gelişiminin 

gerisinde kalmakta ve kendini güncelleyememektedir (Sarıbıyık, 2013, s. 39).  

Sorun çözebilme, karar verme yeteneğine sahip olma, sorumluluk alabilme, mesleği ile ilgili asgari 

bilgi ve beceriye sahip olma, farklı kültür ve anlayıştaki kişilerle iletişime geçebilme, yabancı dil bilme, 

sektörle ilgili bilgisayar otomasyonu kullanma becerisine sahip olma, mevcut kaynakları verimli kullanabilme 

gibi nitelikler, meslek yüksekokulu mezunlarında aranan özellikler olarak tarif edilmektedir (İçli, 2017, s. 

264).  

Ancak meslek yüksekokullarınca bu özelliklere sahip meslek mensuplarının yetiştirilemediği, meslek 

yüksekokulu mezunlarının piyasaların gereksinim duyduğu yeterli bilgi ve beceriye sahip nitelikten uzak 

olduğu birçok sanayici ve iş adamı tarafından dile getirilmektedir. 

Sektörde sözü edilen yetersizlikler 2011 yılında 6111 sayılı Torba Kanunun 24,61 ve 64. maddeleri ile 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 3. ve 25. maddelerinde yapılan değişiklikle, mesleki ve teknik eğitim 

yapan yükseköğretim kurumları 3308 sayılı Kanunun kapsamı içine alarak giderilmiştir. Böylece 13.02.2011 

tarihinde "Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik 

eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim veren okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen 

eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarıdır" (Resmi Gazete, 2011) şeklinde tanımlama yapılmıştır. 

Daha sonra 02.12.2016 tarihinde yapılan değişikliklerle hangi statüdeki işletmelerin ne kadar sayıda öğrenci 

çalıştıracağı hükme bağlanmıştır (Resmi Gazete, 2016).Süreç içerisinde mesleki eğitim kurumlarının, 

sektördeki işgücü ihtiyacını karşılaması gereği anlaşılmıştır. Sektör üretken, becerisi kabiliyet yüksek ve işleri 

standartlara uygun yapabilen iş görenler talep etmişlerdir (Bınıcı & Arı, 2004, s. 385).  Bu bağlamda 

yükseköğretim kurumlarında ilk kez 3+1 Eğitim Modeli fikri, Sakarya Üniversitesi bünyesinde 44 farklı 

programın ders içeriklerinde yapılan düzenleme ile eğitim-öğretimin üç döneminin okulda teorik, bir 

döneminin işletmelerde uygulamalı olarak alınmasını öngören bir model olarak Sakarya Üniversitesi 

Senatosunda alınan karar ile 2011-2012 eğitim-öğretim yılında uygulamaya girmiştir (Sarıbıyık, 2013, s. 39-

40).  

2019 yılı itibariyle bu model fiilen 18 yükseköğretim kurumunda uygulamada mevcut durumdadır 

(YÖK, 2019). 3+1 işyeri eğitim modeli ise, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin istihdamına dönük olarak 

mesleki açıdan yetiştirilmelerini sağlamak maksadı ile geliştirilen, eğitim-öğretimin üç döneminin okulda 

teorik ders, bir döneminin işletmede uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini öngören modeldir (Sarıbıyık, 

2013, s. 39). Aktif işgücü piyasası politikalarından biri olarak ön plana çıkan model aynı zamanda iş görenlere 

kalifiye nitelik kazandırarak onların daha kolay iş bulmalarına olanak sağladığı söylenebilir. 

 

3+1 İşyeri Uygulaması Modelinin Yararları 

3+1 işyeri uygulaması okul ortamında alınan teorik bilgiler ile uygulama becerisini pekiştirerek 

öğrencilerin mezuniyetleri sonrası onlara iş bulma imkânı sağlar. Bunun sonucunda bireylerinin kendine 

güveni artar. Kendine güveni olan bir bireyin sorumluluk bilinci gelişir, çalışma alışkanlıkları pozitif yönde 

gelişim gösterdiği söylenebilir. 

3+1 İşyeri uygulaması mesleki becerilerinin iş hayatında gerçekleşmesini ve oluşumunu sağlar. Ekip 

ruhu ve takım anlayışı ile işbirliği içinde hareket edebilme kültürünü meydana getirir. Eğitim programlarının, 

sektörün gereksinimleri doğrultusunda yenilenmesini teşvik eder. Sektördeki olanaklar okulun laboratuvarları 

gibi kullanıma açık duruma gelir. Böylece okulun teknik donanımı güçlenmiş olur. İstihdam sektöründeki 
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sürekli değişim ve gelişmeler eğitim programlarının güncelleşmesini sağlar (Sarıbıyık, 2013, s. 40). 

 

SONUÇ 

Türkiye gibi gelişmekte olan ve nüfus yoğunluğu fazla olan ülkeler için mesleki eğitim üzerinde 

önemle durulması gereken konulardan biridir. Ancak genel duruma bakıldığında mesleki eğitimin verilen 

önem bakımından daha geri planda kaldığı, toplumun tüm kesimlerinin genel eğitime mesleki eğitiminden 

daha fazla önem verdiği söylenebilir. 

Turizm eğitimi konusunda yapılan araştırmalar, turizm sektöründe eğitilmiş ve kalifiye işgücüne her 

zamankinden daha fazla gereksinim duyulduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Sektörde rekabet şartlarının 

ağırlaşması, mesleki turizm eğitimi almış; genel çerçevede sektörde, dar çerçevede ise çalışılan işletme içinde 

karşılaştıkları problemlere çözüm sunabilen işgücünü ön plana çıkarmaktadır. 

Günümüz mesleki eğitim sistemi, yaşanılan teknolojik değişim ve gelişimlerin etkisiyle sadece 

öğretmen ve okulu orijin alan bir anlayıştan vazgeçilmesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla ezbere dayanan 

sistem yerine öğrenen, öğrendiğini hemen uygulayan, bilgiyi yorumlayabilen ve hizmeti yerinde üretebilen 

bir eğitim sistemi ön plana çıkmaktadır. 

Bu bağlamda ülkemizde ön lisans turizm eğitimi veren meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilere 

meslekle ilgili olarak yılın belli dönemlerinde turizm sektörüne işyeri eğitimine gönderilerek kısa süreli staj 

türü eğitim yaptırılmaktadır. Öğrenciler, söz konusu bu staj uygulaması ile bilgi ve becerilerini geliştirmeyi 

amaçlamaktadırlar. Ancak sürenin kısa oluşu ve uygulamanın yasal bir statüde olmaması istenilen nitelikteki 

sonucu vermemiştir.  

13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı kanunun 61 inci maddesiyle mesleki ve teknik eğitim veren 

yükseköğretim kurumları öğrencileri de 3308 sayılı kanun kapsamına alınarak işletmelerde uygulamalı 

mesleki eğitim yapmalarına imkân sağlanmıştır. Böylece önlisans turizm öğrencilerin de işyeri uygulaması 

yapmaları zorunlu kılınmıştır. 
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(5) 

Allahverdi MEHDİYEV 

AZERBAYCAN`IN STRATEJİK KÜLTÜRÜ ve DIŞ POLİTİKASINA OLAN ETKİSİ 

AZERBAIJAN'S STRATEGIC CULTURE and ITS IMPACT ON FOREIGN POLICY 

 

 

 

ÖZ 
Azerbaycan Jeopolitik önemi ve Rusya, İran, Türkiye gibi bölgesel güçlerin sınırdaşı olması 

bakımından Stratejik Kültürünün varlığı bugüne kadar incelenmemiş olması dikkate değer husustur ve 

kanımızca incelenmesi gereken bir akademik konudur. Araştırmanın amacı Azerbaycan`ın stratejik 

kültürünün varlığını araştırmak ve ister dış isterse de iç politikada davranışsal etkilerini ortaya çıkarmaktır. 

Araştırmanın kapsamı Üçüncü Nesil Stratejik Kültür Kavramı bağlamında Azerbaycan`ın Stratejik Kültürü 

incelenmesi ve bu stratejik kültürün dış ve iç politikada etkilerinin ortaya çıkarılmasıdır.  Araştırmada özellikle 

yöntem olarak, yakın dönem Azerbaycan tarihinde yaşanan olaylar ve siyasi karar alıcıların bu olaylar 

karşısındaki davranışlarını inceleyerek Azerbaycan`ın stratejik Kültür haritasını belirginleştirilmeye 

çalışılmıştır. Azerbaycan Stratejik Kültürünü analiz etmek için ağırlıklı olarak 1991`den günümüze olan siyasi 

gelişmelere karar alıcıların verdiği tepkiler incelenmiştir. Azerbaycan`ın I Çeçenistan savaşındaki tutumu ve 

Rusya ile olan ilişkilerdeki takip ettiği politikalar, İran ile olan ilişkiler ve genel olarak güvenlik tehdidi olarak 

gördüğü konulardaki davranışları incelenmiş ve farklı siyasi karar alıcılar dönemindeki benzerlikler ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda üçüncü nesil Stratejik Kültür kavramının genel hatları ve A. 

Johnston`un tanımlamaları üzerinde de durularak bu konu araştırılmaya çalışılmıştır. Azerbaycan`ın stratejik 

kültürünün oluşmasında hangi tarihsel dönemlerin rolü vardır?– Bu tarz sorulara da cevap aranmıştır. 

Araştırmada ortaya çıkan ana bulgu Azerbaycan`ın bir stratejik kültürünün oluştuğudur. Bu stratejik Kültürün 

de özellikle İran ve Rusya politikalarında ciddi ve saptana bilir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. 

Azerbaycan yakın tarihinden örnekler ve siyasi karar alıcıların davranışları incelenerek Jeopolitik 

konumundan ve Reelpolitikten doğan “Dengeci” bir Stratejik Kültürün var olduğu, dış politikada ve zaman 

zaman da iç politikada bu “Dengeci” politikanın varlığına rastlanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Stratejik Kültür, Azerbaycan, Azerbaycan Dış Politikası, İran, Rusya. 

 

 

 

ABSTRACT 

Settling geopolitically important region and having borders with regional powers like Turkey, Russia, 

İran make Azerbaijan a remarkable actor. However, it is noteworthy that the strategic culture of Azerbaijan 

has not been examined so far and the studies related to strategic culture in Turkish literature are limited to a 

few works. The aim of this paper is to analyze the strategic culture of Azerbaijan and to determine its effect 

on the relations with Iran. Since there are many different approaches to the methodology of strategic culture 

as a method, the evaluation has been made based on a narrower definition. In Jeannie L. Johnson's report 

“Strategic Culture: Refining the Theoretical Construct” ’the theoretical framework recommended for 

strategic cultural studies is used. In the light of this theoretical framework, recent historical period of 

Azerbaijan was analyzed and a strategic cultural map was tried to be obtained by observing the foreign policy 

behaviors. Then, we tried to investigate the effects of strategic culture on relations with Iran. The main finding 

in the study is that a strategic culture of Azerbaijan is formed. It has been observed that this strategic culture 

has a serious and significant effect, especially in Iran and Russia policies. In this research, the role of strategic 

culture in relations and the perception of the Azerbaijani society and political decision makers were 

investigated.                                  

Keywords: Strategic Culture, Azerbaijan, Azerbaijan Foreign Policy, Iran, Russia 
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1.GİRİŞ 

Gerek görece literatürde yeni bir kavram olması, gerekse de güvenlik çalışmalarında kültür kavramının 

kullanımına az rastlanması sebebiyle Stratejik Kültür ilgi çekici bir alan olmayı sürdürmektedir. Özellikle bu 

bağlamda belirtilmesi gereken teorinin daha oluşum aşamasında olduğudur, kısacası teori üzerindeki 

tartışmalar hala devam etmektedir. Ancak genel kabul, kültür kavramının güvenlik alanında ve strateji ile 

beraber kullanılmasına bir ihtiyacın olduğu yönündedir. Stratejik Kültür tanımlaması için J. Snayder`in ilk 

kez kullandığı zamandan günümüze kadar ortak bir görüşün olmaması da dikkat çekici bir husustur. Bilindiği 

üzere “Stratejik kültür” ilk kez 1977 yılında RAND Corporation adlı düşünce kuruluşundan Jack Snyder’in 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri için hazırladığı The Soviet Strategic Culture: 

Implications for Limited Nuclear Operations adlı raporda kullanılmıştır. 12  

Stratejik kültür, fikirlerin toplamı, koşullu duygusal tepkiler ve ulusal bir stratejik toplumun üyelerinin 

nükleer strateji ile ilgili olarak öğretme veya taklit yoluyla edindikleri ve birbirleriyle paylaştıkları alışkanlık 

davranış kalıpları olarak tanımlanabilir. (Jack Snyder,1977) 

Snyder`in özellikle stratejik kültür kavramını nükleer strateji ile ilgili belirli bir toplumun düşünceleri 

hakkında kullanması dikkat çekicidir, daha sonra kavram, strateji belirlemede yer alan tüm kültürel etkileri 

ifade etmek için kullanılacaktır. Hiç kuşkusu yoktur ki, çalışma alanının içerisine kültür kavramı girdiğinde 

farklı araştırmacılar tarafından farklı etkenler ön planda tutula biliyor. Stratejik Kültür çalışmalarında da temel 

vaka incelenmelerinde yaşanan ana sorun bu gerçeğin varlığı olmuştur. Bu nedenle J.Johnston`un kavramsal 

çerçevesini kullanmaya karar verdik.  2006 senesinde “Defense Threat Reduction Agency” için kaleme aldığı 

“Strategic Culture:  Refining The Theoretical  Construct”   çalışmasında tam da bu konuya değinmiş ve bir az 

değişen çerçeve oluşturmanın gerekliliğine dikkat çekmiştir. Ona göre stratejik kültürün yanlışana bilir bir 

kavram olması gerekmektedir.13 Bu bakımdan her hangi bir vaka araştırması için kuramsal çerçeve sunan J. 

Johnston`un yaklaşımını ve teorik çerçevesini biz de kullanmaya karar verdik. Özetle Azerbaycan vakası 

üzerinden konuya baktığımızda daha önce stratejik kültür kavramı özelinde her hangi bir çalışmanın 

olmadığını gördük. Bölgesel anlamda stratejik bir ülkenin bu kavram özelinde incelenmesinin literatüre katkı 

sunma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda siyasi karar alıcıların söylemine de yansımış 

“Dengeci” dış politika söyleminin aslında “Dengeci” stratejik kültürünün bir yansıması olduğunu 

savunuyoruz. Çalışmanın devamında esas olarak Azerbaycan’ın “Dengeci” stratejik kültürünün temel 

özellikleri, stratejik kültürün dış politika belirleme sürecinde ne kadar etkiye sahip olduğu gözlemlenmeye 

çalışılacağız. Devlette tek ve ya çoklu stratejik kültürler var mı? Düşman hakkında ne söyleniyor?  Çatışma, 

uluslararası sistem, şiddetin yararı ve savaş yasaları hakkında ne diyor? –gibi sorular etrafında da çalışma 

yapılmıştır. J.Johnson`un tavsiye ettiği kültürel girdilerin kimlik üzerinde etkisi tespit edilmeye çalışılmış ve 

bu yolla “Milli Kültür`ün” içeriği araştırılmıştır. Çalışmanın “Amaç” kısmında cevap aranan sorular 

belirtilmiş, Yöntem-Kapsam kısmında izlenecek kuramsal harita tasvir edilmiştir.  “Araştırma” kısmıyla 

Azerbaycan`ın stratejik kültür haritası tetkik olunmuş ve dış ve iç politikadaki davranışsal öğeler incelenerek 

test edilmeye çalışılmıştır.  

 

2. Amaç: 

Azerbaycan Jeopolitik önemi ve Rusya, İran, Türkiye gibi bölgesel güçlerin sınırdaşı olması 

bakımından Stratejik Kültürünün varlığı bugüne kadar incelenmemiş olması dikkate değer husustur ve 

kanımızca incelenmesi gereken bir akademik konudur. Araştırmanın amacı Azerbaycan`ın stratejik 

kültürünün varlığını araştırmak ve ister dış isterse de iç politikada davranışsal etkilerini ortaya çıkarmaktır. 

Aynı zamanda bu çalışma Azerbaycan’ın stratejik kültürü ile ilgili literatürde olan boşluğa dikkat çekmeyi 

hedeflemektedir. Hipotez olarak savunduğumuz “Dengeci” stratejik kültürün varlığını dış ve iç politikada 

                                                           
12 Jack L. Snyder, The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations, Rand Corporation, Santa Monica, 

CA, USA, 1977. 
13  Jeannie Johnston, Strategic Culture: Refining the Theoretical Construct, Advanced Systems and Concepts Office, Fort Belvoir, 

VA, USA, 2006. 
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yaşanmış belirli olayların yardımıyla ispatlamaya çalışmanın  yanı sıra araştırma aşağıdaki sorulara cevap 

bulmaya çalışacağız. 

 Rusya, İran ve diğer bölgesel ülkeler ile ilgili stratejik kültürden doğan algı var mıdır? Varsa 

nelerdir? 

 Azerbaycan’ın stratejik kültürünün belirgin özellikleri nelerdir? 

 Dış politika yapım sürecinde stratejik kültürün etkisi ne kadar belirgindir? 

 Azerbaycan devleti kendini uluslararası arenada nasıl tanımlamaktadır ve bu tanımlama nasıl 

tespit edile bilir? 

 Savaş ile ilgili bakış açısı nasıldır? Savaş ve çatışmanın önlene bilirliği düşünülüyor mu? 

 Stratejik kültür hangi belirgin olaylarda ve karar alıcıların hangi davranışlarında gözlemlene 

biliyor? 

 Azerbaycan’ın Stratejik kültürü nasıl test edile bilir? 

 

3. Yöntem-Kapsam: 

Yöntem olarak daha önce de belirttiğimiz gibi J.Johnston’un 2006 senesinde “Defense Threat 

Reduction Agency” için kaleme aldığı “Strategic Culture:  Refining The Theoretical  Construct” isimli 

yazısında belirttiği ve her hangi bir ülkenin stratejik kültür özelliklerini belirlemek için fevkalade yararlı 

olacağını düşündüğümüz kuramsal çerçeveyi kullanacağız.  

 J.Johnson’a göre bir devletin stratejik kültürünün temelinde “Milli Kültür” dayanmaktadır. 

“Milli Kültür” dört değişkenden oluşmaktadır: 

 Kimlik- Bir ulus-devletin kendi ulusal karakterinin özelliklerini, amaçlanan bölgesel ve küresel 

rollerini ve onun nihai kader algılayışını içeren bakış açısı. 

 Değerler-Bir maliyet / fayda analizinde öncelik verilen ve başkaları üzerinde seçilen maddi ve 

/ veya düşünsel faktörler. 

 Normlar- Kabul edilen ve beklenen davranış biçimleri. 

 Algılayıcı Lens- Dünyaya bakış açısını belirginleştiren inançlar (doğru ya da yanlış 

biçimlenmiş), tecrübeler ve ya tecrübe eksiklikleri.  

Bu değişkenleri analiz ede bilmek içinse belirli bir kültürel girdi listesi oluşturulmuştur. Tablo 1’den 

göreceğimiz üzere bu girdiler her hangi bir ülkenin stratejik kültürünü belirlemede ve analiz etmede yardımcı 

araçlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

                              (Tablo 1) 

Kültürel girdiler vasıtasıyla Milli Kültür analizi yapıldıktan sonra Stratejik kültürün özellikleri 

belirlenecek ve belirli dış ve iç politikadaki olaylarda karar alıcıların verdiği tepkiler, izlediği yollar analiz 

edilecek bu yolla da stratejik kültür dar bir kapsamda test edilmeye çalışılacaktır.  

İdeoloji    dost/düşman komşular     demografi     global normlar     iklim 

Geçmişteki uluslararası rol     kendi tarihinin yorumlanması     din 

Diğer uluslar ile etkileşim     kutsal metinler   kahraman figürleri/efsaneler 

Dış şoklar / afetler     doğal kaynaklar     coğrafya 

Bölgenin gelenekleri     teknolojiye erişim 

İşgalciler ya da dış yöneticiler tarafından kabul ettirilmiş gelenekler 

Eğitim          nüfusun sağlığı    

Tarihsel siyasi sistemler 
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4. Araştırma 

Bu bölümde ilk kültürel girdiler ayrı ayrılıkta analiz edilecek ve Azerbaycan’ın milli kültür kodlarını 

belirlemeye çalışacağız. 

 İdeoloji- Çarlık Rusya’sı işgalinin son dönemlerine doğru ortaya çıkan Rus-Tatar okullarının 

etkinliğini artırdığı XX yüzyılın başlarına kadar bölgede ideolojilerin varlığından söz etmek oldukça güçtür. 

XX yüzyılın başlarından itibaren önce yerli aydınlar arasında İslamcılık ve I Dünya Savaşı döneminden 

itibarense Türkçülük akımı yaygınlaşmıştır. 1918 senesinde kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti bu akımın 

etkisinde olan aydınlar tarafından kurulmuştur. Devletin dilinin Türkçe ve kurucu etnik toplumun Türk olarak 

tanımlanması dikkat çekici bir durumdur ve günümüz Azerbaycan’ında da milliyetçiler tarafından kimlik 

tartışmalarında sıkça atıf yapılan bir olaydır. Günümüz Azerbaycan’ının ideolojik yapısını incelemek için bu 

dönem dikkat çekmek oldukça elzemdir, çünkü Sovyet sonrası Azerbaycan’ında Haydar Aliyev dönemi ile 

yükselişe geçen “Azerbaycanlılık” ideolojisinin yapı taşları bu dönemde kurulmuştur. Şöyle ki, Kafkasya’da 

yeni kurulan bu cumhuriyete ilk kez Azerbaycan ismi resmi olarak bu dönemde verilmiştir, bununla beraber 

Azerbaycan Cumhuriyeti döneminde kurucu etnik gruba Türk ve devletin resmi dili Türkçe olarak 

tanımlanıyordu.14 Sovyetlerin Azerbaycan’a yerleşmesiyle yukarıda bahsi geçen devlet dili Azerbaycan dili 

ve kurucu, çoğunluk etnik gurup da Azerbaycanlı olarak tanımlanmaya başladı. Yetmiş bir seneye yakın 

devam eden Sovyet döneminde bu yeni kimliği ister film, edebiyat gibi yumuşak güç isterse de karşıt 

düşüncedeki aydınlara yapılan sert güç uygulamalarıyla pekiştirdi. Dolayısı ile Sovyet etkisiyle sekülerleşen 

ve bölgesel, Türk kimliğinden bağımsız bir yarı milliyetçi elitleriyle ayrışan kimliğe sahip oldu dersek her 

halde doğruya yakın bir tasvir yapmış oluruz. Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra özellikle Ebulfeyz 

Elçibey döneminde 1918 senesinde kurulan Cumhuriyetin kimlik ve dil siyasetini uygulamaya koymuşsa da 

Haydar Aliyev dönemi ve anayasallaşma süreci ile Sovyet dönemi kimlik algılarına geri dönülmüştür, ancak 

bu defa Azerbaycanlı kimliği topluma Türk kimliği ile daha yakın temasta şekillendirilmiştir. “Bir millet iki 

devlet” gibi söylemlerde açıkça görüle bilen bu olgu zamanla daha da oturmuştur. 

 Dost/düşman komşular- Azerbaycan devletinin 5 ülke ile sınırları vardır. Bunlar, eskiden işgali 

altında olduğu Rusya, bir zamanlar Azerbaycan’ın kendi parçası olduğunu iddia eden İran, fiili savaş 

durumunda olduğu ve topraklarının %20’ni işgal eden Ermenistan, transit olarak dünyaya çıkış kapısı olan 

Gürcistan ve Nahcivan’dan 13 km’lik sınıra sahip olduğu Türkiye olarak özetleye biliriz. 

 Demografi- Azerbaycan nüfusu son 2009’daki sayıma göre 8 milyondan biraz daha fazlaydı. 

Ancak son tahminlere göre bu sayı 10 milyonu geçmiş durumda. Aynı zamanda İran’da ana dili Azerbaycan 

Türkçesi olan nüfus sayısının oldukça fazla olması Azerbaycan açısından etnik ve demografik güç olarak 

değerlendirile bilir. 

 Global normlar- Azerbaycan hükumeti pek çok olaylarda küresel normları pek de bağlayıcı 

görmediğini göstermiştir. 

 Geçmişteki Uluslararası rol- Azerbaycan’ın yakın 250 senelik dönemin tarih yazımında pek de 

parlak bir tanımlamaya rastlamak mümkün değil, ancak özellikle İran coğrafyası ile bütünleşik olduğu 

Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi, Kaçar hanedanlıkları dönemini kendi tarihinin bir parçası gördüğü gibi bu 

devletleri de Azerbaycan devletleri olarak kabul etmektedir. Dolayısı ile bu dönem için kendini bölgesel güç 

olarak tanımlama söz konusudur. Günümüz Azerbaycan’ı içinse kendini transit ve stratejik ülke konumunda 

görme söz konusudur. Karar alıcı elitlerin söylemlerinde enerji güvenliği ile beraber en çok rastlanan 

söylemdir. 

 Kendi tarihini yorumlama- Özellikle ortaokul tarih kitaplarına göz gezdirdiğimizde 

Azerbaycan toplumunun kendilerini İran’ın eski yöneticileri olarak gördüklerini söylemek mümkündür. Tarih 

yazımında İran’daki Türk hanedanlıkları Azerbaycan devletçiliğinin geçmişi olarak yorumlanmaktadır. 

                                                           
14 Altay Göyüşov, Türk Dili yoxsa Azerbaycan Dili, https://bakuresearchinstitute.org/az/azerbaijani-turk-dili-yoxsa-azərbaycan-

dili, erişim: 25.09.2018. 
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 Din- Azerbaycan toplumu kendini büyük oranda Müslüman olarak tanımlayan ülkedir. Farklı 

kaynaklarda farklı oranlar verilse de ülke nüfusunun büyük bölümünün Şii mezhebinden olduğunu söyleye 

biliriz, tabii ki azımsanmayacak oranda Sünni nüfusun varlığını göz ardı etmeden. 

 Diğer uluslar ile etkileşim- Azerbaycan devleti Ermenistan dışında tüm komşusu olan ülkelerle 

ticari ve siyasi ilişkilerini sürdürmektedir. Bölgesel siyaset stratejilerinde özellikle denge gözetmeye dikkat 

etmektedir. 

 Kutsal metinler- Seküler görünümlü toplumsal yapıya sahip olsa da Azerbaycan toplumunun 

çoğunlukla kendini Müslüman olarak tanımladığı da varsayıldığında dini metinlere kutsiyet atfedildiğini 

söyleye biliriz.  

 Kahraman figürleri/efsaneler- Genellikle Dede Korkut destanları, Köroğlu hikayeleri ana 

kahramanlık figürlerini oluşturur. Burada Sovyet döneminde oldukça parlatılmış Babek isimli, İslam 

ordularına karşı Azerbaycan’ı savunmuş bir karaktere de dikkat çekmek gereklidir ki, bu kahraman figürü 

Azerbaycan coğrafyası dışında görülmez. 

 Dış şoklar / afetler- Yakın dönem için petrol fiyatlarının ani düşüşünü buna örnek göstere 

biliriz.  

 Doğal kaynaklar- Petrol ve gaz rezervleri ülke gelirinin önemli kısmını karşılamaktadır. 

 Coğrafya- Engebeli, nehirler ve dağlarla örtülü coğrafi yapısı dış tehditlere karşı doğal bir 

savunma hattı oluşturmaktadır. 

 Teknolojiye erişim- Azerbaycan devleti askeri teknolojilere Rusya, Türkiye ve İsrail gibi 

devletler üzerinden ulaşmaktadır. 

 İşgalciler ya da dış yöneticiler tarafından kabul ettirilmiş gelenekler- Genellikle sekülerliği 

buraya ait ede biliriz. 

 Eğitim- PİSA gibi değerlendirme verileri elimizde olmadığından kesin yorum yapmak güç. 

 Nüfus sağlığı-Sağlıklı bilgi yok. 

 Tarihsel siyasi sistemler- Kısa dönem Cumhuriyet zamanındaki demokratik tecrübeyi 

saymazsak Azerbaycan coğrafyası hep otoriter tek kişi yönetimleri tarafından yönetilmiştir. 

Kültürel girdileri analiz ettikten sonra Milli kültürün belirleyici öğelerine bakmamız gerekiyor. 

Kültürel girdiler üzerinde yaptığımız mütevazi araştırmadan ve analizden sonra Milli kültür değişkenlerinin 

içeriğini şu şekilde yorumlaya biliriz: 

 Kimlik- Azerbaycan toplumunun büyük bir kesimi kendisini Türk kökenli görüyor, ama diğer 

Türki topluluklardan kültürel olarak belirli farklılıkları olduğunu düşünüyor. Bu düşüncenin karar alıcı 

elitlerde de olduğunu gözlemlemek için okul kitaplarındaki tarih yazımına dikkat etmek yeterlidir. Azerbaycan 

ulusu kendisini Kafkasya’daki üç devlet arasında lider olarak konumlandırmasının yanı sıra, tarihi geçmişte 

İran’ı da yönettiklerini düşünüyor diye biliriz. Sovyet döneminde Güney Azerbaycan’daki siyasi hedefler için 

yapılan örgütlenmelerin de bunda kuşkusuz payı vardır. 

 Değerler- Karar alıcıların önceliğinin rejimin güvenliğini temin etmek ve Ermenistan’la 

rekabette avantaj sağlayacak hamleleri hayata geçirmektir. Bir diğer dikkat edilen husus da Azerbaycan’ın 

yakındaki Türkiye, İran ve Rusya gibi bölgesel güçlü aktörlerin tepkisini çekmeyecek politikalar takip 

etmektir. 

 Normlar- Günümüz Azerbaycan siyasi elitleri ve karar alıcıları Haydar Aliyev iktidarının 

devamı niteliğindedir. Karar alıcıların bakış açısında katı realizm, pozitivizm ve pragmatizm görülmektedir. 

Uluslararası arenayı tehlikelerle dolu ve Azerbaycan’ın zorlu bir jeopolitik ortamda bağımsızlık kazandığı 

fikri kabul görmektedir. Dengeci stratejik kültürün oluşma nedenini de güçlü komşuların varlığı ve yaşanan 

tarihi şoklara bağlaya biliriz. 

 Algılayıcı Lens- Azerbaycan siyasi elitlerinin seküler kültürel yapısı pozitivist düşünce 

yapısının etkisinde olması itibariyle dünyayı daha çıkar odaklı ve toplumun geri kalanının paylaştığı kültürel 

değerlerle tam olarak yorumlamamaktadır. 
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Bu veriler ışığında konumuzu ele alırsak Azerbaycan’ın stratejik kültüründe siyasi elitlerin ve karar 

alıcıların düşünce yapısı daha etkin rol oynamaktadır. Bunun ana nedeni birçok eski Sovyet ülkelerinde olduğu 

gibi daha sağlıklı demokratik sisteme geçememiş olmakta yatabiliyor ola bilir. Halkın kültürel kodları karar 

alıcı elitin belirlenmesinde az etkin olduğundan bu sonuca varmak o kadar da güç değildir. Dolayısı ile 

Azerbaycan’da stratejik kültür incelenirken ilk bakılması gereken ve araştırma yapılması gereken alan siyasi 

elitlerin maruz kaldığı kültürel etkilere dikkat etmek ve bu insanların ne tür bir “kültürel ajan” olduklarına 

dikkat etmek gerektiğidir.  Bu varsayımdan yola çıkarak “Dengeci” stratejik kültürün her şeyden önce 

jeopolitik durumla direkt bağlantısı olduğunu görmemiz gerekir. Azerbaycan kendisinden defalarca büyük 

askeri ve ekonomik güce sahip sınır komşularıyla (Rusya, İran, Türkiye) taban tabana zıt düşecek politikalar 

izlemesi oldukça güçtür, tehlikelidir. Dahası Azerbaycan devleti zıt politikayla güçlü komşularının tepkisine 

neden olduğunda yaşanan sonuçları 1990’ların başında özellikle Ebulfeyz Elçibey iktidarına karşı yapılan 

operasyonlarla bizzat tecrübe etmiştir ve bu önemli bir toplumsal hafıza oluşturmuştur. Bunun karşılığında 

Azerbaycan dengeyi hep karşıt aktörlerle kurgulayarak, bir şekilde kendi çıkarlarını korumayı 

hedeflemektedir. Bundan başka stratejik kültürün diğer dikkat çeken öğeleri dini yapılı siyasi örgütlenmelere 

şüpheyle yaklaşılmasıdır. Bu siyasi elit hafızasının halkta da büyük oranda karşılığının olması Sovyet 

döneminde elde edilmiş bir kültürel renk olduğunu düşündüre bilir. Azerbaycan stratejik kültürünün güç 

kullanımı ile ilgili bakış açısı ise uzun süredir Karabağ sorunu ile ilgili barış yoluyla bir çözüm arayışında 

olması itibariyle çatışmaların önlenebilir ola bildiğini düşünen bir yapıya sahip olduğu söylene bilir. Karar 

alıcılar ise iç politikada güç kullanımından pek de kaçınmadığı ve baskıcı olduğu ise bir gerçektir. Gerekli 

örnekler bir sonraki aşamada ele alınacaktır. 

 

4.1 Stratejik Kültürün Test Edilmesi 

Bu başlık altında Azerbaycan’ın stratejik kültürden doğan dış politikada dengeci, iç politikada din 

bağlantılı siyasi söylemlere sahip örgütlenmelere izin vermeyen politika izleme tarzını yakın dönem 

Azerbaycan tarihinde yaşanmış olaylar üzerinden analiz edilmeye çalışılacaktır. Özellikle İran ve Rusya gibi 

ülkelerle yaşanan politik gelişmelere dikkat çekeceğiz. 

 

Azerbaycan- İran ilişkilerinde stratejik kültürün izleri- 1918 senesinde tarih sahnesine ilk kez 

çıkan Azerbaycan, kısa süreli bir deneyimden sonra (23 ay) Sovyetler Birliği tarafından ele geçirildi. Dolayısı 

ile Sovyet etkisini Azerbaycan siyasi hayatında etkisi kaçınılmazdır ve siyasi karar alıcıların düşünsel 

haritasında Sovyet etkisi önemli yer bırakmıştır. Özellikle, 1991`deki bağımsızlığını kazandıktan sonra 1994 

senesinde tekrar Sovyet döneminde etkin olan kadroların iktidara gelmesi stratejik kültürde gözle görüle bilir 

bir Sovyet etkisi de getirmiştir. Stratejik kültürde Sovyet etkisini yorumlamak için Azerbaycan`ın Sovyet`ten 

önce ve sonra İran ilişkilerine göz atmakta fayda vardır. İkinci dünya savaşından hemen sonra patlak veren 

Güney Azerbaycan krizi bağlamında Sovyetler 60 bin kişiye yakın kültürel aktivisti ajan olarak İran sahasında 

kullanmıştır.15 Kuzey Azerbaycan toplumunu ve özellikle siyasal karar alıcılar tam anlamıyla seferber 

olmuştur. Bu tarihten sonra Azerbaycan siyasal karar alıcılarının gözünde İran hem tehdit algılanılan ülke 

konumuna gelmiştir. Sovyet dönemi ile beraber daha da önemli olan bir gelişme Azerbaycan elitlerinin 

gözünde dini örgütlenmenin bir tehdit sebebi olduğu düşüncesi hakim olmuştur. Kuşkusuz bu Sovyet bakışı 

Sovyetlerin stratejik kültürünün mirasıdır. Ve Azerbaycan karar alıcılarının özellikle Haydar Aliyev 

jenerasyonunun Afganistan savaşı16 tecrübesi yaşadığını da unutmamak gerekir. İran`da İslam devriminin 

yaşanması ve Azerbaycan`ın bağımsızlığından sonraki dönemde İran`ın rejim ihracı politikalarının ola 

bileceği korkusu bu dönemde de Azerbaycan siyasal karar alıcılarını etkileyen faktörlerden olmuştur. 

Bağımsızlık sonrası Azerbaycan hükumeti İran`ın Azerbaycan`daki faaliyetlerine ve politikalarına daim 

şüpheyle yaklaşmıştır. Aynı şekilde İran`da Azerbaycan isimli devlete daima tehdit merkezi olarak bakmıştır. 

Bağımsızlığını kazandığından beri görece kendinden güçlü Rusya ve İran gibi devletlerle çıkar çatışmaları 

                                                           
15 Clifford Geertz, The İnterpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973, s.90. 
16 Haydar Aliyev 1982-1987 seneleri arasında Sovyetler yönetiminin en üst kademelerinde yer almış, aynı zamanda 1969-1982 

seneleri arasında da Azerbaycan Sovyet`inin başkanı görevini icra etmiştir. 
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yaşaması ve tehdit algılaması Azerbaycan için daima  “Denge Politikası” güden bir stratejik kültürün 

gelişmesine sebep olmuştur. Bu politika da bölgesel ve bölge dışı aktörleri bölgeye çekerek temin olunmuştur. 

ABD, Türkiye ve İsrail ile genel olarak iyi ilişkiler içerisinde olan Azerbaycan bu şekilde İran, Rusya gibi 

aktörler ile ilişkilerini düzene sokmayı başara bilmiştir. Örnek konular üzerinden incelersek mesela İran`ın Şii 

İslamcı faaliyetlerine Azerbaycan`ın verdiyi tepkiler stratejik kültürün belirginleşmesi için önemlidir. Mesela, 

İran`ın desteklediği İslam Partisi resmi olarak 1992-1995 seneleri arasında varlık göstermiş, 1995 senesinde 

İran`a casusluk suçlamasıyla kapatılmıştır.17  Partinin önemli isimleri hapsedilmiş ve ağır hapis cezalarına 

tabii tutulmuştur. Haydar Aliyev döneminde yaşanan bu tip olayların benzerleri Elçibey ve İlham Aliyev 

döneminde de yaşanmıştır. Örneğin, 26 Kasım 2015 senesinde Bakü`ye yakın Şii-muhafazakâr kesimin 

olduğu bilinen Nardaran kasabasında bir takım olaylar yaşanmış ve silahlı çatışma sonucunda ikisi polis yedi 

kişi ölmüş, dört kişiyse yaralanmıştır. 18 Azerbaycan hükumeti İran istihbaratını suçlamış ve bölgeye sert 

operasyonlar yapmıştır, sonuç olarak on beş kişi hapsedilmiş ve ağır cezalara çarptırılmıştır.19 Bu iki iç 

politikada yaşanan olaya verilen tepkilerin analizinden önce bir de dış politikada İran ile yaşanan krizi ve 

Azerbaycan`ın davranışlarını incelemekte fayda var. 2001 senesinin yaz aylarında İran Azerbaycan sınırına 

asker toplamış ve Hazar`ın statüsü konusundaki anlaşmazlığı bahane ederek Azerbaycan hava sınırını 

mütemadiyen ihlal etmeye başladı ve petrol arayan bir gemini de engelledi.20  Bu açık meydan okuma 

karşısında Azerbaycan “Dengeci” stratejik kültürünün gereği bölge ve diğer denge oluştura bilecek ülkelerinin 

yardımıyla konuyu çözmeye çalıştı. Türkiye ve Amerika olaya çok sert tepki verirken, Azerbaycan savunma 

bakanlığının Rusya ile de görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Hatta Azerbaycan yönetimi medya ağzıyla İsrail`in 

de İran`a karşı istihbarat faaliyetleri için izin verile bileceği uyarısında bulundu. İç politikada İran merkezli 

propaganda yapan partilere ve gruplara yapılan baskıların ana nedeni ise Sovyet döneminde oluşan stratejik 

kültür kodlarıdır. Azerbaycan siyasi karar alıcıları dini örgütlenmeleri devlete karşı muhtemel tehdit merkezi 

olarak görmektedirler. Dolayısı ile otoriter rejimde laik muhalefete daha az baskı uygulanırken din merkezli 

örgütlenmelere hiç tolerans gösterilmiyor. Peki, İran`a karşı izlenen politikaların bir sürekliliği var mı? Farklı 

siyasal karar alıcılar döneminde de devam etmiş midir? Bir stratejik kültürden bahis etmek için bu sürekliliğin 

devam etmesi de gerekmektedir. Azerbaycan yakın tarihinde üç Cumhurbaşkanı döneminde bu devamlılığı 

bir şekilde göre biliyoruz. E. Elçibey, H. Aliyev ve İ. Aliyev döneminde İran`a karşı genellikle temkinli ve 

kuşkucu politikalar izlenmiştir. Elçibey döneminde kısmen daha saldırgan söylemler olsa da bu üç liderin İran 

politikası genel hatlarıyla aynıdır. Ayrıca İran için daha sorunlu dönem olarak gösterilen E.Elçibey döneminde 

daha çok söylemler etkin olmuştur ancak ister H. Aliyev isterse de oğlu İ. Aliyev döneminde İsrail ile ilişkiler 

oldukça geliştirilmiş ve birçok kaynağa göre İran karşıtı istihbarat faaliyetlerine izin verilmiştir.  Kuşkusuz bu 

politikaların izlenmesinde İran`ın Karabağ savaşındaki tutumu da büyük rol oynamıştır, ancak 

unutulmamalıdır ki, Azerbaycan elitlerindeki İran`a kuşkucu bakış Sovyet döneminde yaşanan ve toplumun 

büyük oranda seferber olduğu Güney Azerbaycan sorunsalı etrafında şekillenmiştir. 

İlgi çekici başka konu ise İran örneğinde görüldüğü gibi Azerbaycan karar alıcıları tehditlerin ve 

savaşların önlene bilir ola bileceğini düşünen bir stratejik kültür hattına sahiptirler, hiç bir zaman ilişkilerin 

zaman zaman gergin olduğu Rusya ve İran gibi ülkeleri toptan ilişkileri bitirme yoluna gitmiyorlar. Her zaman 

bir denge ve bir şekilde uzlaşı yolu aranıyor, jeopolitiğin bu davranışta önemli etken olduğunu göz ardı 

etmeden bu davranış biçiminin ve tehdit algılayış şeklinin stratejik kültürün belirleyici hatlarından olduğunu 

da söylemekte fayda vardır. 

 

Rusya ile ilişkiler ve stratejik kültüre dair izler- Bağımsızlık döneminden beri Azerbaycan dış 

politikasının ve tehdit algısının teme meselelerinden birisi Ermenistan`la olan gerilim ve Dağlık Karabağ 

                                                           
17 Doktor Semedov, https://www.azadliq.org/a/2272091.html, erişim: 27.05.2018. 
18 Nardaran Hadiseleri, https://azertag.az/xeber/NARDARAN_HADISALARI-976825, erişim: 27.05.2018. 
19 Hacı Zeynalov, https://metbuat.az/news/802639/nardaran-hadiseleri-ile-bagli-daha-bir-mehkeme-yekunlasir.html, erişim: 

27.05.2018. 
20 İran-Azerbaycan krizi devam ediyor, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/iran-azerbaycan-krizi-devam-ediyor-38258826, 

erişim: 27.05.2018. 
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sorunudur. Rusya`nın bölge üzerinde temel etkisinin de bu sorunsal üzerinde şekillendiğini düşünürsek, 

Azerbaycan karar alıcıları için Rusya ile olan ilişkiler önemli yer tutmaktadır. İlk olarak 1991`den beri 

Azerbaycan-Rusya ilişkilerinde inişli çıkışlı bir grafiğin olduğunu söylemekte fayda var. Rusya’nın bölgede 

etkinliğini koruma çabalarını hızlandırdığı bir dönemde iktidara gelen Azerbaycan Halk Cebhesi (AHC), 

Rusya ile ilişkilerde büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Öncelikle, AHC’nin liderliğine göre halk hareketi, 

temelinde Sovyet Birliği’nden kurtulma mücadelesiydi.21  AHC iktidarının Rusya’ya yönelik politikasının ilk 

unsurları Elçibey’in başbakan seçilmesinden sonra şekillenmeye başladı. Elçibey, yeni bağımsızlık kazanan 

devletlerle ilişkilerde eşitlik, sınırların korunması ve içişlerine karışmama ilkelerine dayanan geleneksel 

ekonomik ve kültürel ilişkilerin korunması ve geliştirilmesinin gerekli olduğunu ifade ediyordu. Ayrıca 

yabancı askeri güçlerin ülkeye yalnız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin (AC) hükümeti ile imzalanmış özel 

devletlerarası anlaşmalarla yerleştirilebileceğini vurgulamıştı. ”22  

Elçibey dış politika amaçlarına ilişkin görüşlerini dile getirirken bunlar içerisinde esas amaç olarak 

Rusya’nın askeri ve siyasi etkinlik alanından kurtulmayı ortaya koyuyordu. AHC iktidarı askeri ve siyasi 

açıdan Rusya’dan bağımsızlaşma politikasını birkaç noktada gerçekleştirmeye çalıştı.23 Bu doğrultudaki en 

önemli adım Rus ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkarılmasıydı. Rus ordusunun Azerbaycan’dan 

çıkarılması için 7 Ağustos tarihinde Moskova’da Azerbaycan Büyükelçisi Hikmet Hacızade ile Rusya’nın 

Azerbaycan Büyükelçisi Valter Şoniya arasında imzalanan anlaşma ile Rusya’nın sınır kuvvetlerinin geçici 

statüsü belirlenerek, iki yıl içinde sınır kuvvetlerinin teçhizatının tamamen Azerbaycan’a devredilmesi 

öngörülmüştü”.24   

Görüldüğü üzere karşılaştırma yapacağımız Cumhurbaşkanları dönemlerinden birisi olan E.Elçibey 

döneminde Rusya`ya karşı takip edilen politika bir uzaklaşma ve mesafe koyma politikasıdır. Aynı zamanda 

muhtemel bir tehdit algısı da sezilmektedir. Halk harekâtından yeni çıkmış Azerbaycan bu dönemde Rusya`ya 

karşı daha sert bir politikayla uzaklaşmak istiyordu. Tabii, bu dönemde Rusya`nın konjenktürel olarak zayıf 

kalmasının da büyük etkisi vardı. H. Aliyev döneminde de Rusya bir tehdit merkezi olarak görülmeye devam 

etse de artan gücü karşısında daha tavizkar bir davranış biçimi geliştirilmiştir. H. Aliyev`in iktidara geldiği 

zamandan 1994 senesinin ortalarına kadar Türkiye ve batı ülkeleri ile ilişkiler kısmen askıya alınmış Rusya`yı 

yatıştırma politikaları izlenmiştir. Azerbaycan karar alıcılarının denge politikası üzerinde şekillenmiş stratejik 

kültür çerçevesine en belirgin örneklerden birisi 2000 yılında yaşandı. “Rusya’nın baskısına karşı Türkiye’nin 

verdiği siyasi ve diplomatik desteklerden biri 2000 yılının Ocak ayında yaşandı. Aliyev, Çeçenistan sorununu 

nedeniyle Rusya tarafından suçlanan Azerbaycan üzerindeki baskısını hafifletmek için 9 Ocak tarihinde 

Ankara’ya iki günlük ani bir ziyaret yaparak Kafkasya’daki son gelişmeleri Demirel’le görüşmüştü. Ziyaretin 

resmi gerekçesi olarak Bakü-Ceyhan gümrük tarifelerinin görüşülmesi olarak gösterilmesine rağmen, 

Aliyev’in Türkiye Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu ile de görüşmesi ve ayrıca bu ziyaretin ardından 

Demirel’in Gürcistan’a gidererek Kafkas İstikrarı Paktı önerisinde bulunması, görüşmenin “gümrük 

tarifelerinden” daha fazla bir anlam taşıdığının göstergesiydi. Aliyev’in bu ani ziyaretinin esasında 

Azerbaycan ve Gürcistan üzerindeki Rusya’nın baskısının zayıflatılması için Türkiye’nin öncelik 

kullanmasını istemek olduğu anlaşılmaktadır”.25   

Aliyev’in ziyaretinin ardından Demirel’in 15 Ocak tarihinde Gürcistan’a gerçekleştirdiği ani ziyareti 

sırasındaki bölgede istikrarın sağlanabilmesi için AGĠT Şemsiyesi altında Kafkasya İstikrar Paktı (KĠP) 

oluşturma önerisi, esasında Rusya’nın bölgesel güvenliği tehdit girişimlerini dengelenmeyi amaçlamakta, 

ayrıca AGİT üyesi İran’ı da dışlamış gözükmektedir. Türkiye’nin bu önerisini destek amacıyla Demirel’in 

ABD, Batı Avrupa ve bölge ülkeleri liderlerine gönderdiği KİP’e destek mektupları konunun uluslararası 

gündemde geniş tartışmalara neden olmuştu.26  Görüldüğü gibi Rusya ile Çeçenistan savaşı özelinde yaşanan 

                                                           
21 Edalet Tahirzade, Kurtuluş ve Bütövlük Yolu, Bakü, Elçibey kütüphanesinin yayınları, 2003, s. 74-75. 
22 Cemil Hasanov, Eldar İsmayılov, Azerbaycan Tarihi, Bakü, Öğretmenler yayınları, 1995, s.  110. 
23 Faig Mammadov, Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan-Rusya İlişkileri, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009,s.36. 
24 Faig Mammadov, a.g.e., s.36. 
25 Nazim Cafersoy, Eyalet-Merkezi Düzeyinde Eşit Statüye Azerbaycan-Türkiye İlişkileri, Ankara, ASAM yayınları, 2000, s.41. 
26 Nazim Cafersoy, “Tarihten Günümüze Kafkas Evi Girişimleri ve Türkiye”, ASAM, Cilt 1, Sayı 7, Kasım 2000, s.33. 
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bu gerginliği bertaraf etmek için Azerbaycan tarafının kullandığı “Bölge Güçleri ile Dengeyi Korumak” 

politikası bu olayda da kendisini göstermiştir, siyasal elitlerin özellikle dış politika konulu olaylarda her zaman 

bu politikayı takip ettiğini söyleye biliriz. Tabii ki, Rusya ile yaşanan 2000 krizi ve yine Çeçenistan 

savaşlarında yaşanan gerginliklerde dikkat çekici bir olay da Azerbaycan`ın konjenktür uygun olduğunda 

Rusya karşıtı güçleri açıkça destekleye bilmesidir. Bu bakımdan benzeri olayların yakın tarihte tekrar etmesi 

bağımsızlık döneminden oluşan Rusya`yı da tehdit olarak algılayan ancak her zaman bunu açık belli etmeyen 

bir stratejik kültür penceresine işaret etmektedir. Bu pencereyi destekleyen başka eylemlere örnek olarak 11 

Eylül olaylarından sonra ve 1990`larda Azerbaycan`ın NATO`yu ve Amerika`yı bölgeye davet etme 

girişimleridir. Yine aynı şekilde açık bir Rus karşıtlığı ile bilinen Gürcü siyasetçi Saakaşvili`nin desteklenmesi 

de buna örnek teşkil ede bilir. 

Örneklerden de görüldüğü üzere Azerbaycan tehdit algıladığı güçlü komşularına karşı uluslararası 

denge oluşturmaya çalışarak sorunları çözmeye ve çıkarlarını korumaya yönelik rasyonel hareketler 

sergilemektedir.  

 

5. Sonuç Yerine 

Bu çalışmada jeopolitik durumu sebebiyle Kafkasya’da dikkat çekici bir ülke olmayı sürdüren 

Azerbaycan’ın özellikle dış politika hamlelerini yorumlamak için yeni bir bakış açısı gündeme getirilmeye 

çalışıldı. Stratejik kültür devletlerin bazı davranışlarını açıklamakta zorlanıldığında ve belki de her hangi bir 

aktörü incelerken başvurulması gerekli bir kuramdır. Sözgelimi Azerbaycan vakasında neden Rusya’dan 

aldıklarından daha etkili tankları satın ala bilecekken bunu tercih etmediğini araştırırken bu davranışın bir 

silah ticaretinde denge sağlama ve Rusya’yı kızdırmama hamlesi olduğunu görmemiz gerekir. Bu davranışın 

kökenini de kuşkusuz Dengeci stratejik kültürde aramamız gerekir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak siyasi 

elitlerin stratejik kültür ortamı üzerinden Azerbaycan yorumu yapıldı. Kuşkusuz kültürel girdiler vasıtasıyla 

toplumun da stratejik durumuna kısa göz atıldı, ancak şunu söylemekte fayda var ki literatürde stratejik kültür 

penceresinden devletlerin yorumlanmasına bir ihtiyacın varlığı söz konusudur.  
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(6) 

Aras DOĞAN* 

360 DERECE PERFORMANS DEĞERLEME YÖNTEMİ İLE PERFORMANS DEĞERLEME: 

BANKA ŞUBESİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

PERFORMANCE EVALUATION USING 360 DEGREE PERFORMANCE SYSTEM: A 

QUALITATIVE RESEARCH ON BANK BRANCHES EMLOYEES 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmada 360 derece performans değerleme yöntemi ile çalışanların yetkinliklerinin nasıl 

değerlendirildiği ele alınmaktadır. 360 derece performans değerlendirmede çalışanlar sadece üstlerince değil, 

kendisi, astları, çalışma arkadaşları ve müşterilerce değerlendirilmektedir.  

Bu araştırmanın amacı; 360 derece performans değerleme yönteminde yer alan altı yetkinliği 

değerlendirmektir. Bu amaçla sekiz banka çalışanı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş, veriler 

bilimsel analiz yöntemi ile düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular sekiz çalışandan yedisinin 

yetkinliklerinin arzu edilen seviyede ve üzerinde olduğunu göstermektedir. Sadece bir çalışanın yetkinlik 

performansı arzu edilen seviyenin altındadır. Bu araştırmanın nitel çalışma ile performans değerleme sürecine 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Nitel, Araştırma, Performans, Yetkinlikler, Bilişsel. 

JEL Kodları: M12, M5. 

 

 

     

ABSTRACT 

This study focuses on how the key competencies of emloyees are evaluated using 360 degree 

performance evaluation system. 360 degree performans apprasial of employees is evaluated not only from 

superiors but also from himself, sabordinates, peers and customers.  

The main aim of this study is to evaluate six key competencies acknowledged by 360 degree 

performance evaluation system. With this purpose semi-structured interviews were conducted with eight bank 

branch employees and the data were arranged and interpreted by means of descriptive analysis. The findings 

show that seven employees’s performance is above the desired level. But one employee’s performance is below 

desired level. It is believed that this reasearch will contribute qualitative performance evaluation using 360 

degree performance evaluation process.  

Keywords: Qualitative, Research, Performance, Competencies, Cognitive. 

JEL Codes: M12, M5.   
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1.GİRİŞ 

Performans, çalışanın bir amacı gerçekleştirmek için belirli bir zaman diliminde ortaya koyduğu 

gayretler sonucunda elde ettiği çıktılar olarak tanımlanabilir (Bingöl, 2006: 321). Örgütlerde çalışanın 

performansını belirlemek için performans değerleme yapılmaktadır. Değerlendirmede çalışanın işindeki 

başarısı, işi yaparken ortaya koyduğu tutum ve davranışlar ve kişisel özellikler dikkate alınmaktadır (Okakın, 

2009: 35). Süreç içinde birçok değerleme yöntemi kullanılmıştır. 360 derece, performans değerleme ve geri 

bildirim yöntemi en son kullanılan yöntemdir (Robbins, Judge, 2015:567).  

360 derece performans değerleme yönteminde çalışan kendisi, iş arkadaşları, astları, müşteriler ve 

yöneticisi tarafından çoklu olarak değerlendirilmektedir (Bayraktaroğlu Vd., 2007). Böylece çalışan etkileşim 

içinde olduğu herkes tarafından değerlendirilmektedir. Değerlemede yönetsel kararlar için ihtiyaç duyulan 

veriler sağlanmakta, başarılı ve başarısız olan çalışanlar belirlenmektedir. Değerlendirme sonucunda 

geribildirim yapılması gerekir. Geribildirimin kişiye özel olması, davranışlara odaklanması, hem 

değerlendirenlerin hem de değerlendirilenlerin ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir (Kaynak, Bülbül, 

2008).   

Bu çalışmada sekiz banka çalışanının performans düzeyi nitel bir çalışma ile ortaya konmaktadır. 

Değerlendirme çalışanın altı yetkinliği incelemekte, katılımcılardan elde edilen verilerle çalışanın her 

yetkinlik için performans düzeyi belirlenmektedir. Nitel çalışma önceden belirlenen kavramsal çerçeveye 

uygun olarak katılımcılardan sağlanan verilerin yorumlanması ile yapılmaktadır. Bu çalışma kavramların 

tanımlandığı ve yazın incelemesinin yapıldığı bölümle, nitel araştırmanın yapıldığı bölüm olmak üzere iki 

bölümden oluşmaktadır.  

 

2.KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1.Performans ve Performans Değerleme 

Performans kelimesi “başarmak, başarılan iş ya da muvaffakiyet gösterme” anlamına gelmektedir. 

Performans yerine “başarı” kelimesi de kullanılmaktadır (Can, Kavuncubaşı, 2005: 170). Yazın 

incelemesinde içerik bakımından benzer olsa da performansla ilgili farklı tanımların olduğu görülmektedir. 

Bazı tanımlar şöyledir. Akal (1996: 1) performansı, bir amacı gerçekleştirmek için planlı bir faaliyet 

sonucunda ortaya konulanın nicel veya nitel olarak ifade edilmesi olarak tanımlarken, Baş ve Artar (1991:3) 

benzer şekilde bireyin veya örgütün hedeflerine yönelik olarak neye ulaşabildiğinin neyi sağlayabildiğinin 

nicel ya da nitel anlatımı şeklinde tanımlamaktadır. Kohli (1985) performansı, bir çalışanın yaptığı işle ilgili 

olarak, kendine eşdeğer çalışanlara oranla gösterdiği davranış ve çıktıların verimliliği olarak görmektedir. 

Performans sadece işle ilgili çıktıları değil, işe yönelik olmayan davranışları da kapsamaktadır (Mc Grath, 

1995). 

Barutçugil (2002: 140), iş performansı seviyesinin önemli ölçüde bireyin “kişisel özelliklerine, zihinsel 

yeteneklerine ve değerlerine” bağlı olduğunu belirtmektedir. Baştürk (2003), bu üç faktöre başka faktörler de 

ilave ederek, iş performansı seviyesini “yetenek, işin ilgi çekici olması, işin sağladığı gelişme ve ilerleme 

olanakları, uygun hedef tanımı, geri besleme, ödüllendirme ve cezalandırma, işin gerektirdiği yeterli 

kaynaklara ulaşma” gibi faktörlerin belirlediğini ileri sürmektedir. Vroom, iş performansını bireyin “kişiliği, 

becerileri, bilgisi, deneyimi ve yetenekleri” olarak beş faktöre dayandırmaktadır (Hunter, Hunter, 1984). Bazı 

araştırmacılar kişilik özelliklerinin diğer faktörlere göre özel bir öneme sahip olduğunu ileri sürmektedir 

(Barrick, Mount, 1991). Bazıları ise performansın ne olduğunun önemli olmadığını, nasıl oluştuğu ve nasıl 

değerlendirildiğinin önemli olduğunu belirtmektedir (Furnham Vd., 1998).  

Örgütlerde çalışanların iş performansı seviyelerini belirlemek için performans değerlemesi 

yapılmaktadır. Performans değerleme, çalışma standartlarının belirlenmesi, bu standartlara göre çalışanların 

performanslarının değerlendirilmesi, geri bildirim sağlanması ve yetersizliklerin giderilmesini kapsamaktadır 

(Dessler, 2008: 336). Performans değerlemenin çalışanların iş performansı hakkında bilgi almak ve geri 

bildirim de bulunmak gibi iki önemli işlevi bulunmaktadır. Değerlendirme ile yönetsel kararlar için gereken 

doğru veriler elde edilir ve çalışanların eksikleri belirlenerek, bunların giderilmesi için tedbirler alınır (Palmer, 

Winters, 1993: 66). Değerlemede çalışanın işteki faaliyetleri bütün boyutları ile ele alınmaktadır. Çalışanın 
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işteki başarısı, işi yaparken tutum ve davranışları, ahlaki durum ve kişisel özellikleri değerlendirilmektedir 

(Okakın, 2009: 95). Aslında performans değerlemesinin genel amacı, yöneticiler tarafından alınan kararların 

ne ölçüde etkin olduğu konusunda gerekli bilgilere ulaşmaktır (Brown, Laverick, 1994). Değerlendirmenin 

adil ve objektif olması çalışanların örgüte karşı olan güvenini artırır (Cohen, 1992: 192). Performans 

değerlemesi yapmak için gittikçe gelişen yöntemler bulunmaktadır.  

Değerlendirmenin ilk uygulamaları geleneksel yöntemler olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel 

yöntemlerin sakıncalarını ortadan kaldırmak için geliştirilen yöntemler ise çağdaş yöntemler olarak 

nitelendirilmektedir (Dicle, 1982: 126). Geleneksel ve çağdaş ayrımı yapmadan bazı yöntemler; sıralama, 

kritik olaylar, kontrol listesi, metin değerlendirme, grafik değerlendirme, davranış değerlendirme, 360 derece 

değerlendirme ve geri bildirim olarak sıralanabilir (Barutçugil, 2002: 187).  Bir işletmede hangi yöntemin 

kullanılması gerektiğine ayrıntılı analizlere göre karar verilmelidir (Uyargil, 2013: 57). Bu çalışmada 360 

derece performans değerlendirme ve geri bildirim yöntemi kullanılmaktadır.  

 

2.2.360 Derece Performans Değerleme ve Geri Bildirim Yöntemi  

Geleneksel performans değerlemelerinde karşılaşılan bazı hatalı değerlendirmeler, 1990’lı yıllardan 

itibaren 360 derece değerleme yöntemini öne çıkarmıştır. Performans değerlemede kullanılan en son yöntem 

360 derece değerlendirme yöntemidir (Robbins, Judge, 2015: 567).   

360 derece değerlendirme yazında “çoklu değerlendirme”, “çoklu perspektif”, “iş arkadaşları 

değerlendirmesi”, “360 derece geri bildirim”, “yukarı doğru değerlendirme” gibi isimler almaktadır 

(Barutçugil, 2002: 202; Garavan, Vd., 1997). Bu yöntemle daha önceki tek kaynaklı değerlendirme 

yöntemlerinde ortaya çıkan sorunların ortadan kalkacağı, hataların daha az olacağı öngörülmektedir (Levy, 

Vd., 2000). Anılan yöntemle geleneksel yöntemlerde olduğu gibi değerlendirme sadece yönetici tarafından 

değil, çalışanın kendisi, aynı düzeydeki çalışma arkadaşları, müşteriler, astları ve yöneticiler tarafından çoklu 

olarak yapılmaktadır (Camgöz, Alptekin, 2006; McCarty, Garavan, 2001). 360 derece performans değerleme 

yöntemi ile hangi yetkinliklerin değerlendirildiği aşağıda açıklanmaktadır.                    

 

2.3.360 Derece Performans Değerlemede Yetkinlikler 

360 derece performans değerleme yöntemine göre çalışanın performansı bazı faktörlerin incelenmesi 

ile anlaşılmaktadır (Bayram, 2006; Uğurlu, 2007; Luderman, 2000). Bu faktörler veya yetkinlikler özetle 

şöyledir. 

İletişim: İletişim örgütlerin ve yöneticilerin etkinliği konusunda önemli faktörlerden biridir (Koçel, 

2014: 610). Örgütlerdeki iletişim insandaki kan dolaşımı gibi önemlidir (Hamptan, 1997: 310). Karşılıklı 

olarak beklentileri karşılayarak görüş birliğine varma amacını güden iletişim, sürekli ve iki yönlüdür (Eroğlu, 

Erden, 2006:1). Performansı belirleyen kriterler olarak başkalarını dinlemek, süreçleri izlemek, etkili yazılı 

ve sözlü iletişim becerisi sorgulanmaktadır (Uğurlu, 2007). 

İlişki: İlişki bir örgütün fırsatları değerlendirmesi, örgütteki yetenekli kişilerin bir araya getirilmesi ve 

sinerji yaratması ile doğru orantılıdır (İnce Vd., 2004). İlişki karşılıklı ve güvenilir iletişimi içeren psikolojik 

bir ihtiyaçtır. Sosyal olarak bir araya gelmek, ilişki ihtiyacının tatmin edilmesine katkı sağlar, güven ve 

samimiyet duygusunu geliştirir (Moller Vd., 2010). İlişkileri geliştirmek, takım çalışmasını özendirmek gibi 

faktörler ilişki kurabilme yeteneğinin kriterleridir.  

Yönetim Gücü: Yönetim; insanları, teknolojiyi, bilgi ve değerleri örgütün amaçları doğrultusunda 

etkili bir biçimde kullanma yeteneğidir (Barutçugil, 2002: 24). Geri bildirim kaynakların etkili 

kullanılmasında yönetime gerekli verileri sağlamaktadır. Etkili çalışma, teknolojiden faydalanma, gayretli ve 

yetenekli olma alt kriterleri yönetim gücünü belirlemektedir (Uğurlu, 2007). 

Çalışanların Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesi: Yoğun iş yaşamı ve bireyselcilik deneyimlerin bir 

sonrakilere aktarılmasını engellemektedir (Gümüştekin, Vd., 2010). Bireysel yeteneklerin bulunarak 

yetiştirilmesi, iyi bir motivasyon politikasının izlenmesi ve üst seviyedeki gayretlerin ödüllendirilmesi gibi 

kriterler bu yetkinliği ortaya çıkarmaktadır (Uğurlu, 2007). Çalışanlar da bu konuda sorumluluk hissetmelidir 

(Uygur, Sarıgül, 2015).         
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Müşteri Odaklılık: Müşteri odaklı çalışanlar müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını tahmin eder ve 

karşılarlar. Müşterinin memnun kalmasını ön planda tutarlar ve yeni müşteriler kazanmak için hizmet ve 

ürünlerini sürekli geliştirirler (Barutçugil, 2003: 23). Bu yetkinlik için çalışanın müşterilerden geri bildirim 

alıp hayata geçirip geçirmediği ve beklentileri anlayıp onları memnun edip etmedikleri sorgulanmaktadır 

(Bayram, 2006). 

Değişimlere Uyabilmek: Değişim; bireyin, grubun veya örgütün performansını ve verimliliğini 

artırmak amacıyla örgütün yapısını, davranışlarını ve süreçleri değiştirme doğrultusunda yönetimce başlatılan 

planlı bir girişim olarak tanımlanabilir (Çınar, 2005). Çevreye ve koşullara uyabilme, yaratıcılık, değişimi 

önceden fark edebilme gibi kriterler değişime uyabilme yetkinliğinin belirlenmesinde sorgulanan alt 

kriterlerdir (Uğurlu, 2007). 

 

3. ARAŞTIRMA 

    3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı; 360 derece performans değerleme ve geri bildirim yöntemi ile çalışanın 

performansının nitel bir çalışma ile nasıl belirlendiğini ortaya koymaktır. 

 

    3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada nitel yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntem, katılımcılardan sağlanan sözlü ve yazılı 

anlatımlarla, tutulan diğer kayıtların yorumlanmasına dayanmaktadır (Punch, 2011,165). Nitel araştırma nicel 

araştırmalara göre psikoloji ve sosyal olayların araştırılmasında daha derin bilgiler sağladığı ifade 

edilmektedir (Frankel, Devers, 2000). Katılımcılardan sağlanan bilgilerin analizinde betimsel yöntem 

kullanılmıştır. Betimsel yöntem daha önce açıklanmış bir kavramsal çerçevenin varlığını gerektirir. Bu 

çerçeveye göre veriler anlamlı bir biçimde düzenlenir, alıntılarla desteklenir ve bulgular yorumlanır (Yıldıırm, 

Şimşek, 2013: 256). Bu düşünceye dayalı olarak daha önce açıklanan kavramsal çerçevedeki boyutlara uygun 

olarak veri analizi çerçevesi oluşturulmuştur.  

Katılımcılarla yapılacak mülakat formunu oluştururken, daha önce 360 derece performans değerleme 

ve geri bildirim yöntemi üzerinde yapılan çalışmalardan yararlanılmış ve özellikle sorular bu yöntemdeki 

yetkinlikleri ortaya çıkaracak bir alt seviyedeki kriterlere göre hazırlanmıştır. Nitel araştırmada veri toplama 

ve analizi aynı anda yapılır (Büyüköztürk Vd., 2015: 224). Olgu ve olaylara dışarıdan müdahale edilmez, 

sonuçların güvenirliğinin uygun olduğu varsayılır (Fraenkel, Wallen, 2006). Buna rağmen, hazırlanan sorular 

uzmanlara sorulmuş ve içerik geçerliliği için gerekli düzeltmeler yapılmıştır. İçerik geçerliliği, ölçülmek 

istenen olgunun sorulan sorularla temsil edildiğinden emin olmaktır (Altunışık Vd., 2012: 123). 

 

3.3. Araştırmanın Örneklemi 

Nitel araştırmalarda örneklem, tesadüfi olmayan bir biçimde seçilir. Bunda amaç, mümkün olduğunca 

en doğru verilerin bulunacağı kişileri / kurumları bulmaktır (Eryılmaz, 2016: 33). Bu araştırmanın örneklemi 

Bursa’da hizmet veren banka şubelerinde çalışan sekiz kişiden oluşmaktadır. Bu çalışanların araştırmanın 

sorularına sağlıklı cevap verecekleri ve verdikleri cevapların geneli yansıtacağı değerlendirilmektedir. Banka 

şubelerinde bir şube müdürünün kontrolünde portföy yöneticileri ve operasyon görevlileri bulunmaktadır. Bu 

nedenle örneklem olarak iki şube müdürü, dört portföy yöneticisi ve iki operasyon görevlisi seçilmiştir. Bu 

sayıların hem işle ilgili faaliyetlerin hem de ilgili kavramların ifade edilmesinde yeterli olduğu 

değerlendirilmektedir. Örneklem sayısını belirlerken kavramların tekrar edilmesinden kaçınılmıştır. Örneklem 

büyüklüğü kriteri “doyum noktası”dır. Kavramlar tekrar edildiğinde doyum noktasına ulaşılmış demektir 

(Corbin, Strauss, 2008). Aşağıdaki tabloda katılımcıların demografik özellikleri görülmektedir.  
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Sıra No Görevi Cinsiyeti Yaşı Eğitimi Bankadaki Çalışma Süresi 

1 Şube Müdürü Erkek 44 Yüksek Lisans Aynı bankada 20 yıl 

2 Şube Müdürü Kadın 51 Lisans Bankacılık sektöründe 29 yıl 

3 Portföy Yöneticisi Kadın 32 Lisans Aynı bankada 11 yıl 

4 Portföy Yöneticisi Erkek 26 Lisans Aynı bankada 3 yıl 

5 Portföy Yöneticisi Erkek 48 Lisans Bankacılık sektöründe 23 yıl 

6 Portföy Yöneticisi Kadın 51 Lisans Bankacılık sektöründe 26 yıl 

7 Operasyon Görevlisi Erkek 41 Lisans Bankacılık sektöründe 16 yıl 

8 Operasyon Görevlisi Kadın 28 Lisans Aynı bankada 6 yıl 

 

3.4. Görüşmelerin Gerçekleştirilmesi 

Araştırmaya katılanlarla önceden randevu alınarak yaklaşık 40-45 dakika görüşülmüştür. Görüşme 1-

2 dakika sohbet şeklinde geçmiş ve ses kaydının alınması için kendisinden izin istenmiştir. Bir portföy 

yöneticisi hariç, diğerlerinin ses kaydı alınmıştır. Bu durum ifadelerin kavramsallaştırılmasına ve 

yorumlanmasına kolaylık sağlamaktadır. Ses kaydının alınmasına izin vermeyen katılımcının ifadesi not 

edilmiş ve daha sonra ses kaydı yapılanlarla birlikte görüşmelerin tamamı yazıya dökülmüştür. Nitel 

araştırmalarda elde edilen veriler ve analiz sonuçlarının inanılır ve güvenilir olması, araştırmaların 

değerlendirilmesine en önemli ölçüttür (Mcmillan, 2000). Araştırmacı katılımcıların sorulara verdikleri 

cevapları onlarla paylaşır. Betimsel analiz yapılan çalışmalarda katılımcılardan alıntı yapılması geçerliliğe 

katkı sağlamaktadır (Punch, 2005: 291). Bu çalışmada örneklem bir banka şubesinde çalışanları yeterince 

temsil edecek şekilde geniş tutulmuş, katılımcıların cevapları teyit edilmiş ve görüşme sürelerinin mümkün 

olduğu kadar uzun olmasına gayret sarf edilmiştir.  

 

4. BULGULAR 

    4.1. İletişim 

İletişim; bir kişiden diğerine bilgi, veri, istek ve anlayış aktarmaktadır (Davis, 1987:399). Yöneticinin 

başarısı iyi bir iletişim kurmasına bağlıdır. İletişimle karar ve planların uygulayıcılar tarafından benimsenmesi 

sağlanır (Flippo, 1970:380). İletişim iki yönlüdür ve beklentileri karşılayarak görüş birliğine varma amacını 

gütmektedir (Eroğlu, Erden, 2006:1). İletişimle ilgili ifadeler şöyledir “İşimle ilgili olarak yeterli bilgi ve 

beceriye sahip olduğumu düşünüyorum. Bir problemle karşılaştığımda üst ve arkadaşlarımı dinlerim. 

Karşılıklı olarak görüş birliğine vardığım zaman üstlerimin istekleri doğrultusunda çalışırım.” Çalışan, işi 

hakkında yeterli bilgiye sahip, üst ve arkadaşlarını dinliyor, iletişimi becerisi var.  

    

4.2. İlişki 

İlişki, psikolojik bir ihtiyaçtır (Moller Vd., 2010). İlişki ihtiyacı kişinin sosyal bir gruba dahil olması, 

grup tarafından desteklendiğini ve samimi ilişkiler kurduğunu hissetmesi ile tatmin edilmektedir 

(Vanteenkiste Vd., 2008). Bu konu ile ilgili verilen cevaplar şöyledir. “İnsanlarla samimi ilişkiler kurar ve 

geliştiririm. Çalışma arkadaşlarımla ilişkilerim iyidir. Ekibimi bir iş için motive etmede oldukça etkiliyim.” 

Çalışanın, insanlarla ve çalışma arkadaşları ile ilişkileri iyidir. Ekibini bir işe yönlendirebilir ve onları iş için 

özendirir. 
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   4.3. Yönetim Gücü 

Bir işin teknik yönleri iş üzerindeki yönetsel etkinliği etkilemektedir. Çalışan gelişmeleri tüm boyutları 

ile izlemeli ve bu konudaki eksikliğini gidermelidir (Jacobs, 1969). Özellikle daha yaşlı çalışanların 

performansını artırmak ve örgütte kalmalarını sağlamak için yeni gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi 

gerekmektedir (Palmer, 1993: 82). Çalışandan aktarımlar şöyledir. “İşimde başarılı olduğumu düşünüyorum. 

İşimle ilgili gelişmeleri izliyor ve uyguluyorum.” Çalışanın işini iyi yönetme gücü vardır.  

     

4.4. Çalışanların Yetiştirilmesi ve Geliştirilmesi 

Yetiştirme, daha verimli çalışmak için işleri doğru yapmak (Silber, Sherman, 1974: 79), geliştirme ise, 

çalışanın veya yöneticinin doğru işleri yapmak için rolünü değiştirmektedir ve daha geniş kapsamlıdır (Koçel, 

2014: 102). Aktarımlar şöyledir. “Bireyleri işe alırken yeteneğe önem veririm. Çalışanların başarılarını 

ödüllendiririm. İşinde sorumluluk alır ve başkalarına örnek olurum. Başarılı olmak için sabırla başka yollar 

da denerim.” Çalışan işi için yetkindir ve gelişmeye açıktır.  

    

 4.5. Müşteri Odaklılık 

Çalışan müşterinin arzu ve ihtiyaçlarını karşılıyor ve yeni müşteriler kazanmaya gayret gösteriyorsa 

müşteri odaklıdır (Barutçugil, 2002: 23). Çalışanın aktarımları şöyledir. “Müşterilerin memnun kalmalarına 

önem veririm. Müşterilerden geri bildirim alırım ve beklentilerini karşılarım. Gelişmelerden onları 

bilgilendiririm. Yeni müşteriler bulmaya gayret gösteririm.” Çalışan müşteri odaklıdır. 

    

4.6. Değişimlere Uyabilmek 

Değişim planlı bir süreçtir (Çınar, 2005). Değişimi çalışanların yapısı, teknoloji, ekonomideki 

dalgalanmalar, rekabet, siyaset ve eğilimler etkilemektedir. Çalışanlar değişime farklı tepkiler gösterirler 

(Robbins, Judge, 2015: 591). Değişimle ilgili cevaplar şöyledir. “işimdeki büyük ölüdeki değişimleri uygun 

bulmam. Teknolojideki değişimler işimi kolaylaştırırsa yararlı olur. İşimdeki yeni gelişmeleri izler ve 

uygularım.” Çalışan değişimden yana ancak, her değişimi kolayca kabul etmez.  

Bu kriterlere göre değerleme yapılarak her bir yetkinliğe 1 ile 6 puan verilmektedir. Puan durumuna 

göre performans nitelemesi şöyledir. 

                    Tablo 2. Puan Nitelemesi 

Puan Niteleme 

5-6 Mükemmel 

4-5 Beklenen düzeyin üzerinde 

3-4 Beklenen düzeyde 

1-3 Beklenen düzeyin altında 

Katılımcıların performansı yukarıdaki açıklamalara göre hesaplanmıştır. Performans puanlarını 

gösteren tablolar aşağıdadır. 
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Tablo 3: Katılımcıların Performans Puanları 
 

Yetkinlikler 

Puanlar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

İletişim 5 5 4 4 4 3 5 4 

İlişki 5 4 4 4 4 3 4 3 

Yönetim Gücü 5 4 3 4 3 2 4 4 

Yetiştirme ve Geliştirme 5 4 3 3 3 2 4 3 

Müşteri Odaklılık 5,5 4 4 3 3 2 4 4 

Değişimlere Uyma 4,5 4 3 3 3 2 3 3 

Toplam Performans Puanı 5 4,1 3,5 3,5 3,1 2,3 4 3,5 

  1’den 8’e kadar olan rakamlar Tablo 1’deki katılımcılar karşılığındadır. Bir çalışan mükemmel, bir 

çalışan beklenen düzeyin üzerinde, beş çalışan beklenen düzeyde, bir çalışan ise beklenen düzeyin altında not 

almıştır. 

 

5. SONUÇ 

360 derece değerlendirme ve geri besleme yöntemi performans değerlendirmede en son yöntemdir. Bu 

yöntemde çalışanın kendisi, yöneticisi, astları, çalışma arkadaşları ve müşteriler tarafından değerlendirme 

yapılmaktadır. Değerlendirmede örgütün uygulamasına bağlı olarak sekiz kadar yetkinlik dikkate 

alınmaktadır. Her temel yetkinliği belirleyen alt kriterlere not verilmekte ve böylece yetkinlik puanı 

belirlenmektedir. Temel yetkinlik puanları toplanmakta kaç temel yetkinlik değerlendiriliyorsa o sayıya 

bölünerek çalışanın yetkinlik puanı ortaya konmaktadır. 

Yetkinlik puanı düşük olanları geliştirmek için örgüt içinde eğitim verilmektedir. Gerekirse bu 

çalışanların çalışma yeri değiştirilerek yeniden değerlendirme yapılmaktadır. Bu çalışmada sadece bir çalışan 

düşük not almıştır. Çalışanın diğerlerine göre daha yaşlı olması ve emekliliğinin yaklaşması bunun nedeni 

olarak görülmektedir. Örneklem büyüklüğü olarak sekiz çalışan seçilmiştir. Bu sayı yetersiz gibi görünmesine 

rağmen, banka şubeleri homojen olduğundan sayının yeterli olduğu değerlendirilmektedir. Daha fazla 

katılımcı olursa aynı ifadelerin tekrar edileceği göz önünde bulundurulmuştur. Bir çalışanın ses kaydına izin 

vermemesi nedeniyle yazı ile kaydı alınan görüşmede veri kaybı olasılığı çalışmanın kısıtı olarak 

görülmektedir. Diğer taraftan katılımcılar kendileri hakkında sorulara cevap verirken ne ölçüde doğru ve 

samimi ifadelerde bulundukları başka bir kısıt olarak görülebilir. Bir çalışanın başkalarıyla özellikle 

müşterilerle iletişim ve ilişkisi, olaylara yaklaşım tarzı, kurumu temsil etme yeteneği gibi konularda 

yöneticinin performans değerleme dönemindeki gözlemleri yöneticiyi olumlu veya olumsuz yönde 

etkilemektedir.           
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EK:1 GÖRÜŞME FORMU     

Değerli Katılımcı,  

Sorular “360 Derece performans değerleme ve geri bildirim yöntemi çerçevesinde performans değerleme” 

başlıklı bir akademik çalışmada kullanmak için hazırlanmıştır. Çalışmada elde edilecek veriler kesinlikle üçüncü 

kişilerle paylaşılmayacaktır. Samimi cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. Sorularda bulunan bazı terimlerle ilgili 

açıklamalar aşağıdadır.  

 İletişim: Karşılıklı olarak beklentileri karşılayarak görüş birliğine varmaktır. 

 İlişki: Karşılıklı ve güvenilir iletişimi içeren psikolojik bir ihtiyaçtır. Sosyal olarak biraraya gelmektir.  
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 Etkin Yönetim: İnsanları, teknolojiyi, bilgiyi ve değerleri örgütün amaçları doğrultusunda etkili bir 

biçimde kullanmaktır.  

   Müşteri Odaklılık: Müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını tahmin ederek karşılamaktır.  

 Görüşme bilginizi ölçmeye yönelik değildir. Cevaplarınızla performansın nasıl ölçüleceği ortaya 

konacaktır.  

 Görüşmenin Başlama Saati:  

 Katılımcının ;  

 Görevi:  

 Cinsiyeti:  

Yaşı : 

Çalışma Süresi: 

Eğitim Seviyesi:  

Sorular (İkinci sorular alternatif sorulardır) 

1. İşinizle ilgili olarak başkalarını dinler misiniz? İşiniz konusunda bir problemle karşılaştığınızda üst ve 

arkadaşlarınıza danışır mısınız? 

2. İşinizin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yeterince bilgi sahibi misiniz? İşinizle ilgili süreç konusunda kimlerle 

iletişim kurarsınız? 

3. Etkili bir yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip misiniz? İletişim becerilerinizde karşılıklı olarak görüş 

birliğine varmakta mısınız? 

4. Çalışma arkadaşlarınız ve üstlerinizle yeterince bir araya geliyor musunuz? Bir araya geldiğinizde 

ilişkilerinizi samimiyet içerisinde geçiyor mu? 

5. Çalışma ekibinizle bir araya geliyor musunuz? Bir araya gelişleriniz güven ve samimiyet duygularınız 

geliştiriyor mu? 

6. Çalışma ekibinizi işe yönlendiriyor musunuz? Ekibinizi işinde başarılı olmaya yönlendiriyor musunuz? 

7. Güvenilir olduğunuza inanıyor musunuz? Size göre çevreniz sizi güvenilir buluyor mu? 

8. İşinizde arkadaşlarınıza önder oluyor musunuz? Çalışma arkadaşlarınız iş için size danışıyor mu? 

9. Yetki ve sorumluluğunuzu gerektiğinde diğerlerine devrediyor musunuz? Yetki ve sorumluluk devrini 

gerektiğinde bir başkasına devretmeyi  uygun buluyor musunuz? 

10. İşinize yeterli gayreti sarf ediyor musunuz?  İşinizde başarılı olduğunuza inanıyor musunuz? 

11. Teknolojik gelişmelerden yararlanıyor musunuz? Teknolojik gelişmelerin başarılı olmanızda rolü 

olduğuna inanıyor musunuz? 

12. İşinizde yeterli bilgi ve beceriye sahip misiniz? İşinizde başarılı olmak için yeterli deneyime sahip 

olduğunuza inanıyor musunuz? 

13. Bireyleri işe alışta yeteneğe önem veriyor musunuz? Çalışanları işle ilgili olarak eğitip geliştiriyor 

musunuz?  

14. İşinizde sabırlı mısınız? İşiniz sıkıcı olsa bile gerekli gayreti gösterir misiniz? 

15. Çalışanlarınızı iş için motive eder misiniz Başarılı çalışanları ödüllendirir misiniz? 

16. İşinizde sorumluluk alır, kararlılık gösterir misiniz? İşinizde başkalarına örnek olur musunuz?  

17. İşinizi daha iyi yapmak için yeni yollar arar mısınız? Kim bu işi en iyi yapıyor diye araştırır mısınız? 

18. İşinizde başarılı olmak için olumlu düşünceye sahip misiniz? Başarılı olma konusunda iyimser misiniz? 

19. Müşterilerinizden geri bildirim alıyor musunuz? Müşterilerinizden geri bildirim alıp isteklerini yerine 

getiriyor musunuz? 

20. Müşterilerinizin memnuniyetine önem veriyor musunuz? Müşterilerin beklentilerini karşılayıp onları 

memnun ediyor musunuz?  

21. Değişen koşulara uyum sağlayabiliyor musunuz? İşinizdeki değişikliklere kolayca uyum sağlayabiliyor 

musunuz? 

22. İşinizde başarılı olmak için alternatifler arıyor musunuz? İşinizdeki yeni gelişmeleri izleyip uyguluyor 

musunuz? 

Görüşmenin Bitiş Saati:   

 

 

 

 

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; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

65 
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Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU27 

FİNANS ve GERONTOLOJİ DİSİPLİNLERİNİN ORTAK KESİŞİM NOKTASI: FİNANSAL 

GERONTOLOJİ 

THE COMMON INTERSECTION POİNT OF FINANCIAL and GERONTOLOGY DISIPLINES: 

FINANCIAL GERONTOLOGY 

 

 

 

ÖZ 

Günümüz dünyasının tüm alanlarında meydana gelen gelişmeler, bugünün yaşlı nüfusunu geçmiş 

yıllara oranla oldukça farklı kılmıştır. Özellikle, 2000’li yıllarda 65 yaş grubu yaşlı sayılırken, bugün bu yaş 

grubu 75 ve üstü kabul edilmektedir. Bu yaş grubunun değişkenlik göstermesi, yaşlı bireylerin gerek sağlık 

gerekse de finansal planlama ihtiyaçlarını ortaya çıkarmıştır. Yaşlı grubunun bu ihtiyacı, finans, ekonomi ve 

pazarlama bileşiminden oluşan yeni bir uzmanlık alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüz 

literatüründe bu uzmanlık alanı; finansal gerontolojidir. Finansal gerontoloji, 21. yüzyıl yaşlı grubun 

değişikliğe uğraması ve buna bağlı olarak yaşlı bireylerin korunması gibi amaçlarla yaygınlaşmıştır.  

Bu çalışmada amaç, literatürde kendisine yeni yeni yer bulan finansal gerontoloji disiplinini kavramsal 

olarak açıklamak ve bu konu hakkında yurt dışında yapılan çalışmalara yer vermektir. Bu amaç doğrultusunda, 

yabancı literatür ayrıntılı biçimde incelenmiş olup, finansal gerontoloji hakkında yapılan literatür çalışmaları 

analiz edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Finans, Gerontoloji, Yaşlılık, Finansal gerontoloji.  

  

 

 

ABSTRACT 

Developments in all areas of today's world have made the needs of the elderly population quite 

different compared to previous years. Especially in the 2000s, individuals aged 65 years and older are 

considered to be elderly, but today 75 and above individuals are included in the elderly group. Changes in 

this age group have revealed both the need for healthcare and financial planning for the elderly. This need of 

the elderly group has led to the emergence of a new field of expertise consisting of a combination of finance, 

economics and marketing. In today's literature, this area of expertise related to elderly individuals is called 

financial gerontology. Financial gerontology is shaped by the needs of the 21st century old group. Accordingly 

it became widespread because of purposes, such as protecting the elderly from financial point of view.  

The aim of this study is to explain conceptual explanation of financial gerontology discipline which is 

recently introduced in literature and to include studies on this subject abroad. The aim of this study is to 

explain concept of financial gerontology discipline which is newly found in literature and to include 

researches abroad in this study. For this purpose, foreign literature has been examined in detail and the 

literature on financial gerontology has been analyzed.  

Keywords: Finance, Gerontology, Old Age, Financial Gerontology. 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu, doğum ile başlayıp ölüm ile biten yaşam sürecinde çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık 

dönemlerinden geçmektedir. Fakat herkes bu dönemleri aynı şekilde geçirmemekte, kişinin içinde bulunduğu 

toplumsal, ekonomik, sosyal, kültürel ve benzeri koşullar yaşamını etkilemektedir. Dolayısıyla kime "yaşlı" 

deneceği bu koşullara göre değişmektedir (Müftüler, 2018: 59). Ancak, son yıllarda tıp, teknoloji, ekonomi ve 

beslenme koşullarının gelişmesine paralel olarak artan hastalıklardan korunma yöntemleri, yeni teşhis ve 

tedavi yöntemleri sayesinde insan için beklenen yaşam süresinin arttığı ve yaşlılık kavramının değiştiği 

görülmektedir (Üstün ve Demirci, 2013: 230). 

Yaşlılık kavramında günümüzde meydana gelen bu değişim, yeni bir multidisipliner yaklaşımının 

önemini arttırmıştır. Bu yaklaşım gerontoloji disiplini olup, yaşlılığın bilimi anlamına gelmektedir. Kökeni 

Yunancada ihtiyar ve bilim anlamına gelen gerontoloji disiplini; biyoloji, sosyoloji, tarih, antropoloji, 

ekonomi, istatistik gibi disiplinlerin bileşiminden oluştuğu için son yıllarda değişime ve gelişime açık bir alan 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Arslan, 2017: 6 ; Akoğlu, 2018: 29). Bu bağlamda, gerontoloji disiplininin en 

temel amacının yaşlanma olaylarının biyolojik, sosyolojik, ekonomik ve çevresel bütün yönlerini bilimsel 

yöntemler ile incelemek olduğu söylenebilir (Yumurtacı, 2013: 11). Yaşlılığın bu kadar çeşitli bilimsel 

yöntemler ile ele alınması yaşlanmayı ve yaşlılık dönemini artık kendisinden korkulan ve endişe verici bir 

durum olmaktan çıkarmış ve yaşlılık döneminin nasıl dinamik ve verimli geçirilmesi gerektiğine ilişkin yol 

gösterici olmuştur (Arslan, 2009: 113).  

Günümüz ekonomik durumun belirsizliği, değişkenliği, çalışma şartlarının güçlüğü ve benzeri 

durumlar yaşlı bireyleri olumsuz etkilemektedir. İşte bu durum gerontoloji ile ekonomi disiplininin 

etkileşimde bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu etkileşim, yaşlı bireylerin ve ailelerinin parasal refah 

güvencesi için artan bir sorumluluğu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle, 1980'li yıllardan önce yaşlı bireyler, 

sadece emekli maaşı ve sosyal güvence ihtiyacının karşılanması konularına önem verirken, günümüzde ise bu 

bireyler, varlıkların korunması, geleceğe yatırım yapma, paranın iyi yönetilmesi, geçmiş birikimim 

değerlendirilmesi ve teknolojiden yararlanarak daha konforlu yaşam gibi mali refahın sağlanması üzerinde 

durmaktadırlar (Lusardi, 2012: 25). Yaşlı bireylerde ekonomik düşünce anlamında meydana gelen bu değişim, 

gerontoloji ve ekonomi disiplininin ortak noktasını oluşturan, literatürde kendisine yavaş yavaş yer bulan ve 

gelişime açık bir alanın oluşmasına neden olmuştur. Bu yeni alanın adı, "finansal gerontoloji"dir. 

Finansal gerontoloji; para, ekonomi, pazarlama gibi trendlerin birleşiminden oluşan ve yaşlı bireylere 

içinde bulundukları mevcut ekonomik ve sağlık koşullarında uzmanlık kazandırılmasını amaçlayan bir alandır 

(Mauk ve Mauk, 2006: 58). Bu yeni alanın en temel aracını da finansal okuryazarlık becerisi oluşturmaktadır. 

Bu beceri, yaşlı bireylerin kalan ömürleri boyunca ekonomik refahın sağlanmasında çok önemli bir role 

sahiptir (Cutler, 1997: 143). 

Bu çalışmada amaç, literatürde kendisine yeni yer bulan ancak gelişime oldukça açık bir konu olan 

finansal gerontoloji ve bu konunun en önemli aracı olan finansal okuryazarlık konularını kavramsal olarak 

açıklamak ve bu konular ile ilgili yurt dışında yapılan bazı çalışmalara yer vermektir. Çalışma giriş ve sonuç 

bölümleri hariç olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar, finansal gerontoloji ve finansal 

gerontoloji ile finansal okuryazarlık becerisi ile ilgili literatür taramasıdır.  

 

1.FİNANSAL GERONTOLOJİ 

Finansal gerontoloji, 1988 yılında ortaya çıkmış, fakat günümüzde çok yaygın bir biçimde tanınmaya 

başlanmış bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Multidisipliner bir alan olan finansal gerontoloji; biyoloji, 

psikoloji, sosyoloji, finans, ekonomi ve pazarlama alanlarının bileşiminden oluşmakta ve yaşlı bireyler ile 

ailelerinin yaşam süreleri boyunca varlıkların korunması, yönetilmesi ve benzeri durumlardaki isteklerinin 

belirlenmesi ve sorunların çözülmesinde yardımcı olan bir alandır (Mauk ve Mauk: 2006: 58). Finansal 

gerontoloji, finansal (mali) planlamanın alt alanı olarak gelişmiş ve uygulama ile teorinin keşimi olan finans 

ile gerontoloji disiplinlerinin ortak noktası olarak ortaya çıkmıştır. Bu alanın en temel amacını, yaşlı bireylerin 

yaşamlarını daha kaliteli ve verimli geçirmesinde ihtiyaç duydukları mali planlama ve varlık yönetimi 
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konularında uzmanlık sağlamaya yönelik bilgi ve yetenek arasında bağlantı kurulması oluşturmaktadır (Mauk, 

2006: 822). 

Finansal gerontoloji, yaşlı bireylerin 65 yaşına kadar çok fazla önemsemedikleri mali planlama, sağlık 

sigortası, birikimin değerlendirilmesi, bireylerin emeklilikte yapması gereken hususlar gibi erken emeklilik 

planlarının yapılmasında yol gösterici olmaktadır (Cutler, 1997: 149). Özellikle bu disiplin, Özellikle, 

bireylere maddi ve sosyal huzuru sağlayacak sosyal güvence, emekli maaşı ve birikimlerin değerlendirilmesi 

gibi üç temel noktada devletin, işverenlerin ve bireylerin önemli sorumluluklarının olduğunu da 

göstermektedir (Kemp vd., 2005: 274). Ancak, günümüzde yapılan birçok araştırma göstermektedir ki, 

yukarıda yer alan devlet, işveren ve bireylerin bu sorumlulukları yeterince yerine getiremedikleri 

gözlemlenmektedir. Özellikle, emekli bireylerin sayılarının oldukça arttığı birçok ülkede, bireylerin finansal 

planlama konusunda bilgi düzeyleri oldukça kötüdür. Bu durum, bireylerin çalışırken ve daha genç yaşlarda 

elde ettikleri kazançlarını iyi yönetememeleri ya da birikim yapma becerisine sahip olmadıkları uluslararası 

literatürde yapılan birçok araştırmada analiz edilmiştir (Hershey ve Mowen: 2000: 687 ; Stawski vd., 2007: 

14).  

Finansal planlama konusundaki yukarıda yer alan eksiklikler, finansal gerontolojinin en temel öğesini 

oluşturan finansal okuryazarlık becerisi kavramını ortaya çıkarmıştır. Literatürde 2000’li yıllarda yaygın 

biçimde inceleme konusu olan finansal okuryazarlık, bireylerin emekli olduktan sonra mali (finansal) açıdan 

memnun olması için varlıkların iyi yönetimi, makul borçlanma, birikimlerin iyi değerlendirilmesi gibi önemli 

konularda emeklilikten önce bireylerin kazanmaları gereken beceriyi ifade etmektedir (Lusardi vd., 2014: 

348). Bu becerinin erken yaşlarda bireyler tarafından kazanılması sonucunda ise bireylerin emekli olduktan 

sonraki önceliklerinin değiştiği görülmektedir. Şöyle ki, bireyler emekli olduktan sonra sadece emekli maaşı 

ve sosyal güvenlik ihtiyaçlarının yerine getirilmesini istemekte iken, artık bireyler geleceği planlama, 

kaynakları değerlendirme, yatırım yapma gibi konulara öncelik vererek ömürlerinin kalan kısımlarında daha 

konforlu ve rahat bir yaşamı istemektedirler (Lusardi, 2012: 25). 

Bireylerin isteklerinde yukarıda yer alan değişiklikler, finansal gerontolojinin ve özellikle parayı 

yönetebilme ve parayla mücadele etme anlamlarına gelen finansal okuryazarlık kavramlarının önemini 

belirtmektedir. Bu nedenle, bireylere henüz genç yaşlarında bu kavramların ne olduğu öğretilerek, bireylerin 

ilerleyen yaşlarında ekonomik, sosyal, toplumsal ve benzeri şartlara ayak uydurması ve ortaya çıkabilecek 

fırsatlardan yararlanma becerileri kazandırılmalıdır. Çalışmanın diğer kısmında, finansal gerontoloji ve 

finansal okuryazarlık becerisine yönelik uluslararası literatürde yer alan ve analiz edilmiş bazı çalışmalara yer 

verilmiştir.  

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Multidisipliner bir yaklaşım olan finansal gerontoloji konusuyla ilgili yurt dışında oldukça çok yayın 

yapılmıştır. Ancak, ülkemizde bu konu hakkında yapılan çalışmalara rastlanmamıştır. Yapılan incelemeler 

sonucunda bu konu ile ilgili uluslararası literatürde yapılan bazı çalışmalar şu şekilde analiz edilmiştir; 

Kemp ve arkadaşları (2005), finansal gerontoloji disiplini ile ilgili yapmış oldukları araştırmalarında, 

bireylerin gelecek için finansal planlama yapmanın önemini dikkate çekmişlerdir.  Araştırmalarında bireylerin 

hangi koşullarda finansal planlama yapmaya başladığı veya neden yapamadığı konusuna yoğunlaşmıştır. 

Araştırma nitel bir araştırma olup,  orta ve daha üstü yaşlı bireylerin yaşamlarına odaklanmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre; bireylerin finansal planlama yapma koşulları finansal, kişisel ve ailevi durumlarından 

(işveren programları, emeklilik fonlarına katılım, boşanma, sağlık sorunları, evlenme, iş kaybı gibi) olumlu 

veya olumsuz etkilenebilmektedir. 

Jacobs-Lawson ve Hershey (2005), çalışmalarında genç çalışanların zaman algısı, emeklilik 

planlaması ve finansal risk durumlarının emeklilik uygulamalarını nasıl şekillendireceğine yönelik analiz 

etmişlerdir. Çalışma nicel bir çalışma olup, anket kullanılmıştır. Çalışmaya göre; genç çalışanların tasarruf 

etme eğilimleri bu üç değişkenle etkileşim halindedir. 

Chansarn (2013), Tayland’da 50-59 yaş arasındaki nüfusun emeklilik hazırlıkları kapsamındaki 

faaliyetlerini incelemiştir. Chansarn’a göre, bu yaş grubundaki kişilerin mülk edinme çabaları, konaklama ve 
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emeklilik yaşamına ekonomik hazırlık şeklinde iki boyutta değerlendirilmelidir. Çalışmaya göre; çalışanların 

yaşı, geliri, eğitim düzeyi ve sağlık durumlarının iyi olması gibi etkenler, çalışma sonrası maddi hazırlıklarına 

olumlu etki yapmaktadır. Yine aynı çalışmaya göre, Tayland’da erkekler kadınlara kıyasla, evli olanlar 

bekârlara kıyasla daha kolay maddi hazırlık yapma olanağına sahiptir. 

Topa ve ekibi (2012), çalışmalarında Avrupa’daki göçmenlerin sahip olduğu psiko-sosyal faktörlerin 

emeklilik ve finansal planlamadaki önemine dikkat çekmişlerdir. Çalışmada yapısal eşitlik modellemesi, 

1200’den fazla göçmen üzerinde anket ve görüşme tekniğinden elde edilen verilerle kullanılmıştır. Buna göre; 

emeklilik için yapılan tasarruflar ve beklenen getiriler; yetersiz sağlık hizmetlerinden, düzensiz göçlerden, 

göçmenlerin barınma sürelerinden ve işlerin niteliğinden etkilenmektedir.  

Plagnol (2011), yaşam boyunca karşılaşılan maddi varlıkların ve borçların finansal memnuniyeti nasıl 

etkilediğini çalışmasında araştırmıştır. Bireylerin artan yaşla birlikte elde ettikleri maddi gelirleri, finansal 

memnuniyetlerine olumlu etkilemektedir. Çalışmaya göre; bireylerin ilerleyen yaşla birlikte azalan maddi 

yükümlülükleri finansal doyumu artırmaktadır. Fakat sağlık sorunlarının sıklaşması maddi sıkıntıların 

yaşanmasına neden olmaktadır. 

Hershey ve arkadaşları (2010), çalışmalarında iki farklı ülkedeki bireylerin emeklilik için finansal 

planlamalarını etkileyen sosyal, ekonomik ve psikolojik bileşenlerini incelemişlerdir. ABD’li ve Hollanda’lı 

bireylerin incelendiği çalışmaya göre; her iki ülkede de yaşlılar gençlere göre finansal planlama sürecinde 

daha aktiftirler. Ülkelerde uygulanan sosyal destek araçlarının ve kültürlerin, kişilerin finansal planlama 

kararlarında etkili olduğu sonucuna varmışlardır. 

Finansal gerontoloji konusunda yukarıda yer alan çalışmalar ışığı altında, yaş-emeklilik ile finansal 

planlama arasındaki ilişkinin çok önemli bir yere sahip olduğu anlaşılabilmektedir. Özellikle, erken yaşlarda 

yapılan finansal planlama sonucunda bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat, huzurlu ve maddi açıdan 

sıkıntı çekmeyeceği görüşü yapılan incelemeler sonucunda anlaşılmıştır. Ayrıca, analiz edilen bu çalışmalar 

bize; gerontoloji ile finans disiplinleri arasındaki ilişkiyi yansıtmakta ve yurt dışında bu iki disiplin arasındaki 

ilişkiye ülkemize oranla çok daha fazla önem verildiğini göstermektedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Geçmişten günümüze toplumların önemli bir parçasını oluşturan yaşlılar, toplam nüfusun büyük bir 

bölümünü oluşturmakta ve sağlık, teknoloji, ekonomi gibi alanlarda meydana gelen değişmeler de bu yaş 

grubunun ortalama ömrünü uzattığı görülmektedir. Bu durum, yaşlılık ile ilgili multidisipliner bir özelliğe 

sahip gerontoloji disiplininin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gerontoloji disiplini, literatürde kendisine 

yakın bir zamanda yer bulmuş olup, sürekli gelişime açık bir alandır. Bu nedenle, bu disiplin birçok disiplin 

ile etkileşim halindedir.  Gerontoloji disiplininin etkileşim halinde olduğu disiplinlerden birisi de finans 

disiplinidir. Özellikle, yaşlı bireylerin kalan ömürleri boyunca ekonomik ve sağlık bakımından daha iyi 

yaşayabilmeleri ve teknolojik gelişmelere paralel olarak daha faydalı ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeleri 

gerontoloji ile finans alanlarını bir bütün olarak değerlendirmeyi gerekli kılmıştır. Bu gereklilik, finansal 

gerontoloji konusunun günümüz literatüründe yer almasını sağlamıştır. Finansal gerontoloji, bireylerin henüz 

gençlik yaşlarında parayı etkili kullanma, tasarruf yapma, yatırımlarda bulunma yöntemleri ve benzeri 

konularda bireyleri bilinçlendirerek emeklilik dönemlerinde bireylerin daha rahat bir yaşam sürmesini 

amaçlayan bir alandır. Uluslararası literatürde gelişime açık olan bu alan maalesef, ülkemiz literatüründe 

kendisine yer bulamamıştır. 

Sonuç olarak, toplumdaki tüm bireyleri ilgilendiren finansal gerontoloji, yaşamın her döneminde 

üzerinde durulması gereken bir alandır. Özellikle, bu konu ile ilgili verilecek erken yaştaki eğitim; bireylerin 

yaşları ilerledikçe teknolojinin getirdiği kolaylıklardan yararlanma, parayı yönetebilme, yatırım yapabilme, 

tasarrufta bulunabilme ve paradan korkmama gibi önemli konularda yol gösterici olacaktır. Gerontoloji ile 

finans disiplinlerinin ortak noktasını oluşturan finansal gerontoloji, özellikle 2019 yılının yaşlılar yılı olarak 

kabul edildiği ülkemiz için çok önemlidir.    
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“İRAN TÜRKLERİNİN ŞAHESERİ; ŞİKÂRİ DESTANI” KİTABININ TANITIMI 

INTRODUCTION OF THE SHIKARI EPIC BOOKS 

 

 

ÖZ 

Azerbaycan coğrafyası 1828 Türkmençay ve Gülistan muahidelerle Rusya ve İran ülkeleri arasında 

ikiye ayrılarak edebi ve kültürel yönden iki farklı gelişmeler yaşamışlar. Kuzey Azerbaycan’da Azerbaycan 

Türkçesinin edebi dilinin gelişmesi devam ettiğinin yanı sıra Güney Azerbaycan’da şifahi edebiyatın 

yoğunluğunu görmekteyiz. Bu saha son zamanlarda araştırmacıların dikkatini üzerine çekmiş durumdadır.  

Şikari Destanı bu bölge aşıklarından derlenip yazıya aktarılan önemli destanlarımızdan biridir. İran 

sahası Anadolu ve Kafkazlar destanlarına kaynaklık eden bölge olduğundan 30âşık destanlarının çoğunun 

kaynağı bu coğrafya olduğu bilinmektedir. Bölgede zengin sözlü edebiyat kültürünün toplanması ve yazılı 

edebiyata kazandırılması yönünde bilimsel çalışmalar sürmektedir. Bu ürünlerden biri olan Şikari Destanı 

tarafımızca toplanıp ilk defa 2008 yılıında bir sempozyumda tanıtıldı. Destan daha sonra Türk Dil Kurumunun 

“Türk dünyası destanları derlenmesi ve yazıya aktarılması” projesinde yer alarak 2013 yılında “İran 

Azerbaycanı Aşık Destanları I Şikari Destanı” Azerbaycan Türkçesinin Tebriz şivesi ve Türkiye Türkçesi 

şeklinde yayımlandı. 2018 yılında ise Azerbaycan Milli Folklor Enistitüsü tarafından Azerbaycan Türkçesinde 

kitap şeklini aldı.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Tebriz, Âşık Edebiyatı, Şikâri Destanı. 

 

 

 

ABSTRACT 

The geography of Azerbaijan was divided into two by Russia and Iran with the agreement of 

Turkmençay and Gulistan. The development of the literary language of Azerbaijan Turkish continued in North 

Azerbaijan. In South Azerbaijan we see the intensity of oral literature. This region has attracted the attention 

of researchers recently. 

Şikari Epic is one of the important epics that is compiled and written in this region. The Iranian area 

was the source of the Anatolian and Kafkazlar epics. Scientific studies are continuing to gather rich oral 

literary culture in the region and to gain written literature. Şikari Epic, one of these products, was collected 

by us and introduced for the first time in 2008 at a symposium. İn 2013 TDK “compiling the Turkish world 

epics and transfer to the article” project with “İran Azerbaycanı Ashik Destanları I Shikari Destani.” In 2018, 

it was published by Azerbaijan National Folklore Institue in Azerbaijan Turkish. 

Keywords: Azerbaijan, Tabriz, Ashık literature, Shikari Epic. 
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GİRİŞ 

Destan söyleme Azerbaycan âşıkları arasında eskiden beri önemli bir gelenektir. Destan bilmeyen âşık 

âşık sayılmaz. Kırk gün kırk gece veya yedi gün yedi gece süren eski düğünlerde âşıklar bu süreyi destan 

söylemekle doldurmaktaydılar. Kimi zaman düğünü yürüten âşık destan yerine destan parçalarını dinleyicilere 

sunmaktadır. Âşıklarda destan bağlamak bir ayrıcalıktır. Destan bağlayan âşık diğer âşıklardan üstün 

olduğunu ifade eder. Âşık karşılaşmalarında, atışma ve deyişmelerde destan bağlayan âşık diğer âşıklardan 

destan bağlayıp bağlamadıklarını sorar.  

İran Azerbaycanı bölgesinde âşıklar arasında destan söyleme geleneği oldukça önemlidir. Bu bölgede 

insan hayatının üç önemli evresi olan doğum, evlenme ve ölüm aşamalarında âşıkların izlerini görmemiz 

mümkün. Kahvehane, sünnet düğünleri ve ad verme törenlerinde âşıklar destan veya destan parçalarını 

dinleyicilerine anlatmaktadır. 

 

Destanın Özelliği 

Dört kuşaktan süre gelen Şikâri Destanı,31 Azerbaycan Türkçesinin Tebriz şivesiyle anlatılmıştır. 

Destanda, Dede Korkut hikâyelerinde olduğu gibi nazım ve nesir bir arada kullanılmıştır. 1960 yılarında Âşık 

Yedullah’ın ağzından kaset kaydına alınmış destan dil bakımından da önemli bir malzeme olarak 

karşımızdadır.32 18 üstat-name, 255 koşma ve 65 mani (bayatı) bulunmaktadır. Destanda kullanılan nazım 

birimleri (3+4), (4+4), (6+5), (4+4+3) duraklı hece vezni olmuştur. Âşık destana üstat-name ile başlar, yer yer 

diğer üstat âşıklardan öğütlemeli şiirler (üstat-name) söyler ve destanı duvakkapma ile bitirir. 

Şikari destanın mekan tasnifinde otuz dört hayali ve gerçek isim ile karşılaşıyoruz. Şahıs isimleri olarak 

yüz otuz dört kişi bulunmaktadır.  

 

Şikâri Destanı’nın Özeti: 

Eski zamanlarda Rum diyarında Şah-ı Dârâ adlı bir padişah vardı. Onun Erçe ve Şikâri adlı iki oğlu 

arasında tahta oturma rekabeti bulunmaktaydı. Şah-ı Dârâ, küçük oğlu Şikâri’yi kendinden sonra Şah ilan 

edince Erçe bunu kabullenemez ve Şikâri’yi bir gezide kuyuda bırakır. Şikâri, Keyvan Sovdager adlı bir tacirin 

yardımıyla kuyudan kurtulur. Şikâri iyileştikten sonra, âşık kılığında Keyvan Sovdager ile birlikte saraya 

döner. Kendini tanıtmadan, dünya makamını büyük kardeşi Erçe’ye bırakır ve Keyvan Sovdâger ile birlikte 

yola koyulur.  

Yemen diyarının padişahı Menzer Şah-ı Yemeni, ağırlığınca altın karşılığında Şikari’yi köle olarak 

satın alır. Şikâri, burada kendini Hudâ-perest adıyla tanıtır. Menzer Şah-ı Yemeni’nin veziri, Hocand Vezir’in 

kızı Pernâz Hanım, ona âşık olur ve onunla evlenir. Daha sonra Şikâri’nin Pernâz Hanım’dan olan oğlu 

Cehandar, babasını tılsımdan çıkarmak için yola koyulur. Şikâri, Menzer Şah-ı Yemeni’yi Müslümanlığa 

davet eder. Menzer Şah-ı Yemeni kelimeişahadet getirir ve Müslüman olur. Yemen halkı da toplu şekilde 

Müslüman olur ve ülkenin her tarafına İslam bayrağı asılır, kiliseler camiye dönüştürülür. Kırk Haramiler’in 

Şikâri’ye katılmasıyla Şikâri’nin ordusu, daha da güçlenir. 

Şam hükümdarı Serheng-i Şâmi, Menzer Şah-ı Yemeni’nin kızı Simizar’ı isteyince aralarında 

anlaşmazlık çıkar. Şikâri, Serheng-i Şâmi’nin pehlivanı Kuh-peyker’i savaşta öldürür. Böylelikle Simzâr’ın 

gönlünde taht kurar ve onunla evlenir. Şikâri, yarı dev yarı adam şeklinde olan Serheng-i Şâmi ile karşılaşmak 

için Şam’a asker yürütür. Serheng-i Şâmi, sihir ve olağanüstü gücüyle Şikari’nin ordusu karşısında üstünlük 

sağlar, Simizar’ı kaçırıp bir kuyuda hapseder. Şikâri onu kurtarmak için ateş yakmaz, su boğmaz, kılıç kesmez 

özelliği olan Ergevan Şah ile karşılaşır ve Hızır Peygamberin yardımıyla onun olağanüstü güçlerini yener ve 

savaşta öldürür.  

                                                           
31 Âşık Yedullah’ın belirtiğine göre Şikâri Destanı’ni dört üstat âşık neslinden aktarılmıştır. Ȃşık Yedullah destanı üstadı Âşık 

Hac Ali İsperanlı, o da üstadı Âşık Elesger Gümüşkemer ve o da üstadı Âşık Semed Çakırlı’dan öğrenmiştir.  
32 TDK nın 2008 yılındaki VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayında “Bir Dil Malzemesi Olarak Şikari Destanı” adlı bildirimizde bu 

destanda yer alan arkaik sözcğkler üzerinde durulmuştur. VI. Türk Dil Kurultayı Bildiri kitabı, III. Cilt s:2825-2835, TDK 

yayınları. 
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Araplar Şahı’nın kızı Hurşid Bânu, nikap yüzünde bir savaşçı şeklinde onun karşısına çıkar. Şikâri, 

onunla güreş yapar ve onu yener. Hurşid Bânu, kendisini yenen pehlivan ile evleneceğine yemin ettiğini söyler 

ve onunla evlenir. Şikâri’nin Hurşid Bânu’dan, Cihangir adlı oğlu olur. Cihangir, on sekiz yaşına bastığında 

babası Şikâri’yi hapisten çıkması için Gülistan-ı Erem’e asker yürütür. Serheng-i Şâmi, Şikâri’yi yakalamak 

için Müslümanlığı kabul ettiğini söyler ve onu yanına çağırır. İçeceğine bayıltıcı ilaç koyup onu hapse atar. 

On sekiz yıl hapiste kalan Şikâri’yi oğulları Cihangir, Cihandar ve Cihanbehş kurtarmaya gelirler. 

Destan, Cihangir, Cihandâr ve Cihanbahş’in yolları üzerinde uğradıkları yerlerin halkını Müslüman 

yapma maceralarıyla devam eder. Cihangir yolda üzerinde Hilâliye kentinde Zühhak Padişahını 

Müslümanlığa davet eder ve her tarafa İslam bayrağını asar. Gülbâr Vilâyeti’ne vardığında, Kaf Dağ’ında 

yaşayan ve Gülbâr Vilâyeti’nin padişahı, Şah-ı Şücâ’nın kızı Goncaleb’i isteyen, Ekvan Dev’i yener. 

Goncaleb, ona âşık olur ve onunla evlenir. Cihangir, Goncaleb ile birlikte Şikâri’yi kurtarmak için yola devam 

eder. 

Diğer taraftan Cehandâr, annesi Hurşid Bânu’dan babasının Şikâri olduğunu öğrenince onu Serheng-i 

Şâmi’nin hapsinden kurtarmak için babasının ona özel yetiştirdiği at ile yola koyulur. Cihandar da uğradığı 

şehirlerde haksızlıklara karşı mücadelesini sürdürür. Uğradığı yerlerin halkını adalete ve Müslüman olmaya 

davet eder, İslam bayrağını geçtiği yerlerde diker.  

Serheng-i Şâmi’nin kızı Nazik-beden, Keyvan Pehlivan ve onların yardımına gelen Cihangir ile 

birlikte bir plan hazırlayarak Şikâri’yi Serheng-i Şâmi’nin hapishanesinden kaçırırlar. Şikâri daha sonra 

Serheng-i Şâmi’nin başkenti olan Gülistan-ı Erem’i fethetmek için askerlerini bir araya toplar. Serheng-i 

Şâmi’den sonra Serefrâz Şah, Şikâri’yle karşı karşıya gelir. Serefrâz Şah’ın yardımına gelen Şah-ı Gûlân ile 

Şikâri arasında savaş başlar. Şah-ı Gûlân, Şikâri’yi yenemeyince onu sihir gücüyle Heyhat adında tılsımlı bir 

yere götürür.   

Şemkur Eyyar ve Cihangir, Şikâri’yi Heyhat tılsımından kurtarmak için Tavus’un yanına gitmek için 

yola koyulurlar. Tavus onlardan tılsım ağacında yaşayan Simurg’un ayağından tutunarak tılsım olmuş yere 

gideceklerini söyler. Daha sonra onları kartal şekline dönüştürür. Şütür-ser Dev’in yardımıyla Şah-ı Gûlân’ı 

öldürerek Şikâri’yi tılsımdan çıkarırlar. Serefrâz Şah, İfrit-i Büzürg’ü yardıma çağırsa da, Şikâri tılsımdan 

kurtulup kartal şeklinde savaş meydanına iner ve İfrit-i Büzürg’ü öldürür. Cihangir ve Cihanbahş yardımıyla 

Gülistan-ı Erem’i ele geçirirler. İslam bayrağını oraya da dikerler. Şikâri ve yanındakiler, Gülistan-ı Erem’in 

saltanatını Keyvan Pehlivan’a bırakırlar. Cihangir, Cihandar ve Cihanbahş babaları Şikâri gibi gittikleri her 

tarafata adaletsizliğe karşı savaşırlar.  

Fireng padişahları, Gülistan-i Erem’in Şikâri’nin elinde olduğunu öğrenince olağanüstü güçler ile 

Gülistan-ı Erem’e saldırırlar. Ancak Şikâri ve yandaşlarına Hızır Peygamber sihirleri nasıl yok edeceğini 

öğretir. Böylelikle bu girişimler sonuçsuz kalır. Sonraki savaşlarda Cihandar, Zerdân’ı ve Şirzâd-ı Tig-zen de 

Elâve Şah’ı, Hızır Peygamberin yardımıyla ortadan kaldırır. 

Şikâri ve arkadaşlarının Elave Şah (devlerin padişahı) ve Serefraz Şah (perilerin padişahı) arasındaki 

kavganın ortasında kalması, onların yine Serefraz Şah’ın elinde olan Simizar Hanım’ı kurtarmak için devlerin 

yardım etmesi ve devlerin yardımıyla Gülistan-ı Erem’i korumaları, destanın ilginç bölümlerindendir.   

Şâhruh Şah’ın kızı Nur’ul-eyn’in Ekvân Dev’in anası tarafından kaçırılması ve Şikâri’nin onu 

kurtarması için Ugar ile savaşa gitmesi ve Hızır Peygamberin Şikâri’ye yardımları destanın diğer 

olaylarındandır.  

Şikâri, olağanüstü güçlerle savaşında tılsıma düşer ve Heft Kule-yi Kaf’a götürülür. Böylelikle, 

Cihangir, Cihanbahş ve Cihandâr’ın Şikâri’yi kurtarma çabaları ve onu tılsımdan çıkarma maceraları başlar. 

Onlar Şikâri’yi kurtarmak için yedi tılsımdan geçerler. Her tılsımdan geçmek için özel güçlere sahip olmaları 

gerekmektedir. Yedi denizin üzerinden kuşların yardımıyla uçtuktan sonra büyük büyücüyü öldürüp Şikâri’yi 

tılsımdan çıkarırlar. 

Şikâri, olayların sonunda ülkesi Dârâ Vilâyeti’ne dönmeğe karar verir. Askerleriyle birlikte Dârâ 

Vilâyeti’nin yakınlarında çadırlarını dikerler. Kardeşi Erçe’ye kendini tanıtmadan yıllar önce yaptığı suçu ona 

hatırlatır ve savaşa davet eder. Savaşta kardeşi Erçe’yi öldürmez. Şehre girer ve saltanat tahtını ele geçirir. 

Kendini kız kardeşi Sünbüle’ye tanıtır ve tekrar saltanat tahtını kardeşi Erçe’ye bağışlar.  
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Destanın son bölümlerinde Şikâri, Hindistan’a asker yürütür. Hindistan Padişahı Şikâri’nin adını 

duyduğunda Müslümanlığı kabul eder ve halkı da onunla beraber Müslüman olur. Şikâri uzun ömrünün geri 

kalanını ibadetle geçirir. 

 

Şikari Destanı’nın Önemi  

Âşıklık geleneğinin yoğun yaşadığı dönemlerde destan bilmeyen âşık, âşık sayılmazdı. Bu gün bile 

destancı âşıklar kavramı destan bağlayan ve iyi destan söyleyen âşıklara verilmektedir. Âşıklar düğünler, 

sünnet törenlerinde ve âşık kahvehanelerinde hikâyelerini anlatarak kültür elçiliği görevini başarıyla 

yürütmrktrdirler. Tebriz, Urumiye, Zengan, Erdebil gibi büyük kentlerin yanı sıra köylerde, kasabalarda 

âşıklar kahvehaneleri bu geleneği sürdürmektedirler.  

Tebriz âşıklarının dilinde arı Türkçeyi bulmak mümkündür. Âşıklar, Türkçenin yapısına uygun 

şiirlerin yanı sıra düz anlatımlarında da Türkçenin sözdizimine uygun bir anlatıma sahipler. Bu ifalarda 

mitolojik anlatım ve arkaik sözcüklere rastlamak mümkündür.33 (Kobotarian, 2015: 151). Şikari Destanı bu 

yönüyle İran Türklerinin milli benlik ve dillerini korumakta önemli bir işlev yürütmüştür. Türk dili 

(Azerbaycan Türkçesi) İran’da yasak dönemleri tecrübe etmiştir. Geçmiş dönemlerde Türkçe kitap çıkarmak 

bir yana dursun devlet dairelerinde ve okullarında bu dilin kullanımının yasak olduğu dönemleri yaşayan halk, 

sözlü kültür geleneğini başyapıt sayılan Şikari Destanı ile sürdürmüştür.  

İran sahasında Türk dilinin yazıp okumasının yasak olduğu dönemlerde Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya 

Selam” menzumesi kadar önem arz eden Şikâri Destanı sözlü geleneğin devamı konusunda önemli bir eser 

olarak değerlendirebiliriz. Âşıkların kullandıkları duru, arı ve akıcı Türkçe (Azerbaycan Türkçesi) İran 

coğrafyasında Türkçenin devamı ve yayılmasının sürdürülmesi konusunda önemli bir işlevi olmuştur.   

 

SONUÇ 

Tebriz âşıklarının anlattığı Şikâri Destanı, konusu bakımından kahramanlık destanlar sınıfında yer 

almaktadır. İster konu ister içerik açısından İran Türklerinin âşıklık geleneğinde önemli bir yere sahip olan bu 

destan, Türkçenin İran’da yasak olduğu dönemlerde önemli bir işlev yürütmüştür. Destan 1960lı yıllarda 

kasete alınsa da birçok arkaik sözcük içerdiğini görmekteyiz. Manas Destanı ile kıyaslanabilecek Şikâri 

Destanı bir bakıma İran’da Türklerin varlık mücadelesini, İran coğrafyasında köklü bir yerleşik hayata sahip 

olduklarının ispatı niteliğindedir.  

Destanın ana kahramanı Şikâri, olağanüstü özelliklere sahip kahraman âşıktır. Hızır Peygamber 

tılsımları aşmak için ona yardım eder. Bu destanın Dede Korkut hikâyeleriyle benzer yönleri dikkat çekiçidir; 

Destanın genel konusu Şikâri ve oğulları Cihangir, Cihandâr ve Cihanbahş’ın Müslümanlığı yayması 

olmuştur. Şikâri ve oğulları fethettikleri yerlerde İslam bayrağını diker, kiliseleri camiye cevirler. Kahraman 

birçok yerde savaştan önce abdest alıp alnını yere koyup iki rekât namaz kılmaktadır. Şikâri Destanı, yıllar 

önce kayda alınsa da destanda bugün bile kullanılmayan sözcüklere rastlamaktayız. Bu yönden destan önemli 

bir dil malzemesi olarak elimizde bulunmaktadır. Şikâri Destanı, yüksek lisans tezimizin bir bölümü olarak 

Türkiye Türkçesine çevrilmiştir.34 Bu destan daha çok yönlerden incelenmeye tabi tutulabilir.  
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Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU35 

ŞANLIURFA’DA KIRSAL ALANDAKİ KADINLARIN YAŞAM MEMNUNİYETLERİNİ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON THE FACTORS AFFECTING THE LIFE SATISFACTION OF WOMEN IN THE 

RURAL AREA OF ŞANLIURFA 

 

 

 

ÖZ 

Bu araştırmanın amacı Şanlıurfa’da kırsaldaki kadınların yaşam memnuniyetlerini etkileyen 

faktörlerin belirlenmesidir. Bu çalışmanın ana materyalini Şanlıurfa’da kırsal alanda yaşayan kadınlardan, yüz 

yüze yapılan görüşmelerde kullanılan anketler yoluyla, elde edilen veriler oluşturmaktadır. Bu veriler SPSS 

de Ki-kare testiyle analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, yaş, medeni durum, hane halkı sayısı, eğitim 

seviyesi, kırsalda çalışma alanı (bitkisel ve/veya hayvansal üretim), gelir durumu ve gelir kaynağı bağımsız 

değişkenleriyle, bağımlı değişken olan kırsalda yaşam memnuniyeti arasında istatistiki olarak bir anlamlılık 

tespit edilmiştir.  

Bu anlamlılığın önem derecesi p<%1’dir. Katılımcıların %44’ü kırsalda yaşamaktan memnun değildir, 

sadece %7 oranında bir yaşam memnuniyeti mevcut olup, %49’u ise kırsaldaki yaşamı kader olarak 

görmektedir. Kırsalda yaşayan kadınların eğitim, sağlık, gelir getirici faaliyetler ve yaşam standartlarının 

yükseltilmesi konularında ilave destek programlarına ihtiyaçları vardır. Bu araştırmanın sonuçları, kadınlara 

yönelik olarak hazırlanacak politikalar ve uygulamalarda, karar vericilere faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu 

çalışma, araştırma sahasında, bu konuda yapılan ilk çalışmalardan biridir.   

Anahtar Kelimeler: Kırsalda yaşam, kadınların memnuniyeti, etkili faktörler, Şanlıurfa. 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the factors affecting the life satisfaction of rural women in 

Şanlıurfa. The main material of this study is the data obtained from the women living in rural areas in 

Şanlıurfa through questionnaires used in face-to-face interviews. These data were analyzed by Chi-square 

test in SPSS. According to the results, a statistical significance was determined between age, marital status, 

number of households, education level, work area in rural areas (field crops and/or animal production), 

income status and income source with rural life satisfaction.  

The significance level is p <1% and 44% of them are not satisfied with living in the rural, only 7% 

have a life satisfaction, and 49% see the rural life as fate. Women need additional support programs on 

education, health, income generating activities and raising living standards in rural areas. The results of this 

study provide useful information to policy makers. This study is one of the first studies in this field. 

Keywords: Rural life, satisfaction of women, effective factors, Şanlıurfa. 
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GİRİŞ 

Yerleşmeler, canlılar ile birlikte yaşam alanlarına dönüşür. Her şeyden önce yaşanılan alanların, 

insanların beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılaması ve gidermesi gerekir. Yerleşmeler, insanların yaşadığı, 

yararlandığı, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan maddi ve manevi olarak bağlandığı yaşam alanları olup, 

dağılışları, yapıları ve özellikleri açısından farklıklar gösterebilmektedir (Canpolat ve Hayli, 2017:164). 

Yerleşim alanlarının, kuruluşları ve süreklilik kazanmalarında fiziki, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik 

temellere dayalı pek çok faktör etkili olmaktadır (Hayli ve Canpolat, 2018). Tüm dünyada yaşam alanları, 

genel olarak,  kentsel ve kırsal olarak iki temel grupta tanımlanmaktadır. Kent alanları, tarım dışı faaliyetlerin 

yaygın olduğu, iş bölümü ve uzmanlaşmanın geliştiği, ekonomik, teknolojik ve sosyal donatıları olan 

alanlardır. Kırsal alan ise, ekonomik yönden doğal kaynaklarla sınırlı, teknolojinin kentlere göre daha az 

geliştiği, geç ulaştığı ve benimsendiği, yaşamın daha çok geleneklere dayalı olduğu, kendine özgü görenekleri 

ve kültürel yapısı olan ve kentlere göre halkın yaşam standartlarının daha düşük ve zor olduğu yerler olarak 

kabul edilmektedirler (Anonim, 2019).  Kırsal alanlar, ekonomisi tarıma dayanan, yüz yüze ilişkilerin yaygın 

olduğu, işbölümü ve uzmanlaşmanın gelişmediği, genel olarak toplu yaşayan insan topluluklarını içeren, 

kültürel desenin ve doğal değerlerin korunması açısından önem taşıyan çok yönlü mekânlardır (Özhancı ve 

Yılmaz, 2017: 927). Kırsal alanlar, ülkemizin ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamında önemli bir yere sahiptir.  

Çünkü ülkemizde kırsalın kapladığı alan, yaşayan insan sayısı ve kırsalda yapılan faaliyetler ekonomik, sosyal 

ve kültürel açıdan dikkate değer niteliktedir. Her yerleşim yerinin büyümesi, gelişmesi veya farklılaşması, 

orada yaşayan bireylerin beklentilerine cevap verebilmesi, yerleşim alanın sahip olduğu potansiyel ile ilgilidir. 

Ülkemizde, ekonomik kaynaklarının yetersiz olduğu kırsal yörelerde yaşayanların kentlere göçmesi ve 

kırsaldaki nüfusun göreli olarak azalması ya da sadece yaşlı nüfusun kırsalda kalması, tarımsal faaliyetler de 

ve dolayısıyla üretimde azalmalara yol açmıştır (Somuncu, 2007: 815-816).  

Memnuniyet, kişisel olup, bireylerin yaş, eğitim, gelir, beklenti gibi birçok faktöre bağlı olarak 

farklılıklar göstermekle birlikte, bireylerin yaşadıkları yerlerden, yaptıkları işlerden ve ortamdan etkilenme 

durumuna bağlı olarak şekillenmektedir (Eğinli, 2009). Kadınlar, her dönemde ekonomik, sosyal ve toplumsal 

yaşamın çok önemli bir yanını oluşturmuştur. Kadınlar, hem çalışma hayatı içerisinde çeşitli işlerde çalışırken, 

hem de kendilerinden beklenen, geleneklere dayalı toplumsal rollerine uygun davranmaya çalışmaktadırlar 

(Ünüvar ve Tagay, 2015). Kırsalda kadınlar, tarımsal üretim ve gıda işlerinde, ailelerine ekonomik katkı 

sağlanmasında, ev içi ve dışı rolleri yerine getiren, kırsalda yaşam koşullarının iyileşmesine katkı sağlayan, 

ağır koşullarda ve emek-yoğun işlerde çalışmaktadırlar (Gülçubuk, 2017).  Bu çalışma geniş kapsamlı bir 

araştırmanın bir parçası olup, bu makalenin amacı Şanlıurfa’da kırsaldaki kadınların yaşam memnuniyetlerini 

etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışmanın ana materyalini Şanlıurfa’da kırsal alanda yaşayan kadınlardan elde edilen veriler 

oluşturmaktadır. Anketler, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen ve anket yapmayı kabul eden 

kadınlarla, yüz yüze görüşmeler yoluyla 2017 yılında yapılmıştır. Anketörlerin tamamı mahalli dilleri 

konuşabilen ve ağırlıklı olarak üniversite öğrencisi bayanlardan oluşturulmuştur. 6360 sayılı kanun ile yapılan 

büyükşehir şehirler ile ilgili düzenleme ve daha sonra eklenen ilave büyük şehirlerden önce, Türkiye 

nüfusunun %23’ü kırsal alanda, %77'si ise kentlerde yaşamakta idi (Çağlar, 2016). Kanun düzenlenmesi 

sonrası 2017 yılı verilerine göre ülkemiz nüfusunun %92.5’i kentlerde ve %7.5’i ise kırsalda yaşamaktadır 

(Anonim, 2019b). 2017 yılında Şanlıurfa’nın nüfusu 1,985,753 kişi ve bu nüfusun %49.7’si, yani 986,454’ü 

kadınlardan oluşmaktadır (TUİK, 2018). Buna göre kırsal da yaşayan kadın nüfusu 73,984’dir. Şanlıurfa’da 

0-19 yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı %51.47’dir (Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2016: 20). Buna göre 

ana kütle hacmi 38,080 kişi olmaktadır.  

Örneklem hacmi, ana kütle büyüklükleri ve tolerans gösterilebilir örneklem hatasına göre örneklem 

hacimleri tablosundan, %95 güven düzeyinde ve %5 hata payı ile belirlenmiştir (Bayram, 2015: 26). Buna 

göre örneklem hacmi 377 olup, analizlerde 369 anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS’de analiz 

edilmiştir. Analizlerde Ki-kare testi kullanılmış olup, bu analiz sık kullanılan parametrik olmayan testlerden 
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biridir. Ki-Kare testi, gözlenen ile beklenen değerler arasındaki farkın, istatistiksel açıdan anlamlı olup, 

olmadığının belirlenmesinde kullanılır (Lorcu, 2015: 179; Orhunbilge, 2000: 248). 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

Analizlerde yaş, medeni durum, hane halkı sayısı, eğitim seviyesi, kırsalda çalışma alanı (bitkisel 

ve/veya hayvansal üretim), gelir durumu ve gelir kaynağı bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Bağımlı 

değişken ise kırsalda yaşam memnuniyetidir. Katılımcıların yaş ortalaması yaklaşık 36 yıl, %83’ü evli, 

ortalama hane halkı büyüklüğü 7 civarında, %82’si ilkokul mezunu ve daha az eğitimli,  %39’u bitkisel 

üretimde çalışıyor, %67’si şahsi harcamalarında ailesinin/eşinin/babasının verdiği harçlığı kullanıyor ve 

%45’i ücretsiz aile işçisi durumundadır. Katılımcıların yaşı ile kırsalda yaşam memnuniyetlerine ilişkin 

düşünceleri arasındaki ki-kare test sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Yaş değişkeni ile kırsalda yaşam memnuniyeti arasındaki testin istatistiği 

Yaş Kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu 

Toplam Hayır  Evet  Kader-Seçme şansı yok 

18-29 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

110 

60.6 

14 

9.7 

14 

67.7 

138 

138.0 

30-39 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

14 

37.8 

6 

6.1 

66 

42.2 

86 

86.0 

40-49 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

26 

40.0 

6 

6.4 

59 

44.6 

91 

91.0 

50 ve üzeri Gözlenen değer 

Beklenen değer 

12 

23.7 

0 

3.8 

42 

26.5 

54 

54.0 

    

Toplam 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

162 

162.0 

26 

26.0 

181 

181.0 

369 

369.0 

Ki-Kare Testi Değer df p değeri 

Pearson Ki-Kare  

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear Association 

Geçerli Örneklem Sayısı 

141.355 

160.649 

85.459 

369 

6 

6 

1 

0.000 

0.000 

0.000 

 

Tablo 2 sonuçlarına göre, yaş ile kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu arasında istatistiki olarak 

bir anlamlılık mevcut olup, önem derecesi p<%1’dir. Katılımcıların %43.9’u kırsalda yaşamaktan memnun 

değildir, sadece %7.1’i memnun iken, %49’u ise kırsal yaşamı kader olarak görmekte ve burada yaşamak 

isteğiyle ilgili seçme hakkına sahip olmadığını düşünmektedir. En fazla memnuniyetsizlik en genç olan, 19-
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29 yaş grubunda ortaya çıkmakta olup, bunların %79.7’si kırsalda yaşamaktan memnun değildir.  Diğer 

taraftan 50 yaş ve üzeri katılımcıların %77.8’i kırsalda yaşamayı kader olarak görmektedir. Her iki sonuçta 

beklenen bir sonuç olup, genç nüfus kent yaşamanı tercih ederken, yaşlı nüfus ise kırsal da yaşamayı 

kabullenmiş bir eğilim göstermektedir. 2017 yılında, TR2A bölgesi olan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerini 

kapsayan kadın profili araştırması sonuçlarına göre, kadınların bölgede yaşamaktan memnun olmadıkları ve 

ilk fırsatta burayı terk ederek başka yerlere göç etme isteğinin belirgin olduğu ve araştırmaya katılan üç 

kadından ikisinin bu düşüncede olduğu belirlenmiştir (Serhat Kalkınma Ajansı, 2017:16). Katılımcıları 

medeni durumu ile kırsalda yaşam memnuniyetine ilişkin düşünceleri arasındaki ki-kare test sonuçları Tablo 

2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Medeni durum ile kırsalda yaşam memnuniyeti arasındaki testin istatistiği  

Medeni Durum Kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu 
Toplam  

 Hayır  Evet  Kader-Seçme şansı yok 

Bekâr 

 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

44 

22.0 

0 

3.5 

6 

24.5 

50 

50.0 

Evli 

 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

117 

133.0 

26 

21.3 

160 

148.6 

303 

303.0 

Dul 

 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

1 

7,0 

0 

1.1 

15 

7.8 

16 

16.0 

   

Toplam 

 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

162 

162.0 

26 

26.0 

181 

181.0 

369 

369.0 

Ki-Kare Testi Değer df p değeri 

Pearson Ki-Kare  

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear Association 

Geçerli Örneklem Sayısı 

56.288 

63.639 

49.447 

369 

4 

4 

1 

0.000 

0.000 

0.000 

 

Tablo 2 verilerine göre medeni durum değişkeni ile kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu 

arasında istatistiki olarak bir anlamlılık mevcut olup, önem derecesi p<%1’dir. Katılımcıların yaklaşık %44’ü 

kırsalda yaşamaktan memnun değildir. Bekâr ve dul olanlardan hiç biri kırsalda yaşamak istememektedir. 

Sadece evli olanların %8.6’sı kırsalda yaşamak taraftarıdır. Diğer taraftan dul olanların %93.4’u kırsal da 

yaşamı kader olarak görmektedir. Katılımcıların hane halkı sayısı ile kırsalda yaşam memnuniyetlerine ilişkin 

düşünceleri arasındaki ki-kare test sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 3. Hane halkı sayısı ile kırsalda yaşam memnuniyeti arasındaki testin istatistiği 
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Hane halkı sayısı Kırsalda yaşamaktan memnun olma 

durumu 

Toplam  

 

Hayır  Evet  Kader-Seçme şansı 

yok 

1-4 

 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

40 

20.2 

6 

3.2 

0 

22.6 

46 

46.0 

5-9 

 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

110 

115.0 

20 

18.5 

132 

128.5 

262 

262.0 

10 ve 

üzeri 

 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

12 

26.8 

0 

4.3 

49 

29.9 

61 

61.0 

Toplam 

 

Gözlenen değer 

Beklenendeğer 

162 

162.0 

26 

26.0 

181 

181.0 

369 

369.0 

Ki-Kare Testi Değer df p değeri 

Pearson Ki-Kare  

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear 

Association 

Geçerli Örneklem Sayısı 

69.397 

91.578 

58.765 

369 

4 

4 

1 

0.000 

0.000 

0.000 

 

Tablo 3 verilerine göre hane halkı sayısı değişkeni ile kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu 

arasında istatistiki olarak bir anlamlılık mevcut olup, önem derecesi p<%1’dir. Katılımcıların, %12.5’inin 

hane halkı sayısı 4 ve altında, %71’inin hane halkı sayısı 5 ile 9 arası ve %16.5’inin hane halkı sayısı 10 ve 

üzeridir. Katılımcıların, %44’ü kırsalda yaşamaktan memnun değildir. Hane halkı en az olan grupta yer 

alanların %87’si en fazla memnuniyetsizlik oranına sahip iken, en kalabalık olan grup ise %80.3 oranında 

kırsalda yaşamaya kader olarak bakmaktadır. Burada dikkat çeken sonuç, hane halkı sayısı arttıkça, kırsal da 

yaşamayı kabullenme oranı da artmaktadır. Bu durum kalabalık ailelerin, kentte yaşam pahalılığı nedeniyle, 

kırsal da yaşamı tercih etmeleri ile açıklanabilmektedir. Diğer taraftan kalabalık aileler kırsal da aile içi iş 

gücü olarak da görülmektedir. TR2A Bölgesinde yapılan araştırmada da, kırsal kesimlerde ise, daha yaygın 

bir şekilde geniş aile yapısının sürdüğü gözlemlenmiştir (Serhat Kalkınma Ajansı, 2017: 79). Katılımcıların 

eğitim seviyesi ile kırsalda yaşam memnuniyetlerine ilişkin düşünceleri arasındaki ki-kare test sonuçları Tablo 

4’de verilmiştir. 

 

Tablo 4. Eğitim seviyesi ile kırsalda yaşam memnuniyeti arasındaki testin istatistiği 

Eğitim Seviyesi Kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu 

Toplam  
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Hayır  Evet Kader-Seçme şansı yok 

Okuryazar değil 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

32 

49.6 

0 

8.0 

81 

55.4 

113 

113.0 

Okuryazar  

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

20 

46.5 

12 

7.5 

74 

52.0 

106 

106.0 

İlkokul  

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

60 

35.1 

0 

5.6 

20 

39.2 

80 

80.0 

Ortaokul  

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

36 

24.6 

14 

3.9 

6 

27.5 

56 

56.0 

Lise  

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

14 

6.1 

0 

1.0 

0 

6.9 

14 

14.0 

Toplam Gözlenen değer 

Beklenen değer 

162 

162.0 

26 

26.0 

181 

181.0 

369 

369.0 

Ki Kare Testi 
Değer df p değeri 

Pearson Ki-Kare  

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear Association 

Geçerli Örneklem Sayısı 

151.485 

168.243 

83.156 

369 

8 

8 

1 

0.000 

0.000 

0.000 

 

Tablo 4 verilerine göre eğitim seviyesi değişkeni ile kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu 

arasında istatistiki olarak bir anlamlılık mevcut olup, önem derecesi p<%1’dir. En yüksek eğitim seviyesi olan 

lise mezunlarının tamamı kırsal da yaşamaktan memnun değildirler. Diğer taraftan okuryazar olmayanların 

%71.7’si kırsaldaki yaşamı kader olarak görmektedirler. Eğitim seviyesi arttıkça kırsalda yaşamaktan 
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memnun olma durumu azalmaktadır. Bunun tam tersini de söyleyebilmek mümkündür. Eğitim seviyesi 

azaldıkça kırsalda yaşam memnuniyeti artmaktadır. TR2A Bölgesinde, özellikle yüksekokul ve üzeri eğitime 

sahip nüfusun göç etme eğiliminde olduğu ve bölgeden en az düzeyde göç eden nüfusun ise okuma yazma 

bilmeyenler olduğu tespit edilmiştir (Serhat Kalkınma Ajansı, 2017: 25). Katılımcıların kırsalda çalışma alanı 

ile kırsalda yaşam memnuniyetlerine ilişkin düşünceleri arasındaki ki-kare test sonuçları Tablo 5’de 

verilmiştir. Buna göre kırsalda çalışma alanı değişkeni ile kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu arasında 

istatistiki olarak bir anlamlılık mevcut olup, önem derecesi p<%1’dir. Kırsalda çalışma alanı, tarımsal 

faaliyetlerdir. Tarımsal faaliyetler hem bitkisel ve hem de hayvansal üretim ile iç içedir.  

 

Tablo 5. Kırsalda çalışma alanı ile kırsalda yaşam memnuniyeti arasındaki test istatistiği 

Kırsalda çalışma alanı Kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu 
Toplam  

 Hayır  Evet  Kader-Seçme şansı yok 

Bitkisel 

Üretim 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

84 

62.8 

6 

101 

53 

70.1 

143 

143.0 

Hayvansal 

Üretim 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

24 

21.1 

6 

3.4 

18 

23.5 

48 

48.0 

Her ikisi de 

 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

54 

78.1 

14 

12.5 

110 

87.3 

178 

178.0 

Toplam 

 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

162 

162.0 

26 

26.0 

181 

181.0 

369 

369.0 

Ki-Kare Testi Değer df p değeri 

Pearson Ki-Kare  

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear Association 

Geçerli Örneklem Sayısı 

30.276 

30.426 

24.584 

369 

4 

4 

1 

0.000 

0.000 

0.000 

 

Bazen bunlardan biri daha ağırlıklı ya da zamanın daha çoğunu alabilmektedir. Bunlar bitkisel üretim, 

hayvansal üretim ya da her ikisi birden olabilmektedir. Buna göre en fazla memnuniyetsizlik bitkisel üretimde 

ağırlıklı olarak çalışan kadınlarda ortaya çıkmakta olup, %58.7’dir. Bitkisel üretim, hayvansal üretime göre 

daha fazla emek yoğun bir iş kolu olup, üretimin çeşidi ve dönemine göre, tam gün ve doğal iklim koşulları 

altında yapılmaktadır. Diğer taraftan her ikisini de de ağırlıklı olarak yapanlar, kırsalda yaşamı %49.1 oranında 

kader olarak görmektedirler. Katılımcıların gelir durum ile kırsalda yaşam memnuniyetlerine ilişkin 

düşünceleri arasındaki ki-kare test sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre gelir durumu değişkeni ile 

kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu arasında istatistiki olarak bir anlamlılık mevcut olup, önem 

derecesi p<%1’dir. 
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Tablo 6. Gelir durumu ile kırsalda yaşam memnuniyeti arasındaki testin istatistiği 

Gelir Durumu Kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu 
Toplam  

 Hayır  Evet  Kader-Seçme şansı yok 

Ücretsiz aile işçisi 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

60 

72.0 

6 

11.6 

98 

80.5 

164 

164.0 

Ücretli çalışan 
Gözlenen değer 

Beklenen değer 

102 

82.1 

20 

13.2 

65 

91.7 

187 

187.0 

Kendi hesabına 

çalışan 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

0 

7.9 

0 

1.2 

18 

8.8 

18 

18.0 

Toplam 

 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

 

162 

162.0 

26 

26.0 

181 

181.0 

369 

369.0 

Ki-Kare Testi Değer df p değeri 

Pearson Ki-Kare  

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear Association 

Geçerli Örneklem Sayısı 

43.344 

50.789 

1.349 

369 

4 

4 

1 

0.000 

0.000 

0.245 

 

Tablo 6 verilerine göre ücretli çalışanların %54.6’sı en fazla memnuniyetsizlik gösteren gruptur. Bu 

beklenen bir sonuçtur, çünkü düşük yevmiye ve zorlu doğal koşullarda altında çalışan ve emeklerinin 

karşılığını tam olarak almadıklarına inananlardan oluşan gruptur. Bu koşullarda kentlerde çalışıyor olsalar ya 

daha fazla bir kazanç elde edeceklerine ya da aynı ücret için daha az çalışacaklarına inanmaktadırlar. Diğer 

taraftan kendi hesabına çalışanlar tamamı, yaptıkları işlerin karşılığını kendileri aldıkları için, bunu bir fırsat 

ve lütuf, diğer bir deyişle kader olarak görmektedirler. Aynı zamanda, ücretsiz aile işçisi olanlar %59.8 

oranında, kırsalda yaşamı kader olarak kabul etmektedirler. Katılımcıların gelir kaynağı ile kırsalda yaşam 

memnuniyetlerine ilişkin düşünceleri arasındaki ki-kare test sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. Gelir kaynağı ile kırsalda yaşam memnuniyeti arasındaki test istatistiği 

Gelir Kaynağı Kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu 
Toplam  

 Hayır  Evet  Kader-Seçme şansı yok 

Aile tarafından 

verilen harçlık 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

92 

108.4 

6 

17.4 

149 

121.2 

247 

247.0 
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Ücretli tarım işçisi 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

70 

50.9 

20 

8.2 

26 

56.9 

116 

116.0 

Kendi işinde çalışan 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

0 

2.7 

0 

0.4 

6 

2.9 

6 

6.0 

Toplam 

 

Gözlenen değer 

Beklenen değer 

162 

162.0 

26 

26.0 

181 

181.0 

369 

369.0 

Ki-Kare Testi Değer df p değeri 

Pearson Ki-Kare  

Likelihood Ratio 

Linear-by-Linear Association 

Geçerli Örneklem Sayısı 

63.631 

66.765 

16.761 

369 

4 

4 

1 

0.000 

0.000 

0.000 

 

Buna göre kırsalda gelir kaynağı değişkeni ile kırsalda yaşamaktan memnun olma durumu arasında 

istatistiki olarak bir anlamlılık mevcut olup, önem derecesi p<%1’dir. Tablo 7 sonuçlarına göre gelir kaynağı 

açısından en fazla memnuniyetsizlik %60.4 ile ücretli tarım işçisi grubunda ortaya çıkmaktadır. Bu durum, 

Tablo 6’da yer alan ücretli çalışan grubunun sonuçlarıyla örtüşmekte olup, tutarlıdır. Kendi işinde çalışanların 

tamamı ile ailesi (eş, baba, kardeş vb) tarafından verilen harçlık grubunda yer alanların %60.3’ü bu durumu 

kader olarak kabullenmektedir. Bu veriler Tablo 6 sonuçları ile de tutarlıdır. Diğer taraftan TR2A bölgesinde 

yapılan araştırmada da, bölgedeki kadınların düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip olduğu tespit edilmiştir 

(Serhat Kalkınma Ajansı, 2017: 17).  

Diğer taraftan geniş kapsamlı olarak yapılan araştırmada, bazı değişkenlerin dağılımları ve test 

istatistikleri aynı çıkmıştır, mesela kırsalda yaşam memnuniyeti ile tarım işçisi olarak çalışmaktan memnun 

musunuz bağımlı değişkenleri ile bazı bağımsız değişkenlerde de aynı dağılımlar ve sonuçlar elde edilmiştir. 

Bu makale de yer almayan çoklu değişkenlerin neredeyse tamamında kırsal da yaşam memnuniyeti düşük 

çıkmış, daha çok kent merkezli yaşama olumlu bakıldığı tespit edilmiştir.  

 

SONUÇ 

Araştırma sahasının ataerkil yapısı nedeniyle, kadınlar sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlara en fazla 

muhatap olan ve yaşadıkların toplumun neredeyse en dezavantajlı grubunu oluşturmaktadır. Bölgenin sosyo-

kültürel yapısı, kadınlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Toplumsal yapının baskın olması, kadınların 

ekonomik, kültürel ve sosyal hayata katılımını zorlaştırmaktadır. Kadınlar arasında, kırsal alanın sosyal, 

kültürel ve zorlu ekonomik yaşam koşulları nedeniyle, genel olarak bir memnuniyetsizlik hâkimdir. 

Ülkemizde son dönemlerde kadınların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik olarak oluşturulan olumlu 

politikalar ve uygulamalar daha çok kentlerde yaşayan kadınlarla sınırlı kalmaktadır. Bundan dolayı, kadınlara 

yönelik politikalarda, kırsalda yaşayan kadınlara yönelik özel politikalar geliştirilmelidir. Özellikle kırsal da 

yaşayan kadınların eğitim, sağlık, gelir getirici faaliyetler ve yaşam standartlarının yükseltilmesi konularında 

ilave destek programlarına ihtiyaçları vardır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar, kadınlara yönelik olarak 

hazırlanacak olan politikalar ve uygulamalarda, karar vericilere faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu çalışma, 

araştırma sahasında, bu konuda yapılan ilk çalışmalardan biridir.  
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Aynur CELİLOVA36 

XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA AZERBAYCAN EDEBİYATINDA TÜRKÇÜLÜK, TURANCILIK 

TURKISM AND TURANISM IN THE LITERATURE OF AZERBAIJAN LITERATURE IN THE 

BEGINNING OF THE 20TH CENTURY 

 

ÖZ 

Azerbaycan edebiyatı, asırlık gelenekleri ile çeşitli edebi akımları bünyesinde toplamış Türk dünyası 

edebiyatının önemli bir kolunu teşkil eder. Azerbaycan şiirinin kökleri Nizami’den Hâkanî’ye, Nesimî’den 

Fuzulî’ye, Hataî’den Kuşçuoğlu’ya, Seyid Azim’e, oradan Vagif, Vidadi, Zakir, Sabir, Cavid, Hadi, Vahid 

gibi pek çok söz üstadına dayanır. Azerbaycan Türk şiiri XIII. yüzyıldan başlayarak bugüne kadar oldukça 

zengin bir birikim kazanmıştır.  XX. yüzyıl Türk şiirinin gerek içerik ve gerekse biçim açılarından gelişerek 

bugünkü konumuna ulaşmasında bütün bu özgün şairlerce ortaya konulan eserlerin büyük rolü olmuştur. XX. 

yüzyılın başlarından itibaren özellikle 1905 manifestosunun getirdiği özgürlükçü atmosfer içerisinde 

Azerbaycan edebiyatında birçok Türkçü, Turancı şair yetişmiştir. Bilindiği gibi Turancılık Türkçülük 

düşüncesinin bir ifadesi olup Türk devletlerini Turan devleti altında birleştirmeyi esas alan bir ideolojidir. A. 

Hüseyinzade Azerbaycan başta olmak üzere tüm Türk dünyasında Türkçülüğün,Turancılığın ideoloğu ve 

öncüsü olmuştur.  

Hüseyinzade Ali Bey ve ve Ziya Gökalp gibi isimlerin teorik çerçevesini çizeceği Türkçülük 

düşüncesi, Azerbaycan’da XX. yy’ın başlarından itibaren dolaylı ya da doğrudan olmak üzere pek çok şair 

tarafından edebi eserlere yansıtılmaya başlanmıştır. Bu isimlerin edebî faaliyetlerine değinmek, 

Azerbaycan’da bu yıllarda ortaya çıkan milliyetçi temayülleri ortaya koymak açısından isabetli olacaktır. 

Ahmet Cevad, Mehemmed Hadi, Hüseyin Cavid ve Almas Yıldırım Azerbaycan’da Türkçülük düşüncesini 

bayraklaştırmış şairlerden bazılarıdır. Adı geçen şairlerden Ahmet Cevad ve Hüseyin Cavid 1937’de sürgün 

edilmişler repressiya kurbanı olmuşlardır. Almas Yıldırım ömrü sürgünlerde ve gurbette geçen göçmen bir 

şairdir. Bu yazıda onların kısa da olsa hayat ve sanatına değinecek ve bu yöndeki şiirlerinden örnekler 

vereceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Edebiyatı, Azerbaycan Şiiri, Türkçülük İdeolojisi. 

 

ABSTRACT 

Azerbaijan literature constitutes an important part within the Turkish World Literatures and 

incorporates a variety of literal tendencies and traditions. Roots of Azerbaijan poems comes from masters 

such as Nizami, Hâkanî’, Nesimî, Fuzulî, Hataî, Kuşçuoğlu, Seyid Azim; and Vagif, Vidadi, Zakir, Sabir, 

Cavid, Hadi, Vahid. Azerbaijan Turks’ poems have gained richness since 13th century to today. The role of 

these genuine poets’ works is considered as important for the current position of contemporary Turkish poems.  

Since the beginning of 20th century, especially in the liberal atmosphere of 1905 manifest, a lot of Turkist, 

Turanist poets have raised. As it is known, Turanism is an expression of Turkist ideology and aims to unite all 

the Turkish states under the Turan state. A. Hüseynzade was the leading name of Turkism and Turanism 

ideology in Azerbaijan and in the whole Turkish world.  

Theoretical framework of Turkism was decided by Hüseynzade Ali Bey and Ziya Gökalp and a lot of 

poet have started to reflect this ideology to their works directly or indirectly since the beginning of the 20th 

century. To mention their literary works is necessary in order to define the nationalist tendencies in 

Azerbaijan. Ahmet Cevad, Mehemmed Hadi, Hüseyn Cavid and Almas Ildırım were some of the examples 

reflecting Turkist ideology in Azerbaijan. Ahmet Cevad and Hüseyin Cavid were deported in 1937. Almaz 

Ildırım was also an emigrated poet living in exile in his whole life. In this paper we will give brief information 

about their life and art.  

Keywords: Azerbaijan Literature, Azerbaijan Poem, Turkism. 

                                                           
36 AMEA Folklor Enstitüsü, Bakü/AZERBAYCAN; E-posta: celilova1976@mail.ru 

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; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

86 

GİRİŞ 

Türkçülük nedir? Yirminci yüzyılın başlarında dünyada yaşanan sosyal ve siyasi gelişmeler, aynı 

zamanda Türk dünyasında yaşanan devrimler, Türklerin birleşmelerini vetarihî güçlerine yeniden ulaşmalarını 

zaruri kılmıştır. Tarihte Türkler imparatorluklar kurmuş, Doğu'da egemen güç sayılmışlardır. Türk'ün kendi 

dilini, milli-kültürel varlığını koruyarak, “Muasırlaşmak” ilkesi çerçevesinde Batı’ya açılması Türkçülüğün 

temel ideolojisidir. Türkçülük "Türk milletini yükseltmek demektir." diyen Ziya Gökalp,Türkçülüğün esas 

ideologlarından biri olarak Türk'ün kendini tanıması ve  modernleşmesi için, makul ölçüler içerisinde  Batı’ya 

açılmasını kaçınılmaz görmüştür. Aynı fikirleri, Azerbaycan Türkçülüğünün lideri, bilgin, şair, ressam, naşir 

veXX. yüzyılın önde gelenaydınlarındanbiri olan Alibey Hüseyinzade’dede görürüz.  

Türkçülük programında en önemli hususlardan biri, kuşkusuz ki Türk dilinin ortak ve hâkim dile 

dönüştürülmesi sorunudur. Bu sorun halen günceldir. Yüzyılın başlarında Türkçe’nin yapay olarak 

şekillendirilmeye çalışılması, Arap-Fars dili kural ve kaidelerinin literatürde gereğinden fazla kullanılması, 

gerçek Türk dilinin tam olarak nasıl olduğu sorusunu ortaya çıkarmıştır. Gerek Azerbaycan'da, gerekse 

Türkiye'de Türk dilinin sadeleştirilmesi, gazete ve dergilerin tamamen Türkçe basılması veTürkçe’nin 

edebiyatın her alanında kullanılması gerekliliği, tüm aydınların hem fikir olduğu ve uğruna mücadele ettikleri 

bir konu olmuştur. Önemli Türkologlardan, yazar, çevirmen ve gazeteci Şemseddin Sami de "Türkçə danışan 

qövmün adı Türkdür" (Türkçe konuşan kavmin adı Türk’tür) diyerek, Türk dili konuşan Türk halklarının 

yalnızca Türk olarak anılması gerektiği yönündeki düşüncelerini ortaya koymuştur. 

Türkçülüğün diğer temel ilkesi milliyetçiliktir. Milliyetçilik, hem Atatürk, hem de Azerbaycan millî 

ideoloğu Resulzade’nin devlet politikasının temelini teşkil etmiştir. Milliyetçilik, millî istiklâl ve devlet 

kurmanın esas ilkesi olarak belli açılardan Cemal Abdül Nasır, Sun Yat Sen, Cevahirler Nehru, Mandela ve 

tüm Afrika halklarının özgürlük kahramanları tarafından da ideal bir düşünce olarak kabul edilmiştir.  

 

1.Ali Bey Hüseyinzade’nin Edebi Faaliyetlerinde Türkçülük 

A. Hüseyinzade (1864-1940) Azerbaycan edebiyatı tarihinde, basın tarihinde, demokratik-Türkçü 

gazeteciliğin oluşmasında özel hizmetleri ile farklı bir misyon üstlenmiştir. Bilgin, münekkit, eleştirmen, 

ressam, şair, yazar ve yayıncılık yönleri ile Türkçülük düşüncesinin önderlerinden olan A. Hüseyinzade; 

sadece Azerbaycan'da değil, bütün Doğu'da Türkçülük, Turancılık fikrine öncülük etmiş, Azerbaycan millî 

fikir tarihine ismini altın harflerle yazdırmış bir ideologdur. Türkiye'de “İttihat ve Terakki” partisinin temelini 

atanlardan biri de o olmuştur. XX. yüzyılın başlarında yayımladığı “Füyuzat” dergisi, “Qərbin İki Dastanında 

Türk (Batı'nın İki Destanında Türk)”, “Türklər Kimdir və Kimlərdən İbarətdir (Türkler Kimdir ve Kimlerden 

oluşur)”, “Siyasət-i Fürusət” adlı eserleri, Türkçülüğün, Turancılığın oluşması ve tebliğinde önemli rol 

oynamıştır. Henüz öğrenci iken "Turan" adlı şiiri ile Türkçülük yolunda ilk adımlarını atan yazar, bütün 

hayatını Türkçülük idealine adamıştır.  

Hüseyinzade’ye göre Türk, ulusal kimliğini, kendi öz kimliğini kaybederek Fransızlaşırsa, bu Türkün 

değil, Fransız’ın başarısıdır. Türk’ün başarısının öncelikle birlik düşüncesinden geçtiğinin şuurunda olan 

Hüseyinzade bu yöndeki duygu ve düşüncelerine 1904 yılında "Türk" gazetesine gönderdiği bir şiirinde şu 

dizeleri ile dile getirir:  

Sizlərsiniz ey qövmi-macar bizlərə ihvan, 

Əcdadımızın müştərəkən mənşəi Turan. 

Bir dindəyiz biz, həpimiz haqpərəstan, 

Mümkünmü ayırsın bizi İncil ilə Quran? 

Çingizləri titrətdi şu afaqı sərasər, 

Timurları hökm etdi şəhinşahlara yeksər. 

Fatihlərinə keçdi bütün kişvəri-qeysər…(Əlibəy 2007: 32) 

Şiirin içeriğinden da anlaşılacağı gibi, Hakka inanan Turan evlatlarını İncil ve Kur'an ayıramaz. Türk 

düşmanları hep dinî ve mezhepsel farklılıkları fitne yolu ile öne çıkararak Türkleri biribirlerine düşürmeye 

çalışmışlardır. Şah İsmail ile Sultan Selim’in karşı karşıya gelmesi de, (Çaldıran Savaşı,1514) bunun en çarpıcı 

örneklerinden birini oluşturur.  
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A. Hüseyinzade İran tarihini ve folklorunu ayrıntılı bir şekilde incelemiş, İran kaynaklarının aksine, 

İran tarihinin Farslarla değil Türklerle başladığını ortaya koymuştur. Yazar aynı zamanda Nevruz bayramının 

oluşması ve onun Türk halklarının hayatındaki rolünü incelediği yazısında, Nevruz'un eski İran bayramı 

olduğu yönündeki açıklamalara karşı da şu cevabı vermiştir:  

“Bu bayramın təsisini İrani-qədimə və bilxassə Cəmşidə ətf edirlər. Bu isə doğru deyildir. Əvvəla, 

baharın ibtidasını bayram etmək İrana məxsus olmayıb, qeyri-müvəhhid olan cəmi əqvam, ələlxüsus 

atəşpərəstlər və əz cümlə türk atəşpərəstləri dəxi bunu bayram edirdilər. Saniyən, degil Cəmşid özü, hətta 

bütün Pişdadiyan sülaləsi yerli dibli mövcud olmayıb, hindi-qədimin əsatir və xurafati-mövhuməsindən 

ibarətdir. İran tarixindən çox əqdəm hindilərin kütubi-diniyyəsində ‘Çamaşida’ (ki mənası hindcə ‘şah 

Xurşid’ deməkdir) bir məbud, ‘Sriton’ namilə bir firiştə və ‘Azi Dəhaqə’ namində bir əjdaha zikr olunur. 

Brəhmənlər tərəfindən Hinddən tərd olunan Zərdüşt bu xurafatı oradan İrana gətirib müşrik olmadığı üçün 

Cəmşid, Firidun və Zöhhak namilə mövhum padşahlardan bəhs edərək, xalqın zehnini bu surətlə zəlaləti-

şirkdən xilasə çalışmışdır.”(Əlibəy 2007: 210).  

A. Hüseyinzade,ilgili yazısında daha sonra bu bayramın asıl kurucularının Melikşah ve veziri 

Nizamülmülk olduğunu belirtimektedir. Selçuklu Sultanı Melikşah, Altay dağlarından Hint okyanusuna kadar 

büyük imparatorluğun sahibi olmuştur. Onun veziri ve ünlü "Siyasetname" eserinin yazarıNizamülmülk, akıllı 

bir devletadamıdır. Ali Bey’in ifadelerine göre, Melikşah o dönemlerde takvimin kusurlu ve dağınık 

olmasından dolayı yeni bir takvimin tertip edilmesi gerektiğini düşünmüş ve bunun için bir ferman 

çıkartmıştır. Bu takvim, ay değil; güneş takvimidir. Matematikçi astronom Hayyam dahil, o dönemin önde 

gelen bilim adamları güneşin yıl içindeki hareketlerini hesaplayarak yılın başlangıcını ilkbahar saymışlardır. 

Dolayısıyla ilkbaharın ilk günü “Nevruz” günü olarak bayram kabul edilip kutlanmıştır. Bu takvime sultanın 

şerefine "Soltani" denilmiştir. Ali Bey ayrıca, Osmanlı'dan başka bütün Türklerin her yıl bu bayramı baharın 

ilk günü olarak kutladıklarını ve hatta Selçuklulardan sonra İran'da hakimiyete gelen sülalelerin de bunu 

sürdürdüklerini belirtmiştir (Əlibəy 2007: 211). 

A. HüseyinzadeTürk milletinin genel olarak farklı isimler altında tanınması fikrine de açıklık getirmiş, 

Türkün, "Moğol", "Tatar", "Acem" gibi adlarla adlandırılmasına karşı çıkmıştır. O’na göre Moğollar, Türk 

asıllı millet olsalar da onlaraTürk denilemez. Timur'un torunu Babür Şah'ın Hindistan'da kurduğu 

imparatorluk, dünya tarihinde "Büyük Moğol İmparatorluğu" olarak bilinmektedir. Fakat bu yaklaşım  

yanlıştır. Zira ona göre ne Timur, ne de Babür Şah Moğolca bilmiyorlardır ve hep Türkçe konuşmuşlardır: 

“Hindistandakı sülaləsinə ‘böyük moğollar’ ləqəbi bir  yanlışlıq əsəri olub, bu yanlışlıq avropalılara bəzi İran 

müvərrixlərindən sirayət etmiş idi. Bu gün Avropa müstəşirqinin haman kaffəsi xətalarını anlayıb təshihi-

maddə etmiş olduqları halda, biz nədən əski zəhabımızda səbat edib qalırız.”(Əlibəy 2007: 47).  

A. Hüseyinzade bu çalışmasında Cengiz Han ve oğulları Çağatay ve Cuci’nin de Moğol olmayıp Türk 

olduğunu belirtir: “Çingiz ümuri-dövləti üçün moğolların deyil, uyğurların, yəni qədim türklərin xətt və 

lisanlarını qəbul etmiş olduğu da cümləcə məlum bir keyfiyyətdir” (Əlibəy 2007: 49).  

Yazar “Tatar”ifadesi konusundaki düşüncelerini de şu sözleri ile açıklar: 

“Digərləri ələlxüsus əski fransız müəlliflərinin bir qismi öylə  zənn etmişlərdir ki, guya moğol, tunquz 

mancu, tibetli, türk və sairə həp fürutdan olub, ümuminə ‘tatar’ deyilir, yəni tatar istilahı guya qayət sümullu 

olub türk, moğol və sairəyi mühit və şamildir Tarix göstərir ki, nə tatar deyilən moğollar Tyan-Şan 

dağlarından bəri tərəfə hicrət etmişlər və nə də Rusiya və Sibirya səhralarəndakı türklər tatardır. Biləks, 

bunlar türklərin ən ziyad türk olanlarıdır. Mərhum Şəmsəddin Samibəyin ‘Qamusi-türki’sində dəxi tatar 

maddəsində bu yolda bir yanlışlıq vardır. Samibəy öylə zənn etmişdir ki, tatar ən əsil türk əqvamından kiçik 

bir qövm olub, bunların namına, nisbətən ümum moğollara ‘tatar’ deyilmişdir.” (Əlibəy 2007: 48)  

A. Hüseyinzade Avrupa ve Rus edebiyatının ileri gelenleri ile tanışmış, onlar hakkında 

değerlendirmelerde bulunmuştur.Tolstoy'un evrensel fikirlerini ve Schiller’in Avrupa tiyatrosundaki yer ve 

önemini kaleme aldığıve "Füyuzat" dergisinin çeşitli sayılarında yayımladığı makaleleri büyük ilgiyle 

karşılanmıştır. O, edebi yönü ile Tolstoy'u;Shakespear, Goethe,  J. J. Rousseau, V. Hugo gibi isimlerle bir 

tutmuş,  Namık Kemal’le karşılaştırmış ve tercihini Kemal'den yana kullanmıştır:“Kamal Rusiyada və ruslar 
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arasında dünyaya gələ idi, bəlkə behəqq bir Kamal olurdu. Tolstoy da Türkiyədə buluna idi, əsla Tolstoy 

olamazdı.” (Əlibəy 2007:166). 

Ali bey Hüseyinzade bir Azerbaycan Türkü olarak hem bilim alanında, hem de siyasi ve sosyal 

alandaki çalışmaları ile Türkçü-Turancı fikirlerin tebliğinde son derece önemli bir misyon üstlenmiştir.  

 

2.Mehemmed Hadi’nin Edebi Faaliyetlerinde Türkçülük 

Azerbaycan romantik edebiyatının önde gelen temsilcilerinden biri olan Mehemmed Hadi(1879-

1920)edebi hayata XX.yy’ın başlarında katılmıştır. Hadi'nin hayatı trajik ve üzücü olaylarla geçmiş, kendisi 

A. Hüseyinzade ve H. Cavid gibi her zaman Türkiye ile temas içerisinde olmuştur. "Genç Türkler" hareketini 

desteklemiş ve Türk milliyetçileri ile dostluk kurmuştur.  

Hadi'nin şiirlerinin pek azı sevgi-muhabbet, kadın özgürlüğü veya dünya meselelerine ayrılmıştır. 

Buna mukabil yazar,edebî hayatının çoğunluğunu milliyetçi, Türkçü fikirlere adamıştır. Dönemin şartlarına 

rağmen mükemmel bir eğitim alan, Doğu dilleri ve tarihi yanında Batı tarihini ve edebiyatını da mükemmel 

öğrenen Hadi, birikimlerini ustalıkla sanatsal çalışmalarına yansıtabilmiştir. Onun şiirlerinde, Azerbaycan 

klasiklerinden Fuzuli, Seyid Azim ve Sabir’in ruhu ve azmi görülür. Şairin dili ağdalı olup Arapça ve Farsça 

etkisi altındadır.   

A. Hüseyinzade’nin “Füyuzat” ekolünden gelen ve bununla iftihar eden Hadi, pek çok şiirinde 

"Füyuzat" a olan inancını ve sevgisini dile getirmiştir:  

Əfradi-üməm buldu füyuzati-səadət, 

Bizlərdə nə ərdə, nə nisadə bu fəzilət (Hadi 2005: 82) 

 

Derlər açılır babi-füyuzatü Nicatın, 

Rövnəqlənəcəkmiş kimi cənnəti-həyatın. 

Küsgün vətənim, gözlərin aydınlanacaqdır, 

Aydınlanacaq, parlayacaq, canlanacaqdır (Hadi 2005: 259). 

Bilindiği gibi “Füyuzat”, Türkçülük, Turancılık fikirleri çerçevesinde yayın yapan  edebî-politik bir 

dergidir.  Şair 1908 yılında yazdığı “İstiqbalımız Parlaqdır”adlı şiirinde esaret altında kalmış Türk âleminin 

"Füyuzat" ile açıklık bulacağını ifade ederken oldukça samimi bir tavır sergilemiştir. 

Səmavati-həyatın ey zəkayi-aləmarası 

Füyuzat ınladır Firdevs-ilhamatın ehyası, 

Açar sən nur verdikcə onun övraqi-rənası, 

Sürurabadi-hürriyyət gəlir, dilşad olur aləm, 

Bu istibdad əlindən qurtarır azad olur aləm (Hadi 2005: 107). 

"Füyuzat" kapandıktan sonra Hadi "Həyat" ve "İrşad" dergilerinde de çalışmıştır. Türk edebiyatının 

avangard isimlerinden Tevfik Fikret'i özellikle takip etmiş ve onu kendisine“önder” olarak kabul etmiştir. 

Hadi'nin şiirler külliyatında T. Fikret’e adanmış bir dizi şiire rastlanmaktadır. "Tofik Fikrətə", "Fikrət", "Nasıl 

Yüksəlməli" adlı şiirleri bu kabildendir. Şair “Fikrət”adlı şiirinde de kendisine şöyle seslenmiştir: 

Ey inqilab şairi, nəğmənlə inlədin! 

Dünya dəyişdi,əski dimağı atın-dedin! 

Əski təxəyyülatı, xurafatı gömməli, 

Növnəsc olan qumaşı-həyatə bürünməli! 

Əski düçüncə, əski həyatı atın-dedin! 

Zülmət, ölüm doğan bu yeri parladın-dedin! 

Üfqi-həyatımızda doğub novrüx aftab, 

Hürriyətin günəşi. 

Əfkarımızda gülməli əzhari-inqilab! (Hadi 2005: 265). 

Hadi Azerbaycan'ın geleceğinin aydınlık olacağına ilişkin güvenini hiçbir zaman kaybetmemiş, gerçek 

birTürkçü, milliyetçi ve gayretli bir vatansever olarak ömrünün sonuna kadar "hürriyet" ve "istiklal" uğruna 
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mücadele etmiştir.Şair 1918’de Mehmet Emin Resulzade'nin başkanlığında kurulan  Azerbaycan Demokratik 

Cumhuriyeti’nintesisi ile yaşadığı coşkuyu daşu dizeleri ile şiirine yansıtmıştır:  

Ey dövləti-novin, yaşa əzmü-nizam ilə, 

Parlaq əməllərin, məzhərü məram ilə, 

Türk aləmində parlasın ənvari-intibah, 

Gülsün həyatimizdə izhari-intibah! 

           Yeni kurulan cumhuriyet, 1 yıl 11 ay sonra Bolşevikler tarafından yıkılmış; cumhuriyetçiler ve 

milliyetçiler takibe alınmışlardır.  Hadi'nin ömrünün son dönemleri de cumhuriyetin son yıllarına  denk 

gelmektedir. Şair, daha önce de ifade edildiği gibi meşakkatli bir ömür sürmüş, haksızlıklara uğramış ve 

Gence’de bir hastahane köşesinde vefat etmiştir. Burada  toprağa verilen Hadi’nin mezarı uzun süre meçhul 

kalmıştır.Azerbaycan edebiyatında "Füyuzat" çizgisine sadık, hürriyet müjdecisi olan ve böylesine talihsiz 

ömür sürmüş ikinci bir şaire rast gelmek mümkün değildir. 

 

3.Hüseyn Cavid’in Edebi Faaliyetlerinde Türkçülük 

Azerbaycan edebiyatının romantik edebî akımına mensup ve özgün bir çizgisi olan Hüseyin Cavid 

Rasizade, eserleri ile Türk-millî edebiyatınadamgasını vurmuş önemli değerlerimizden biridir.Hayatının bir 

döneminde Türkiye ileirtibat halinde olmuştur. Cavid ilköğrenimini doğduğu Nahçıvan'da, yüksek öğrenimini 

ise Türkiye'de (1905-1909) tamamlamış,  İstanbul Üniversitesi’ndeedebiyat bölümünü bitirmiştir. Büyük 

mütefekkir, Türkçü ve Turancı olduğu ve bu düşüncelerini eserlerine yansıttığı için hayatının 37 yılını 

sürgünde geçirmiştir.Kurmaca bir mahkeme kararıile "halk düşmanı" ilan edilen şair,Sibirya'ya sürgün 

edilmiş,1941 yılında orada vefat etmiştir. Sahte itham, Stalin'in ölümünden sonra 1956 yılında iptal edilmiş 

ve birçok Azerbaycan aydını gibi ona da beraat verilmiştir.   

Cavidin edebîeserleri; felsefi, lirik şiir ve poemalar; manzum ve mensur şiirler ve tarihîtrajediler gibi 

çeşitli türlerdeki çalışmalardan oluşur. Gerek şiirlerinde, gerekse dram eserlerinde diğer Türkçü düşünürlerde 

de gördüğümüz “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” sloganı ile karşılaşırız. Fakat şunu da belirtmek 

gerekir ki, Cavid hem din, hem de Avrupalılaşmak konularında daha şuurlu bir  tutum sergilemiştir. Ona göre 

özellikle dinî konularda araştırıp soruşturmadan körü körüne itaat asla kabul edilemez.Şair’in"Peyğəmbər", 

"Şeyx Sənan" dramlarında, ve "Azər" destanında bu yöndeki eleştirilerini bulmak mümkündür. Cavid ayrıca 

Avrupa’yı değerlendirirken de Batı’nın iki farklı yüzünü ortaya koymayı ihmal etmemiştir. 

H. Cavid’in edebî çizgisinin karakteristik özelliği; Türk milletine sonsuz muhabbet beslemek,Türk’ün 

acılarına ağlamak, başarılarına sevinmek, Türk’ün  büyük Turan’ı kuracağına inanmaktır.Şairin Turan sevdası, 

1912 yılında yazdığı "Dəniz Tamaşası" şiirinde de açıkçagörülmektedir. Şiir, Türkiye'de "Genç Türkler" 

hareketinden sonra gelişen Turancılık fikirleri temelinde, Türk ordusunun yenilmezliğinebir methiye 

niteliğindedir:  

Onca təsiri yox bu tufanın, 

Parlayır qəhrəmanca nasiyəsi; 

Oxunur çöhrəsində Turanın 

Şanlı tarixi, keçmiş ənənəsi;... 

Göydən ayrılmayan alovlu gözü 

Saçar ətrafa şöleyi-iman. 

Budur ancaq duası, virdi, sözü: 

Ey böyük tanrı! Ey böyük yaradan! 

Hər bəladan əsirgə yurdumuzu, 

Kamran eylə şanlı ordumuzu!...(Cavid 1989: 76) 

Bakü'nün Nargin adasına sürgün edilen şair, başka bir şiirinde ise Türklerin esareti karşısında büyük 

bir infial içindedir:  

Ey türk eli! Ey milyonlar ölkəsi, 

Sağın, duyma nədir, bu hal, bu dəhşət, 

Titrətməsin səni bu qardaş səsi, 
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Korluq, sağırlıq o da bir səadət!...(Cavid 1989:64) 

Cavid, bir Türk yurdu olan Azerbaycan'da Türklerin esir edilmesi, yok olmaya sürüklenmesi karşısında 

büyük rahatsızlık duymuş ve tüm halkı bu haksızlığa karşı mücadeleyeçağırmıştır   

             H.Cavid Türkçülük, Turancılık düşüncelerini daha çok  dram türü eserlerinde vermeye 

çalışmıştır.Onun tarihî konuları ele aldığı “Səyavuş”, “Xəyyam” ve “Topal Teymur”adlı çalışmaları 

Turancılık konusunda yazılmış bir üçlemedir.Üç eser de Türk halkının ve Turan'ın en parlak dönemlerini 

anlatır. "Səyavuş"ta Türk'ün efsanevikağan ve hükümdarlar dönemi, İran-Turan savaşları; "Xəyyam"daİslam 

âleminde hilafetin düşüşü, Türklerin hilafet ile birlikte Azerbaycan ve Anadolu'yu ele geçirerek kendilerine 

mesken etmesi; "Topal Teymur"da ise Türklerin son parlak devri olan Timur işgalleri dönemi konu 

edilmektedir.Her üç eserde Türk halkı, Turan devleti kurma amacı içerisindedir. Cavid’den önce, demokratik 

cumhuriyetin kurucusu M.E. Resulzade de “Əsrimizin Səyavuşu”adlı eserinde, Azerbaycan'ın da  tıpkı Turan 

devleti gibi hainlerin ve düşmanların eliyle yıkıldığına dikkat çekmiştir. Cavid de bu konuyu Azerbaycan 

istiklalinin yıkıma uğradığı ve“Türk”adının değiştirilip "Azerbaycanlı" denildiği bir zaman ele almıştır. 

Eserde Siyavuş’un trajedisi, aslında Turan'ın trajedisidir: 

Saqın, öylə bir gəncə qıymaq, 

Qəlbindən yaralar bütün dünyanı, 

Anıldıqca ağlar qoyar Turanı...  

“Hayyam” dramında  meşhur şair, filozof, matematikçi ve astronom Ömer Hayyam'ın hayatı ve 

faaliyetleri anlatılsa da, özellikle Selçuklu Sultanı Alp Arslan ve Melikşah'ın devlet yapılanması alanındaki 

faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Cavid burada da okurun dikkatiniTuran'ın trajedisine ve düşmanların çeker. 

“Topal Teymur” dramı ise, büyük Türk fatihi Timur ile Osmanlıların IV.Osmanlı sultanı olan ve Avrupa'yı 

fetheden büyük Türk fatihi Yıldırım Bayezid arasında geçen savaşın anlatıldığı bir eserdir.Bu da Türk'ün Türk 

tarafından ezilmesinin tasviri; daha doğrusu, Turan'ın bir trajedisidir. Bu trajik olay eserin sonunda bizzat 

Yıldırım’ın kendisi tarafından da itiraf niteliğinde ortaya konacak ve savaşın Türk milletine değil; düşmana 

yaradığı dile getirilecektir.  

 

4.Almas Yıldırım’ın Edebi Faaliyetlerinde Türkçülük 

Türkçülükten söz ederken Azerbaycan Türk edebiyatının çilekeş şairi, muhaceret edebiyatımızın 

önemli ismi Almas Yıldırım'ın(1907-1952) adını anmadan geçemeyiz.A. Yıldırım'ın en çok beğendiği ve 

kendisinden esinlendiği istiklal şairi, Ahmet Cevad olmuştur. Şair ömrünün sonuna kadar vatan özlemi ile 

yaşamıştır.Vatanını bu kadar yürekten seven şairin hayatı sürgün ve sefaletle geçmiştir. Yazar henüz 

öğrencilik yıllarında bile Türkçü, milliyetçi bir tavır sergilemiş ve üniversiteden kovulmuştur.Ancak 

inancındanve ideallerinden asla vazgeçmemiştir. 

 Şairin 1926 yılında, İstanbul'da şiirleri yayımlanmış,kendisi 1928 yılında Azerbaycan Proleter 

Yazarlar Derneği üyesi seçilmiştir.  

O dönemde proleter yazar ve şairlerle birlikte, milliyetçi şairler de faaliyet göstermekteydi. 

Komünistler diğerlerine "cığırdaş" adı veriyorlardı. A. Yıldırım bir süre “cığırdaş” şair olarak faaliyet 

göstermiş, ancak milliyetçilikle ve Türkçülükle suçlanarak Yazarlar Cemiyeti’nden de kovulmuştur.Daha 

sonra sürgün hayatı başlamıştır. 1930 yılında Bakü’de "Dağlar Səslənirkən" adlı şiir kitabı yayımlanmıştır. 

Kitapta Sosyalizm aleyhine yazılmış şiirler tepki çekmiş ve şair ilk önce Dağıstan'a, sonra da Türkmenistan'a 

sürülmüştür. Burada da şaire huzur vermemişler; kendisini takip ve baskılara maruz bırakmışlardır. Şair 

buradan da İran'a kaçmıştır. İran’da yoksulluk, eziyet ve zulüm gören şair, 1933’te Türkiye'ye göçmüştür. 

Türk vatandaşlığına kabul edilmiş ve ömrünün sonuna kadar Türkiye’de yaşamıştır. 

Şair zaman zaman şiirlerinde vatansever bir Türk olduğunu ve vatan özlemi ile yanıp tutuştuğunu 

oldukça duygusal bir söylemle dile getirmiştir. “Mən” isimli şiiri bu açıdan dikkat çekicidir: 

Toxunma, toxunma, dərdlidir başım, 

Burax, öz yarama dərman edəm mən. 

Uzaqda qaldıqca torpağım, daşım, 

Cənnət olsa bu dünyayı nedəm mən?... 
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Mənim imanım bir, eşqim, özüm bir, 

Bir çeşmədən axdım, qaynar gözüm bir, 

Türk oğlu türkəm mən, mərdəm, sözüm bir, 

Yol ver, yol ver, öz yurduma gedəm mən (İldırım 2007: 76). 

A. Yıldırım'ın “Amudərya” şiiri, onun Türkçülük temasında yazılmış şiirleri açısından bir zirve 

mesabesindedir. Şair, bu şiirini Türkmenistan'da sürgündeyken yazmış; Amuderya’ya hitabenrunundaki 

çalkantıları dile getirmiştir: 

Amudərya, məni al, 

O cəsur dalğaların qoynuna sal. 

Burax, alsın məni ruzgar ölümə, 

Boğaraq eşqimi qan, 

Olayım mən qurban. 

Və  qanımdan qataraq sellərinə, 

Ax bu türk ellərinə... 

Bəlkə bir gün yaşayır bir ideal, 

Bəlkə bir gün boy atar istiqlal... 

Yenə qoy hökm eləsin türk ağzı, 

Oğuzun yazdığı fərman kağızı! 

Amudərya, məni al, 

Qopacaq fırtınanın qoynuna sal. 

Sən burax düşmanı girsin qanıma, 

Qana girmək yaraşır öz şanıma, 

Bəs nədən qorxu duyub, hürküm mən? 

Atamın oğlu, igid türkəm mən!...(İldırım 2007:93). 

Almas Yıldırım'ın hemen bütün şiirlerinde devrimci, mücadeleci, kahraman ve cesur Türk ruhunu 

görebiliriz. Ömrü gurbet ellerde acılar içerisinde geçse de bugün vatanında en çok sevilen şairlerden biri A. 

Yıldırım’dır.Onun Azerbaycan’a ithaf ettiği şiirler ve özellikle de  "Əsir Azərbaycanım" şiiri dillere destandır. 

Sade bir dilde, halk şiiri nazım biçimi ile yazılan ve Azerbaycan Türk şiirinde önemli yeri olan  

Yıldırım’ınşiirleri, XX. yüzyıl Türk dünyası edebiyatı açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir. 

 

5.Ahmed Cevad’ın Edebi Faaliyetlerinde Türkçülük 

Azerbaycan edebiyatının ilerici simalarından biri de Demokratik Azerbaycan Cumhuriyeti marşının 

yazarı ve istiklâl şairi Ahmet Cevad’dır(1892-1937). Diğerleri gibi sürgün kıyımına uğrayacak olan 

Cevad,Bolşevik-Sovyet hükümetinin tehdit korkularına, yasaklarına rağmen, ulusal, Türkçü görüşlerini ortaya 

koymaktan çekinmemiş; mücadelesi ve cesareti ile otoritede endişelere yol açmıştır. Bu nedenle kendisi halk 

düşmanıolarak tutuklanmış, çeşitli işkencelere maruz bırakılmış ve idam edilmiştir.  

Ahmed Cevat’ın 1919 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin A. Hüseyinzade tarafından belirlenen üç 

renkli bayrağına adadığı şiiri,istiklal edebiyatımızın en seçkin  örneklerinden biridir: 

Türküstan yelləri öpüb alnını, 

Söyləyir dərdini sana, bayrağım! 

Üç rəngin əksini quzğun dənizdən 

Ərməğan yollasın yara, bayrağım! 

 

Gedərkən Turana çıxdın qarşıma, 

Kölgən dövlət quşu, qondu başıma. 

İzin ver gözümdə coşan yaşıma 

Dinlətsin dərdini aha, bayrağım! 

 

Köksümdə tufanlar gəldim irəli, 
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Öpüm kölgən düşən mübarək yeri, 

Allahın ulduzu o gözəl pəri 

Sığınmış qoynunda aya, bayrağım (Cavad 1991:107) 

Onun şiirlerinde Türk'ün eğilmezbaşını, Türk dünyasının geçmişini ve büyüklüğünü görmek 

mümkündür. “Dağlar”, “Göygöl”, “Qafqazlısan”, “Sev Qafqazı”, “Azərbaycan” şiirleri bu kabildendir. Şair, 

Türk adlarıile iftihar etmiştir. Ona göre Türk,eğer zalimlerin çevresinde devlet kurabilmişse, bu onun yenilmez 

olduğu ve esarete asla rıza göstermediği  anlamına gelmektedir: 

Görmədinmi nədir, sən, 

Devirdiyim tacları. 

Bu sərkəş təbiətdən 

Toğladığım bacları?! 

 

Nə qorxum, nə də ürküm 

Yoxdur çaydan, dənizdən. 

Mənim nəşəli türküm 

Ürkməz dumandan, sisdən... 

 

Bir səs duydum dərindən 

Çıxdım Qaf yoxuşunu; 

Zalımların əlindən 

Qapdım dövlət quşunu (Cavad 1991:155) 

Ahmed Cevad Azerbaycan'ın istiklalini yok etmek isteyen bir rejime karşı teslimiyet göstermemiş,  

Sovyet komünist rejimine meydan okumuştur. Cumhuriyetin çöküşünden sonra da ideallerinden vaz 

geçmemiştir.  

A. Cevad’ın 1928 yılında İstanbul’da “İstiqlal Uğruna Şeirler”adlı kitabı yayımlanmıştır. Eserleri 

Azerbaycan Türklerinin Türkiye'de tanınmasında büyük rol oynamış, Rusya Türklerinin ilerleme ve 

gelişmesine eşsiz hizmetlerde bulunmuştur.Cevad Türk’e ait değerlere sahip çıkmış, onları yüceltme gayreti 

içerisinde olmuştur. Mesela “Tercüman” gazetesinin editörü Kırım Türklerinden İsmail Bey Gaspıralı'nın 

ölümü karşısında büyük bir acı yaşayan şair bir çalışmasında onun taşıdığı değeri şu sözleri ile dile getirmiştir:  

Milli sazlar çalır matəm...müsibət... 

Başdan-başa qan ağlayır bir millət! 

Dağlarına çökmüş matəm havası, 

Baxtım ağlar türkün bağı-bağçası. 

Dedim: nədir, dərdin, yoxmu çarəsi? 

Nədən qara geymiş dostlar obası? 

Oxunur alnında dərin bir tasa,  

Qoca Türk, sən nədən batdın bu yasa?!...(Cavad 1991:101). 

Hayatını vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerlere adayan şahsiyetlerin  adları tarihe altın harflerle 

yazılır. Nitekim ne Gaspıralı, ne Ahmet Cevad ne de burada adlarını sayamadığımız pek çok diğer Türkçü 

mütefekkir eserleri ile bugün hala yaşamaktadırlar. Türk dünyası ve Türk milletleri var olduğu sürece, 

Türkçülük uğruna mücadele eden isimler  unutulmayacaktır. Onların yaşam biçimi yeni nesillere örnek 

olacaktır.  
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(11) 

Aynur BEŞKONAK37 

ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN EDEBİYATI - KAMAL ABDULLA 

CONTEMPORARY AZERBAIJAN LITERATURE - KAMAL ABDULLA 

 

 

 

ÖZ 

Çağdaş dönem Azerbaycan edebiyatı XX. yüzyılın ortalarından başlayıp günümüze kadarki dönemi 

kapsamaktadır. Bu dönemde edebiyatta demokratikleşme geleneği başlamış, edebiyatın ana konusu olarak 

sosyal ve manevi problemler, insan, onun psikolojisi ağırlık kazanmıştır. Çağdaş dönem Azerbaycan 

edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri Kamal Abdulla’dır. Kamal Abdulla, Türk dünyasının edebi, 

kültürel ve toplumsal hayatında büyük önemi olan yazar ve bilim adamıdır. Kamal Abdulla’nın şiir, hikâye, 

deneme, tiyatro oyunu, çeviri, roman gibi çeşitli türleri içeren edebi eserleri ve bilimsel araştırmaları ulusal 

edebiyatta önem arz etmektedir. Bilim kökenli yazar Kamal Abdulla’nın geleneksel roman anlayışına yeni 

nefes getiren romanları Çağdaş Azerbaycan nesrinin kıymetli eserlerindendir.  

Özellikle, yazarın Dede Korkut üzerine yaptığı bilimsel araştırmaları dünya Korkut biliminde yeni 

bilimsel düşünceye yön vermiş, yayımlanan her romanı edebi bir olaya dönüşmüştür. Bilimsel araştırmalarının 

romanlaşmış hali olan Yarımçıq Elyazma romanı ile Kamal Abdulla, Türkün ana kitabı olan Kitabi Dede 

Korkut’u dünyaya yeniden tanıtmıştır. Yazarın eserlerini farklı ve kıymetli kılan, eserlerinde bilimsel 

yaklaşımla bedii yaklaşımı birleştirmesi, olayları kendine özgü edebi-felsefi şekilde yorumlaması ve buna 

sınırsız hayal gücünü eklemesidir. 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı, Kamal Abdulla, post-modern roman, bilimsel 

araştırmalar, edebi-felsefi yorum.  

 

 

 

ABSTRACT 

Contemporary Azerbaijani literature covers the period from the mid-XX century to the present. In this 

period, the tradition of democratization in literature has begun, the main subjects of literature are social and 

spiritual problems, people, and his psychology has gained importance. Kamal Abdulla is one of the most 

important representatives of contemporary Azerbaijani literature. Kamal Abdulla is a writer and scientist who 

has a great importance in the literary, cultural and social life of the Turkish world. Kamal Abdulla's literary 

works, including poems, stories, essays, plays, translations and novels, and his scientific research are 

important in national literature. The novels of science-based writer Kamal Abdulla, which brought new 

breaths into the traditional concept of novel, are among the precious works of contemporary Azerbaijan prose.  

In particular, his scientific researches on Dede Korkut directed new scientific ideas in the world 

Korkut science, every published novel has turned into a literary event. Kamal Abdulla, with his novel Yarımçıq 

Elyazma which is the novel of his scientific researches, re-introduced the main book of Turk, Kitabi Dede 

Korkut, to the world. What makes the author's works different and valuable is the combination of the scientific 

approach and the aesthetic approach in his Works, interpreting events in a specific literary-philosophical way 

and adding unlimited imagination. 

Keywords: Contemporary Azerbaijani Literature, Kamal Abdulla, post-modern novel, scientific 

research, literary-philosophical interpretation. 
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XIX. yy. sonlarında Osmanlı İmparatorluğunun sınırları dışında, Türklüğün en gelişmiş merkezinden 

biri olan Bakü, gazete ve dergilerin yayınlanması, kitap neşri, tiyatro faaliyetleri ile edebi-kültürel kalkınma 

dönemini yaşamaktaydı. Fakat asrın başlarında Rusya’da başlayan siyasi olaylar, toprakları Rus sınırları 

içinde kalan tüm milletleri etkilemiştir.  Dünya siyasi tarihinin en önemli evrelerinden biri olan ve sadece 

Rusya’yı değil, tüm dünyayı etkileyen Bolşevik ihtilali, en önemli etkisini de Türk dünyası üzerinde 

göstermiştir. XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde Rusya’da başlayan değişimler Azerbaycan’da totaliter 

rejimin etkisini kırmış, ulusal benliğe dönüş eğilimini güçlendirmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bu 

Birliği teşkil eden cumhuriyetlerin bağımsızlığını kazanması beraberinde yeni bir milli kimlik arayışı sürecini 

başlatmıştır. Böylelikle edebiyatta demokratikleşme geleneği ile birlikte çağdaş dönem edebiyatı başlamış, 

post-Sovyet mekânındaki edebi ve sanatsal alandaki boşlukların yerini milli şuuru temsil eden sanat 

numuneleri doldurmaya başlamıştır.  

Çağdaş dönem Azerbaycan edebiyatı XX. yüzyılın ortalarından (1950’li yılların sonu, 1960’lı yılların 

başlangıcı) başlayıp günümüze kadarki dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde edebiyatta demokratikleşme 

geleneği başlamış, edebiyatın ana konusu olarak sosyal ve manevi problemler, insan, onun psikolojisi ağırlık 

kazanmıştır.  

Bir yaratma eylemi olan sanat, onu icra edenin aklının ve ruhunun yansımasıdır. Sanatın temelinde 

insan ve yaratma vardır. İnsan, sanatla doğadaki bütün diğer varlıklara üstünlük sağlar. Bu üstünlük sağlayıp 

sanata dönüşebilmenin çeşitli yolları vardır. Bunlardan biri de edebiyattır. Hayatı estetik/sanatsal bir şekilde 

anlamlandırma aracı olan edebiyat, duygu, düşünce gibi bireysel duyguların yanı sıra, toplumsal hayattaki 

olayları yansıtan soyut bir sanat dalıdır. Kendini farklı şekilde ifade edebilen insan için edebiyat bir anlatım 

biçimidir. Hem sosyal, hem de duygusal varlık olan insan için edebiyat, evrensel düşüncelerle bireysel 

duyguların, yazarına özgü ifadesidir. Harfler kelimeleri, kelimeler cümleleri, cümleler bir düşünceyi ifade 

ettiği gibi edebi eser de onu yazanın duygu düşüncelerinin ifade şeklidir. Edebiyat, sanatçının dış dünyayı 

kendi dünya görüşü ekseninde ortaya koyduğu bir kurmacadır.    

Çağdaş dönem Azerbaycan edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri Kamal Abdulla’dır. Yazar 

kimliğinin yanında aynı zamanda dilbilimci filolog, Türkolog, edebiyatçı, şair, destan bilimci, Dede Korkut 

uzmanı, eleştirmen, çevirmen, gazeteci olarak da tanınan Kamal Abdulla, modern Azerbaycan edebiyatında 

yeni ve orijinal yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Emektar Bilim Adamı, Azerbaycan Milli Bilimler 

Akademisi’nin asil üyesi, Azerbaycan Yazarlar Birliği yönetim kurulu üyesi, Türk Dil Kurumu’nun onursal 

üyesi, Azerbaycan Diller Üniversitesi rektörü Profesör Dr. Kamal Abdulla’nın yaratıcılığı, eşsiz sanat eserleri, 

çok yönlü yaratıcılığının sonucudur. Edebiyat ve Dilbiliminde büyük hizmetleri olan Abdulla’nın geniş çaplı 

kültürel çalışmaları, edebi eleştirileri ve yayınlanan makaleleri, Dilbilim ve Türkoloji alanında bilimsel 

çalışmaları mevcuttur. Kamal Abdulla, yaratıcılığıyla Azerbaycanın ulusal kültürünün gelişmesine, dil ve 

edebiyatın dünya çapında tanınmasına hizmet eden bir yazardır.      

Kamal Abdulla, çok yönlü bir yazar olarak birçok türde eser vermiştir. O, Yarımçıq Elyazma (Eksik El 

Yazması), Sehrbazlar Deresi (Büyücüler Deresi), Unutmağa Kimse Yox… (Unutmağa Kimse Yok…), 

Tarixsiz Gündelik (Tarihsiz Günlük) romanlarının, “Gizli Dede Qorqud” bilimsel eserinin, şiirler ve hikâyeler 

toplularının, dram eserlerinin yazarıdır. 235 makale, 20’yi aşkın ders kitabı ve monografi yazarı olan Kamal 

Abdulla’nın yurt dışında 40 makalesi yayınlanmıştır. Edebiyat, dilbilimi, Milli kültürel miraslarla ilgili 

araştırmaları, bilimsel makaleleri, sanat eserleri- tiyatro, hikâye, roman, kıssalar ve şiirleri Azerbaycan’da ve 

yurtdışında mütemadiyen yayımlanıyor. Yazarın romanları çeşitli dillere tercüme edilerek Fransa, İtalya, 

Avusturya, Japonya, Amerika, Brezilya, Rusya, Türkiye, Mısır, Polonya, Litvanya, Kazakistan ve başka 

ülkelerde basılmıştır. Dram eserlerinden oluşan birkaç kitabı Azerbaycan, Türk, Rus dillerinde basılmış, 

tiyatro oyunları Azerbaycan, Gürcistan, Estonya’da sahneye koyulmuştur. 

Bilim kökenli yazar Kamal Abdulla’nın geleneksel roman anlayışına yeni nefes getiren romanları başta 

olmakla bilimsel araştırmaları/çalışmaları ve tüm eserleri, Çağdaş Azerbaycan nesrinin kıymetli 

eserlerindendir. Milli değerlerle, geçmişle bağını hiçbir zaman kaybetmeyen, mitoloji ve folklordan 

beslenerek yazan yazarın eserlerini farklı ve kıymetli kılan, eserlerinde bilimsel yaklaşımla bedii yaklaşımı 

birleştirmesi, olayları kendine özgü edebi-felsefi şekilde yorumlaması ve buna sınırsız hayal gücünü ekleyerek 
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ortaya modern üsluplu özgün eserler çıkarmasıdır. Ayrıca, Kamal Abdulla eserlerinin bilimsel dolgunlukta 

olması onun destanbilimci, Dede Korkut uzmanı, dilbilimci, Türkolog araştırmacı bir yazar olmasının 

sonucudur. Yazarın Dede Korkut Destanı, halk hikâyeleri, Azerbaycan masalları, Türk masalları, Yunan 

masalları, Antik edebiyatın tesiriyle şekillenen eserleri doğallığı da beraberinde getirir.  

Araştırmacı, bilim adamı, yazar Kamal Abdulla’nın bilim, bediilik ve entelektüel fikir ortamında 

üretilen eserleri, onun sanatçı kişiliğiyle eğitimci yanının tezahürüdür. Kamal Abdulla, dünyaya bakışını, 

hayatı anlamlandırma şeklini eserleriyle ifade eder. Yazarın eserleri, dolayısıyla dünyaya bakışı ve olayları 

anlamlandırma şekli alışılagelmişin dışındadır. Yazarın “söyledikleri”, “anlatmak istedikleri” tümüyle yenidir. 

Çünkü Kamal Abdulla, edebiyatta pek işlenmeyen konulara ışık tutar.  

Yazar, romancılığa Yarımçıq Elyazma romanıyla başlamıştır. Roman, Azerbaycan’da ilk post-modern 

roman örneğidir. Yarımçıq Elyazma romanı, Kamal Abdulla’nın Azerbaycan'ın Umberto Eco'su hatta Jorge 

Borges'i olarak anılmasına yol açar. Romanyalı bilim adamı Lyudmila Bejenaru dünyaca ünlü Dede Korkut 

uzmanı, Azerbaycan’da postmodern edebiyatın kurucusu Kamal Abdulla’nın Yarımçıq Elyazma eseri ile yeni 

Azerbaycan romanının temelini attığını söyler. Kamal Abdulla’nın “Düma ile Coys Arasında” kitabının önsöz 

yazarı Akademik İsa Hebibbeyli, Yarımçıq Elyazma’nı “Kamal Abdulla’nı dünyaya çıkaran roman” olarak 

nitelendirir.  

Yazarın ilk romanı olan Yarımçıq Elyazma, Azerbaycan’ın en önemli Dede Korkut uzmanı olan Kamal 

Abdulla’nın bilimsel araştırmalarının romana dönüşmüş halidir. Büyük ölçüde Türk Dünyasının ortak mirası, 

zengin sanat abidesi Dede Korkut Destanı’ndan beslenerek yazılan roman, destandan izler taşır. Fakat 

Yarımçıq Elyazma romanı her ne kadar Dede Korkut Destanı’ndan ilham alsa da roman, bir tarih değil, edebî 

bir çalışmadır ve değerlendirmenin de bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.  

Destan tekniğiyle roman tekniğini bir arada tutan Yarımçıq Elyazma romanının başlıca ilham kaynağı 

Dede Korkut Destanı ve tarihi şahsiyet olan Şah İsmail Hatayi’dir. Roman, Dede Korkut Destanı ve Şah İsmail 

Hatayi’nin hayatından beslenmekle birlikte destandaki ve tarihteki olay ve kahramanlara farklı bakış açısı söz 

konusudur. Hacimce daha büyük olan Dede Korkut’la ilgili hikâye, Dede Korkut’un tuttuğu notlardan 

oluşmaktadır. Diğer hikâye ise Şah İsmail’le ilgili metindir. Adından da göründüğü gibi Yarımçıq Elyazma, 

tamamı olmayan bir yazıdan bahsetmektedir. Romanın kurgusu o kadar inandırıcıdır ki insanda destanın yeni 

bulunmuş elyazması etkisi bırakır ve “el yazısındaki eksiklik” post-modern romanın tipik özelliklerinden olan 

okuyucunun kendi yorumuyla esere katılımını sağlar. Eksik el yazmasını, dolayısıyla romanın yarım kalan 

ama merak uyandıran boşluklarını her okuyucu kendi yorumuyla tamamlama gayreti içine girer. 

Günlük biçiminde yazılan Tarixsiz Gündelik, yazarın okul yıllarında yaşadığı olaylar üzerine başından 

geçenleri anı tarzında anlatım biçimiyle yazdığı bir yaşam hikâyesidir. Olaylar, Kamal Abdulla’nın gerçek 

hayatta eğitim aldığı okulda gerçekleşmektedir. Eserde kahramanın okul yılları, öğretmenleri, arkadaşları, bu 

yıllarda yaşadığı farklı olaylar,  tüm sınıf arkadaşlarının maceraları, kahramanın olaylar üzerindeki psikolojik 

düşünceleri günlük biçiminde anlatılmıştır.   

Ortaçağ İslam kültürünün önemli unsurlarından biri olan sûfîliğin etkisiyle yazılmış ve sûfî dervişlerin 

hayatını anlatan Sehrbazlar Deresi romanında Ortaçağ İslam Dünyasında gerçekleşen olaylar, Allah’a erişme 

gayreti ile intikam duygusu post-modern roman tekniğiyle kurgulanmıştır. Eserde ruhlar âlemine müdahale, 

zamanla oynama gibi unsurlar söz konusudur. Yazar kendisi Sehrbazlar Deresi’ni roman fantezi şeklinde 

adlandırır. Yazar, bununla romanın masal tadında olup büyülü dünyanın kapılarını araladığına işaret etmiş 

olur.  

Kamal Abdulla’nın şimdilik son romanı olan Unutmağa Kimse Yox…, felsefi derinliği olan ve 

psikolojik tahliller bakımından en başarılı eseridir. Kamal Abdulla’nın birçok eserinde olduğu gibi bu eserinde 

de gerçek hayat hadiseleriyle mitoloji bir arada verilmiş, tarih ve günümüz iç içe işlenmiştir.  Eserin kahramanı 

genç bilim adamıdır. O, Veng köyünde bir mağara içindeki “Çiçekli Yazı” adı verilen yazıyı okumak için 

görevlendirilmiştir. Fakat sonuç herkesin beklediği gibi olmaz. Her kes tarihe, geçmişe ait bir gizemin 

açılacağını, kayıp bir hazinenin yerinin işaret edileceğini beklerken, genç âlimin deşifre ettiği yazının bir sevgi 

mektubu olduğu ortaya çıkar. 
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Kamal Abdulla’nın Yarımçıq Elyazma, Sehrbazlar Deresi, Unutmağa Kimse Yox… romanları, 

bağımsız birer roman olmakla birlikte birçok ortak özellikler göstermektedir. Her üç roman içerik bakımından, 

kahramanları ve geçtiği zamanlar bakımından farklılık gösterse de bir birine derin edebi bağlarla bağlanarak, 

bir bütünün parçası etkisi yaratır. Birbiriyle ortak özellikler gösteren her üç romanda konu, olaylar, mekân, 

zaman, şahıs kadrosu bir birinin devamı niteliğindedir. Yazarın romanları arasındaki ahenktar benzerliğin ve 

ortak değerlerin fazla olmasının sebebi, yazarın mitolojiden, destan kültüründen beslenerek yazması, bunların 

yanı sıra sır, şüphe ve bunları açığa kavuşturma arzusu, ruh, rüya, mitoloji, din, tasavvuf, bağlılık duygusu, 

arayış isteği gibi yazarın her üç romanında geçen ortak unsurları tüm romanlarına yansıtması olabilir.  

Dikkat çeken önemli bir husus da her üç romanın anlatıldığı zaman arasındaki kronolojidir. Yarımçıq 

Elyazma eski zaman,  Sehrbazlar Deresi Orta Çağ, Unutmağa Kimse Yox… romanı günümüz olaylarını 

anlatmaktadır. Bu da romanlar arasında zamansal ahengi ve dengeyi sağlar. Tüm ortak özellikler romanlar 

arasında “gizli” bir bağlılık oluşturmaktadır. Yazarın romanları rastgele okunursa dolgun ve tam anlaşılır 

anlam ifade etmeyebilir. Bunun için Yarımçıq Elyazma okunup “yarım kalan boşluklar” “tamamlandıktan” 

sonra Sehrbazlar Deresi’ne yolculuğa çıkılmalı, bu dereden istediğini elde edebilen okuyucu daha sonra 

Çiçekli Mağara’yı “ziyaret” etmelidir.  

Kamal Abdulla’nın sınırsız hayal gücü, derin felsefi düşüncesi ve olayları kendine özgü edebi-felsefi 

şekilde yorumlaması onun eserlerini benzersiz kılar. Kamal Abdulla’nın romanları, ilk bakışta, yüzeysel 

kavrama düzeyi olan okuyucu için felsefi içeriğiyle zor anlaşılır düzeydedir. Çünkü yazarın yaratıcılığına 

metafizik bakış açısı, metafizik düşünce tarzı hâkimdir. Kamal Abdulla’nın dünyasında yağmurlar aşağıdan 

yukarıya yağar, karanlık ışıktan baskındır, mutlak “hayır” ve “şer”, “iyi” ve “kötü” yoktur, ruhlar dünyamıza 

girebilir, dünyayı Muhteşem Uyum dengede tutar, her ayrıntı Olayların Ufku’nda saklıdır ve evrende her şey, 

her kes, her olay sonsuz sayıdadır. Bununla birlikte, Kamal Abdulla’nın yaratıcılığında geçmiş her zaman ön 

plandadır. Onun yaratıcılığı Türkler’in ortak yapıtı Dede Korkut Destanı’ndan beslenir. Genel anlamda Kamal 

Abdulla’nın yaratıcılığında tarihe, destan ve mitolojiye, eski el yazılarına ve sırlı, gizemli olan her şeye karşı 

“merak” söz konusudur. Yazarın Dede Korkut Destanı, halk hikâyeleri, Azerbaycan masalları, Türk masalları, 

Yunan masalları, Antik edebiyatın tesiriyle şekillenen eserleri doğallığı da beraberinde getirir. 

Yaratıcılığını tarih ve geçmişle, folklor ve mitolojiyle besleyen yazarın tarihe, geçmişe yaklaşımı 

bireysel ve orijinaldir. Tarihi geçmişten etkilenen ve beslenen yazar, yaratıcılığında mitoloji ve destanı temel 

alıp, onları modern yaşamla harmanlayarak okuyucuya sunar. Kamal Abdulla’nın eserlerini farklı kılan da 

yüzyıllar boyunca tekdüze yorumlanan tarihi, olayları farklı bakış açısıyla yorumlayarak, felsefeyle 

harmanlayarak olaylara farklı açıdan bakmayı sağlamasıdır. Böylece geçmişi şimdileştiren yazar, tarihe ve 

olaylara karşı bireysel, kendine özgü yaklaşım sergileyerek geleneksel roman anlayışına yeni bir nefes 

getirmiş olur.  

Kamal Abdulla’nın Unutmağa Kimse Yox… romanında başkişi Çiçekli Yazı’nı okumak için anahtar 

sözcüğe ihtiyaç duyduğu gibi Kamal Abdulla’nı anlayarak okumak isteyen okuyucu da yazarın felsefesinin 

şifresini çözmelidir. O zaman yazarın eserleri daha anlamlı ve anlaşılır olur. Zannımca bilim, bediilik, 

entelektüel fikir, sınırsız hayal gücü ve felsefi kavramlar bütünü Kamal Abdulla zihninin anahtarıdır.  
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Onur ORAL38; Mesut CERİT39 

ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ† 

CHILDHOOD OVERWEIGHT AND OBESITY 

 

 

 

ÖZ 

Çocukluk çağında endişe verici bir oranda artış gösteren fazla kilo ve şişmanlık küresel bir sağlık 

sorunudur. Bu çalışmanın amacı, çocukluk çağında giderek artış gösteren aşırı kilo ve şişmanlığın global 

sağlık riskini araştırmak ve çocuklukta şişmanlığın nedenlerini belirleyebilmektir. Bu derleme, yazarın 

yürüttüğü araştırmaların bir sentezini sunar. Bu derlemeyle ilgili bilimsel literatür taraması, ABD Ulusal Tıp 

Kütüphanesi (PubMed), MEDLINE ve SportDiscus veri tabanları ve çocukluk çağı fazla kilo, obezite faktörü 

ve çocukluk çağı obezitesi terimleri kullanılarak yapıldı. Çocuk çağı obezitesi, normal veya sağlıklı kilonun 

üstünde bir çocuğun yaşına ve boyuna göre ortaya çıkan karmaşık bir sağlık problemidir.  

Çocukluk çağında yetişkinlerde de gözlemlenen azalan fiziksel aktivite, beslenme bozukluğu ve 

genetik gibi faktörler çocukluk çağında aşırı yağ alımının nedenleridir. Obez çocukların belirli bir yüzdesinin 

obez yetişkinler haline gelmesi sebebiyle, çocukluk çağı obezite artışı yetişkinlikteki obeziteyi doğrudan 

etkilemektedir. Çocukluk çağı obezitesindeki artış bir ülkeye özgü değildir, bugün fiziksel ve sosyal refahı 

seviyesinin yanında özgüveni de önemli ölçüde etkileyebilecek dünya çapında bir sorundur.  

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı obezitesi, fazla kilo, fiziksel aktiviteler. 

 

 

ABSTRACT 

The increasing prevalence at an alarming rate of childhood overweight and obesity, remains a global 

health concern. The aim of this study is to investigate the global health risk of childhood overweight and 

obesity by determining the reasons for childhood obesity is an on-going process. This review presents a 

synthesis of research conducted by the author.The search for scientific literature relevant to this review was 

performed using US National Library of Medicine (PubMed), MEDLINE and SportDiscus databases and the 

terms ‘Childhood Overweight’, ‘Factors of obesity’ and ‘Childhood obesity’.  

In the child years obesity is a complicated health problem that happens when a child above the normal 

or healthy weight for his or her age and height. The causes of excessive fat gain in childhood act like those in 

adults, including factors such as a person's eating disorders, reduced physical activity and genetics. Since a 

certain part of obese children become obese adults, the increase in childhood obesity affects adulthood obesity 

directly. This increase in childhood obesity is not specific to a country, it is now a worldwide problem that 

can significantly influence on their physical wellbeing, social, and enthusiastic prosperity, and self confidence.  

Keywords: Childhood obesity, overweight, physical activities. 
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GİRİŞ 

Günümüzde çocukluk döneminin en yaygın kronik hastalıklarından birisi olan obezite, çocuk ve 

ergenlerin yaklaşık % 25-30'unu etkileyen ciddi bir sağlık problemidir. Obezite, bu yaş piramidin de alarm 

verici seviyededir ve yıldan yıla giderek artmaya devam etmektedir (Ergül ve Kaklım, 2011). Her türlü sosyal, 

etnik, cinsiyet vb. parametreden ayrı olmakla beraber obeziteye sebep olan esas evrensel etmen enerji alımı 

ve tüketimi balansının artan alım, azalan tüketim veya her iki vaziyetin beraber olması nedeniyle bozulmasıdır 

(Yücesir ve ark., 2015). 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Avrupa Bölgesi’ndeki tüm yetişkinlerin yarısı ve çocukların ise 

beşte biri kiloludur. Bu çocukların da üçte biri obez olmakla beraber, sayılar da giderek artmaktadır. Dünya 

Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde üye ülkeler tarafından okul çağı çocuklarının şişmanlık durumlarını 

izlemek amacıyla 2010 yılında Çocukluk Dönemi Şişmanlığın İzlenmesi (Childhood Obesity Surveillance) 

araştırmasında okul çağı çocuklarının yaklaşık % 40’nın vücut ağırlığının normalin üzerinde olduğu, söz 

konusu çocukların %15’inin de şişman olduğu belirtilmiştir (Yıldız ve ark., 2015). 

Obezite vücutta aşırı yağ depolanması ile ortaya çıkan, fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabilen bir 

enerji metabolizması bozukluğudur. Tüketilenden daha fazla enerji alınması obezitenin en önemli nedenidir. 

Beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarındaki değişmeler obezitenin daha sık görülmesine neden 

olmaktadır. Ayrıca, metabolik, kardiyovasküler, ortopedik, nörolojik, hepatik, solunum ve böbrek problemleri 

gibi sayısız riskli hastalıklarda fazla kilo ve obeziteden kaynaklanmaktadır. 

 

OBEZİTE TANIMI 

Obezite, Latince “obezus” kelimesinden türetilmiştir. Şişman karşılığı olarak kullanılan “obezus”, iyi 

beslenmiş manasına gelir. İngilizce’de ise, “obesity” şişmanlık, “obese” çok şişman, “overweight” fazla 

ağırlık, tartıda fazla gelen miktar, şişmanlık anlamındadır (Ergül ve Kalkım, 2011). Obezite, vücutta olması 

gerekenden çok daha fazla yağ depolanması ile kendini gösteren, bedensel veya sinirsel (psikolojik) 

problemlere sebep olabilen bir enerji metabolizması rahatsızlığıdır. Harcanandan daha fazla enerji alınması 

obezitenin en önemli sebebi olarak gösterilmektedir (Barboros ve Balcı, 2016). 

 

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTENİN NEDEN OLDUĞU SAĞLIK SORUNLARI 

Çocuk ve adölesanlarda beden ağırlığının fazla artması ile beraber trigliserit, LDL kolesterol ve sistolik 

kan basıncı artmakta, ayrıca kemik kanseri ve bazı kanserlerin gelişme riski ve erişkin başlangıçlı tip II 

diabette yükselme (sıklıklarında artma) görülmektedir. Bu durumdaki çocuklarda, kendini beğenmeme, kötü 

alışkanlıklara yönelme, yalnızlık ve bencillik duygusu, yüksek sinir ve derin üzüntü duyguları yüksek 

yoğunlukta olabilmektedir (Uğuz ve Bodur, 2007).  

Fazla kilolu çocuklarda gövdenin alt bölümlerinde yağ birikmesi fazladır. Deri kıvrımlarında ve bacak 

aralarında sürtünme sonucu pişikler meydana gelir. Aşırı kilolu erkek çocuklarda meme bölgesinde yağ 

toplanması (jinekomasti) görülür. Karın ve kalçalarda yağ birikmesi sebebi ile deri çatlamaları (strialar) olması 

muhtemeldir. Deri altı yağ dokusunun artışı ile deri enfeksiyon rahatsızlıkları görülebilir. Düz tabanlık, 

bacaklarda eğrilik gibi ortopedik sorunlar oldukça yaygındır. (Köksal ve Gökmen, 2008). Çocukluk çağı 

obezitesi, ortopedik problemlerin ve kötü uyku alışkanlıklarının yanı sıra düşük özgüven ve akranlarla ilgili 

zorlukların da artmasına neden olmaktadır.  

Yetişkinlerin önemli bir yüzdesinde obezite başlangıcının çocukluk çağlarına (8 yaşından önce fazla 

kilolu olan çocuklar obez yetişkin olma eğilimindedir) dayandığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca, Spesifik olarak 

4-11 yaşlarında kendini gösteren obezitenin, yetişkin dönemde de devam etmesi hipertansiyon, 

kardiyovasküler rahatsızlıklar ve şeker gibi problemleri de ortaya çıkarabilmektedir. Erken yaşlarda gelişen 

obezite, safra kesesi hastalığı ve safra kesesi taşları, osteoartrit, gut ve astım ile de ilişkilidir. Bu sebeple, 

çocukluk ve ergenlik çağında obeziteden korunma ve tedavinin önemide giderek artmaktadır. (Şimşek, 2005). 

Uzun, sağlıklı ve fit bir yaşam; dörtte bir oranında genlere, dörtte üç oranında davranışlara ve hayat tarzına 

ilişkin seçimlere bağlıdır.  
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OBEZİTENİN ENGELLENMESİNDE REKREATİF EYLEMLER 

Yaşantı modeli değişimi içerisinde önemli bir yer tutan aktivite artışı ve egzersizin kilo verme 

programındaki rolü oldukça önemlidir. Egzersiz ve kalori değerleri sınırlandırılmış bir beslenme reçetesi 

uygulamaya konulduğunda bütünsel bir zayıflama programı elde edilmiş olunur (Serter, 2004). Fiziksel 

aktivite obezite tedavisinde büyük önem taşır. Obez bireylerin hareket düzeyi ve fiziksel aktivitelere katılımı 

sınırlıdır. Bu yüzden; obez yetişkinler için hazırlanacak egzersiz programlarında kalori değerleri 

sınırlandırılmış bir beslenme programı ile birlikte şiddeti yüksek egzersiz programı içerisine girilmesi de 

doğru kabul edilmez (Eker ve Şahin, 2002). 

Rekreatif eylemleri gerçekleştirmek üzere uygulanacak olan orta şiddette egzersiz programları 

voleybol (45-60 dk.), futbol (45dk.), şiddeti yüksek tempolu yürüyüş (35 dk.), bisiklete binme (30 dk.), yüzme 

(20 dk.), ip atlama (15 dk.) gibi sporlar veya araba yıkama (45-60 dk.), cam veya yer silme (45-60 dk.), bahçe 

ile uğraşmak (30-45 dk.), yaprak tırmıklamak (30 dk.), kar temizlemek (15 dk.) veya merdiven çıkmak (15 

dk.) gibi şiddeti düşük fiziksel aktivitelerden bazılarıdır. Egzersize yeni başlayanlara veya sedanterlere kısa 

süreli, hafif şiddetli egzersiz programları verilmeli, egzersiz yoğunluğu (süresi ve şiddeti) hastanın egzersiz 

adaptasyonuna göre kademeli olarak artırılmalıdır (Baltacı, 2008). Çocukları obeziteden korumak adına 

planlanacak rekreatif egzersiz programları ise (Kaya, 2003); haftada en az 3-4 defa minumum 30 dakika olacak 

şekilde hazırlanmalıdır. En iyi egzersiz modeli çocuğun düzenli olarak katıldığı rekreatif açık hava fiziksel 

aktiviteleridir. Söz konusu rekreatif programlar keyif verici ve sonunda ödül bulunduran aktiviteler esas 

alınarak hazırlanmalıdır (yürüyüş, yüzme, voleybol, kaykay, buz pateni, ritmik cimnastik, dans, tenis, 

badminton, basketbol, bisiklet vb).  

 

OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTENİN ÖNEMİ 

Obez çocuklarda kabul gören gerçeklerden bir tanesi de fiziksel aktiviteye katılım sıklığını artırmaktır. 

Bilgisayar tabletleri, akıllı telefon vb cihazların kullanımının yaygınlaşması neticesinde çocukların hareketsiz 

olarak geçirdikleri zaman dilimi yüzdesi de ivmelenerek yükselmektedir. Durağan yaşam süren bireylerde 

hipertansiyon gelişim riski % 20-50 oranında artmaktadır. Artmış fiziksel aktivite; insülin duyarlılığını 

artırırken, dislipidemiyi düzeltir, kan basıncını normal değerlere yakınlaştırır. Aerobik egzersizler (haftada 3-

4 defa hafif tempolu düşük şiddetli 40-60 dakikalık yürüyüş programları); kan basıncının 4-10 mmHg’ye 

inmesine, arter vasodilatasyonun yükselmesine ve arter kompliansın iyileşmesine yardım etmektedir (Kaya, 

2003). 

Dünya Sağlık Örgütü, vücut kaslarının enerji harcayarak gerçekleştirdiği tüm hareketleri fiziksel 

aktivite olarak tanımlamaktadır. Egzersiz veya sportif programlar süresi ve şiddeti planlanarak uygulanan 

fiziksel aktivite türüdür. Zihinsel, duysal ve psikomotor gelişimi ve iyileşmeyi sağlamak maksadıyla 

uygulanabilecek en yaygın fiziksel aktivite faaliyetleri açık havada icra edilen yürüyüş programlarıdır. 

Düzenli olarak yürüyüş yapmak, küresel bir epidemi olarak insan sağlığını tehdit eden obezite probleminin de 

önlenmesinde bilimsel bir tedavi yöntemidir.  

Sağlıklı yaşam ve obezite kökenli hastalıkların önlenmesinde en akılcı önlem, başlangıçta (ilk 6 hafta) 

haftada 3 gün 30 dakika hafif tempolu, ilerleyen zamanlarda ise haftada 5 gün 45 dk. orta ve yüksek tempolu 

açık alan yürüyüş programlarıdır. Söz konusu yürüyüş programları haftada yaklaşık 1000-1500 kcal’lik bir 

kayıp sağlamaktadır. Fiziki yeterlilik kapasitesini artırmak maksadıyla her gün düzenli olarak yapılan 30-45 

dakikalık egzersiz programı ile dinçlik düzeyini muhafaza etmek ve geliştirmek mümkündür.   

Obezite ve aşırı kilo birbirinden ayırt edilmelidir. Bu çerçevede; beden kütle indeksi (BKI) BKI = kilo 

(kg) / boy (m2) ile hesaplanmaktadır. Beden kütle indeksinin 20-25 kg/m2 aralığında olması sağlıklı kilo 

anlamına gelirken, BKI’nin 25-27 kg/m2 aralığında olması artmış risk, BKI’nın 27-30” kg/m2 aralığında 

olması ise obezite anlamına gelmektedir. Kilo kaybı ve obezite için en etkili sonuç, kalori kısıtlamasına ek 

olarak düzenli yürüyüş yaparak artmış fiziksel aktivite ve yaşam biçimi (davranış) değişiklikleriyle 

alınmaktadır. Artan fiziksel aktiviteyle birlikte gözlemlenen HT, insülin direnci, dislipidemi, kan şekeri düzeyi 

artışı ve kardiyovasküler hastalık risk faktörleri üzerindeki olumlu iyileşmelerin vücut ağırlığı veya 

kompozisyonundaki değişikliklerden bağımsız olduğu gözlenmiştir. 
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Düzenli olarak yapılan yürüyüş egzersizlerinde aktivite şiddeti kalp atım sayısı ile belirlenir. Sağlıklı 

bireylerin fiziksel aktivite esnasındaki maksimum kalp atım sayısı, [(220-yaş) x 0.7 (%70’lik oksijen 

kapasitesi)] formülü ile hesaplanmaktadır. Sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen veya kilo kontrolünü hedefleyen 

bireyler için uygulanacak egzersizler uzun süreli ve orta şiddetli yürüyüş programları (45-60 dk.) veya kısa 

süreli, hafif tempolu jogging (30 dk.) aktiviteleridir.  

Sonuç olarak, çocukluk çağı obezitesindeki artış bir ülkeye özgü değildir, bugün fiziksel ve sosyal 

refah seviyesinin yanında özgüvenleri de önemli ölçüde etkileyebilecek dünya çapında bir sorundur. Fazla 

kilo ve obeziteyi engellemenin olmazsa olmaz koşulu, sağlıklı beslenme ve düzenli olarak yapılan fiziksel 

aktivitelerdir. Yapılan egzersizler yeterli şiddet, süre ve sıklıkta olursa dikkate değer ve ölçülebilir bir etki 

yaratabilmektedir. Bu etkileri sağlayabilmek için sağlık durumu, yaş ve aktivite düzeyine bağlı olarak haftada 

en az 4 veya 5 gün uygun şiddette ve devamlılık prensibi çerçevesinde minimum 30 dakika yürüyüş 

egzersizleri yapılmalıdır.  
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Mesut CERIT40 

HEALTH RELATED INFLUENCE OF EXERCISE INDUCED IRISIN SECRETION 

EGZERSIZ KAYNAKLI İRİSİN SALGISININ SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

 

 

ABSTRACT 

It is a well-known fact that physical activities and exercise is increasingly taking a crucial place in our 

life day by day. In this article, under this headline, which is related to exercise, the impacts of exercise on 

weight control and its physiological contributions will be explained. This review presents a synthesis of 

research conducted by the author. The search for scientific literature relevant to this review was performed 

using US National Library of Medicine (PubMed), MEDLINE and published English and Turkish-language 

studies were located through the Medline and Embase computerised databases. The literature review was 

performed by searching for the following single terms or combinations: obesity prevention, exercise, and 

irisin. Relevant literature was also sourced from searches of related articles arising from the reference list of 

those obtained from the database searches.  

In the daily life, the physiological need for the physical activity and exercise is also associated with 

the attempt to find a solution to the development of obesity, decrease the effect of sedentary life style on people, 

the aim to have a healthy life and the awareness of all these factors. Scientists and their studies show that 

irisin has helpful effects on different parts and functions of the body such as brain and its functions, 

metabolism, cardiac and so forth. Consequently, as forthcoming findings and studies are carried out, the 

unknown sides of irisin hormone will be discovered and its usage in the various fields of health problems will 

be possible. 

Keywords: obesity prevention, exercise, irisin, overweight 

 

     

                    

ÖZ 

Fiziksel aktivitelerin ve egzersizlerin gün geçtikçe hayatımızda giderek önemli bir yer tuttuğu bilinen 

bir gerçektir. Bu makalede, egzersizle ilgili olan bu başlık altında, egzersizin kilo kontrolü üzerindeki etkileri 

ve fizyolojik katkıları açıklanacaktır. Bu derleme yazarın yürüttüğü araştırmaların bir sentezini sunar. Bu 

inceleme ile ilgili bilimsel literatür taraması, ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi (PubMed), MEDLINE kullanılarak 

yapıldı ve yayınlanan İngilizce ve Türkçe dil çalışmaları Medline ve Embase bilgisayarlı veritabanları 

aracılığıyla yapıldı. Literatür taraması, aşağıdaki terimleri veya kombinasyonları araştırarak gerçekleştirildi: 

obezite önleme, egzersiz ve irisin. İlgili literatür ayrıca, veritabanı araştırmalarından elde edilenlerin referans 

listesinden kaynaklanan ilgili makalelerin aramalarından da elde edilmiştir.  

Günlük yaşamda fiziksel aktivite ve egzersiz için fizyolojik ihtiyaç, obezite gelişimine çözüm bulma, 

hareketsiz yaşam tarzının insanlar üzerindeki etkisini azaltma, sağlıklı yaşam ve bilinçlenme hedefiyle de 

ilişkilidir. Tüm bu faktörlerin. Bilimsel çalışmalar, irisinin vücudun beyin ve işlevleri, metabolizması, kalp ve 

benzeri gibi farklı bölümleri ve işlevleri üzerinde yararlı etkileri olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, 

önümüzdeki bulgular ve çalışmalar yapıldıkça, irisin hormonunun bilinmeyen tarafları keşfedilecek ve sağlık 

sorunlarının çeşitli alanlarında kullanımı mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: obezite önleme, egzersiz, irisin, aşırı kilo. 
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INTRODUCTION 

It is a well-known fact that physical activities and exercise is increasingly taking a crucial place in our 

life day by day. This situation is also associated with the attempt to find a solution to the development of 

obesity, decrease the effect of sedentary life style on people, the aim to have a healthy life and the awareness 

of all these factors. In this article, under this headline, which is related to exercise, the impacts of exercise on 

weight control and its physiological contributions will be explained. 

According to American College of Sports Medicine, physical exercise is claimed to be beneficial to 

regulate body weight and body fat content (1990). Therefore, this suggestion is accepted as valid for most of 

people and they try to exercise regularly to keep their body fat at desired level. It is also believed that physical 

exercise protects people to be obese or overweight on the condition of regularity (Bouchard, Deprés & 

Tremblay, 1992). However, the level of physical activity has a role in this stability. For instance, it is claimed 

that this level is crucial in the weight control in the existence of gene susceptibility and different diets (Hill, 

Droguas & Peters, 1994). As a result, factors of exercise such as duration, intensity and so forth, have an 

impact on weight control, protection from obesity and overweightness and weight loss, which lead to the 

results varying from person to person depending on these factors. 

On the other hand, during an endurance exercise, the abdominal visceral adipose depot is activated 

since the level of visceral adipose tissue essentially associates with the metabolic complications found in 

abdominal obesity (Björntorp, 1988; Després, 1991; Kissebali & Peiris, 1989), which is affected by various 

factors such as age and gender. This implies that physical exercise decreases abdominal visceral fat. Besides, 

it is suggested that carbohydrate and lipid oxidation levels are raised during exercise and during post-exercise, 

the metabolic lipid oxidation levels of trained people are considered as a consequence of acute impacts of 

exercise (Bouchard, Deprés & Tremblay, 1992). In addition to these facts and apart from its benefits stated 

before, it is widely accepted by various scholars and researchers that physical exercise regulates energy intake, 

boosts resting metabolic rate, has a role in reducing fat intake, develops total daily energy expenditure, boosts 

insulin activity in overweight people, decreases blood pressure and mortality in obese people (Bouchard, 

Deprés & Tremblay, 1992). 

When all these facts are taken into consideration, it would not be wrong to state that physical exercise 

has various benefits for our health. 

 

IRISIN HORMONE 

It is a well-known fact, as it is explained before, that physical exercise has significant effects on 

preventing the development of diseases such as obesity, type II diabetes and overweight. In addition, regular 

physical exercise affects brain functions positively and on the other hand, exercise assists to recondition 

skeletal muscles (Egan & Zierath, 2013) as well as the release of cytokines from myokines (Pedersen & 

Febbraio, 2012). Myokines interact with certain tissues such as pancreas, liver and fat, and take action on 

narrowly on muscles to apply metabolic impacts (Pedersen & Febbraio, 2012). 

Recently discovered in 2012, irisin is also accepted as a hormone-like myokine. The name of this 

hormone stems from a Greek goddess whose name is “Iris” (Zhang & Zhang, 2016). Irisin hormone, produced 

by proteolytic cleavage of the membrane protein, fibronectin type III domain-containing protein 5 (FNDC5), 

is organized by PPARY coactivator 1 alpha (PGC1α) (Bostrom et al., 2012). It induces uncoupling protein 1 

(UCP1) and leads to the occurrence of adipocyte browning, which is caused by the increase in energy 

expenditure in white adipocytes (Bostrom et al., 2012). It is also suggested that brown fat has an impact on 

anti-obesity (Qian et al., 2013; van Marken et al., 2009). In addition, according to some studies related to 

human metabolism, it is suggested that inducible brown as well as beige adipocytes play a role in metabolism 

(Bartelt & Heeren, 2014; Harms & Seale, 2013), which paves the way for the fact that irisin may be accepted 

as beneficial in treating metabolic disorders.  

Besides from all these points, it is largely known that physical exercise has an effect on brain function 

as well. If physical exercise is performed regularly, it may also lead to an increase in the neurotrophin level 

and hence, have benign effects (Zhang & Zhang, 2016). These neurotrophins include brain-derived 

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; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

105 

neurotrophic factor (BDNF), insulin-like growth factor (IGF-1), vascular endothelial growth factor (VEGF), 

fibroblast growth factor (FGF-2), epidermal growth factor (EGF) and never growth factor (NGF) (Duman, 

2005). However, on the other hand, some studies and research suggest that there are certain peripheral 

structures such as adipose tissue and skeletal muscle which have a possibility to contribute the consequences 

of regular physical exercise through the production of leptin and irisin that are considered to support brain 

functions (Zhang & Zhang, 2016). Additionally, irisin may assist the survival and preservation of neuronal 

cells as well as their functions (Zhang & Zhang, 2016). 

First of the effects of irisin related to brain is on the neural differentiation. After retinoic acid was 

induced during the neural differentiation of embryonic stem cells of mice in neural precursor cells and 

neurospheres, FNDC5 was perceived to significantly increase (Ostadsharif, 2011). This study claims there is 

a possibility of the fact that the early regulation of neurogenesis may involve FNDC5 (Zhang & Zhang, 2016). 

In addition to this, Forounzafar et al. suggest in their study that the neural differentiation precursor markers 

and mature neuron markers are notably increased by the overexpression of FNDC5 (2015). However, some 

studies also claim that irisin is not as effective as FNDC5 on the regulation of neurogenesis although cell 

proliferation is increased by only pharmacological doses of irisin (Moon, Dincer & Mantzoros, 2013).  

Another point to be discussed is neurobehavioral benefits of irisin hormone. A study suggests that 

irisin might have a positive impact on memory and learning by the increase in BDNF expression in 

hippocampus, which is induced by the overexpression of FNDC5 (Wrann et al., 2013). This means that BDNF 

has a significant role in learning and memory (Kuipers & Bramham, 2006). In addition, it is claimed that 

endurance exercises increase the level of circulating irisin, which asserts “the potential neurotrophic function 

of irisin” (Zhang & Zhang, 2016). Therefore, it would not be wrong to state that irisin has also a role in 

neurobehavioral developments. 

Also, irisin has an impact on human metabolism. It is suggested in a study on mice that on the condition 

that the level of irisin circulation increases moderately, energy expenditure increases as well although food 

intake remains stable, which may be a result of the stimulation of uncoupling protein 1 and the browning of 

white adipose cells (Boström et al., 2012). In addition, in another study, it is found out that oxygen 

consumption, carbon dioxide and heat production are stimulated to be increased through the third ventricle of 

irisin administration (Zhang et al., 2015). Also, it is suggested that glucose and fatty acids might have a part 

in the irisin regulation (Kurdiova et al., 2014). 

Apart from these benefits of irisin on human health, some studies suggest that cardiac function may be 

positively affected by central irisin (Zhang & Zhang, 2016). Cardiac function is increased through endurance 

exercises and additionally, systolic and diastolic blood pressure is notably boosted with the administration of 

central irisin (Zhang & Zhang, 2016). Moreover, in a study, it is suggested that heart rate and cardiac output 

is increased with the injection of irisin into the third ventricle depending on the dose (Zhang et al., 2015b). 

This situation might be a result of the activation of PVN neurons in the hypothalamus (Zhang & Zhang, 2016). 

In addition to these facts, some researchers have been conducting studies in order to find a relation 

between exercise and irisin hormone. For instance, Huh et al. suggest in their study that after physical exercise, 

the level of irisin is shortly increased and the intensity of exercise affects it as well (2014). Besides, there are 

some studies stating that intense physical exercise cause an increase in the circulation of irisin (Anastasilakis 

et al., 2014), whereas on the occasion of the interventions of physical exercise, an increase cannot be provided 

again in the levels of circulating irisin (Hecksteden et al. 2013). In addition, they claim that glucose and fatty 

acids uptake in human muscle are precisely induced by irisin (Hecksteden et al. 2013). Also, recent studies 

show that there is a relation between body mass index (BMI) and irisin as well as hunger glucose and total 

cholesterol (Huh et al., 2012; Stengel et al., 2013; Liu et al., 2013).   

  

DISCUSSION  
The importance of physical exercise is increasing day by day and people are getting more conscious 

of its positive consequences on health. As a result, awareness related to the importance of sports and physical 

exercise has been raised by states, institutions and so forth. Hence, it is inevitable for researchers and scientists 
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to carry out scientific experiments and various studies on the consequences of physical exercise. By this way, 

irisin has been a newly-discovered subject field in this context. 

As a hormone-like myokine, irisin is produced by proteolytic cleavage of the membrane protein, 

fibronectin type III domain-containing protein 5 (FNDC5). It is found out in research performed in various 

fields of subject that irisin takes different roles to assist parts in the body. For instance, it leads to the adipocyte 

browning as a result of the increase in energy expenditure in white adipocytes. In addition, irisin has favorable 

effects on cardiac functions, neural differentiation, neural behaviors and human metabolism. Besides, the 

increase in the circulating levels of irisin is found out to be stimulated by intense physical exercise, although 

some studies suggest that if physical exercise is interrupted, an increase cannot be reproduced.  

Consequently, as irisin hormone is a newly-discovered-myokine, various studies have recently been 

performed and they still are continued in the present day. Therefore, in the following days and years, it is 

imminent that new findings related to irisin, its effects, both positive and negative, its usage in various fields 

will be discovered and brought to the light. 

  

CONCLUSION 
Although there is a lack of adequate information related to irisin hormone as it is a recently-discovered 

myokine, it is possible to state that exercise and irisin secretion are associated with each other. Scientists and 

their studies show that irisin has helpful effects on different parts and functions of the body such as brain and 

its functions, metabolism, cardiac and so forth. In addition to this feature of irisin, it is found out by studies 

that while physical exercise performed, the circulating levels of irisin is increased although on the condition 

of interruptions, it cannot be increased again. Consequently, as forthcoming findings and studies are carried 

out, the unknown sides of irisin hormone will be discovered and its usage in the various fields will be possible. 
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Ozan Basri SAK41 

ÇALIŞANLARIN BİREYSEL DEĞERLER VE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ İŞ TATMİNİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ42 

THE EFFECT OF EMPLOYEES ON INDIVIDUAL VALUES AND ORGANIZATIONAL JUSTICE 

PERCEPTION OF JOB SATISFACTION 

 

 

 

ÖZ 

Bireylerin, değerleri ve adalet algısının örgütsel değerler ve örgütün sahip olduğu adalet algısı ile ne 

derecede uyumlu olduğu ölçmek amaçlı yapılan, uyumun sağlanması ve örgütün sahip olduğu adalet sistemin 

gerçekten adaletli olduğunu algılayan bireylerin buna bağlı olarak iş tatmini düzeylerine de etki ettiği 

kanıtlanmıştır. 

Bu çalışma, kavramlar arasındaki bağın ve birbirine olan etkilerinin neler olduğunu incelemek amacı 

ile hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Değerler, Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmini. 

 

 

 

ABSTRACT 
It has been proven that individuals who perceive the values and fairness of justice are compatible with 

the organizational values and the perception of justice, and that individuals who perceive that the justice 

system of the organization is truly fair affects the level of job satisfaction. 

This study was designed to examine the relationship between the concepts and their effects on each 

other. 

Keywords: Individual values, perception of organizational justice and job satisfaction. 
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GİRİŞ 

Bireylerin sahip olduğu ve inandığı değerler farklılık göstermektedir. Bu nedenle değer kavramı birçok 

araştırmacı tarafından incelenmiştir. Bireylerin toplumda dahil oldukları tüm örgütsel yapılarda çeşitli kurallar 

dahilinde belirli görevleri üstlenmektedir. Bu görevler sonucunda elde edilen kazanımların bireyler arasında 

eşit bir şekilde dağılması yüksek refah seviyesine sahip bir toplum oluşturulabilir ve devamlılığı sağlanabilir. 

İnsan, örgütlerin gelişimini sağlaması ve devamlılığını sürdürebilmesi için gerekli olan temel 

faktördür. İnsan faktörünün örgüte kazandırılması ve verimli bir şekilde kullanılması için adalet kavramı önem 

teşkil etmektedir. Örgütsel adalet kavramı, örgüte bağlı olarak çalışanların örgüt içerisinde yönetim tarafından 

gerçekleşen eylemlerin adalet derecesini sorgulayan kavram olarak tanımlanabilmektedir. (Moorman, 

Niehoff, & Organ, 1993) Bireylerde oluşan örgütsel adalet algısını etkileyen birçok örgüt ve yönetim unsurları 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bireylerin yapmış oldukları işlerden ne derecede memnun oldukları ve işten 

memnuniyet seviyelerini ölçen kavram iş tatmini olarak tanımlanmaktadır. (Cho, Bae, Ahn, & Lee, 2009) 

Bireylerin, iş tatminlerini sağlayabilmeleri, organizasyonlarda istek ve ihtiyaçlarını karşılama seviyesi ve 

organizasyonda çalışma hayatının kalitesini arttırmaya yönelik yapılan eylemler iş tatmininin artmasını 

sağlayacaktır. İş tatmininin yüksek olması bireylerin organizasyon içerisinde kendilerini güvende hissetmesini 

sağlamaktadır. Bunun sonucunda verimli çalışan bireylere sahip, başarılı bir organizasyon ortaya çıkacaktır. 

(Wayne F. Cascio, 1992).  

 

Değer Kavramı, Özellikleri ve Oluşumu 
Değer kavramı, bireylerin ve toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri ve bu süreçte hedeflerine 

ulaşabilmeleri için karşılarına çıkan seçimlerden kendilerine en uygun olanı seçmelerini sağlamaktadır. Ayrıca 

istek ve ihtiyaçlarını karşılayan soyut veya somut tüm varlıkların bütünü olarak tanımlanmaktadır. (ÜLKEN, 

Hilmi Ziya ) Bu kavram çok geniş bir anlam bütünlüğüne sahiptir ve sosyal bilimler alanında önemli bir 

araştırma konusu olmuştur. Sosyal bilimler bakımından değer iki grupta incelenmektedir. İlk olarak tercih 

edilen somut varlıklar olarak belirtilir; ikinci olarak ise ulaşılmak istenilen soyut kavramlar olduğu 

belirtilmektedir. (THOME) Değerler teorisi ilk olarak Florian Znaniecki tarafından geliştirilmiş olup teknik 

değerler, dini değerler ve estetik değerler üzerine yoğunlaşmıştır. (MOTOİ, 2017)  

Değer kavramını Znanecki tarafından 1918’de Literatüre kazandırılmıştır. (Aydın, 2005) Çok geniş 

anlam bütününe sahip olan değer kavramı; ahlaki, ekonomik, felsefi, matematik ve toplum bilimi bakımından 

farklılık göstermektedir. Ahlaki açıdan değer kavramı, herhangi bir varlığın karşılığına denk gelen soyut ölçüt 

olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik olarak değer, bir varlığın parasal olarak değerinin ölçülmesidir. Felsefi 

olarak değer, bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda talep ettikleri obje ile arasındaki bağ olarak tanımlanabilir. 

Matematiksel olarak değer, herhangi bir değişkenin rakamlar ile anlatılması durumudur. Toplum biliminde 

ise değer kavramı, herhangi bir toplumun sahip olduğu ekonomik, kültürel, sosyal ve bilimsel olarak 

değerlerini kapsayan maddi ve manevi varlıkların tümünü kapsamaktadır.  

Değer, bireylere, toplumlara ve sahip oldukları kültürel yapılarına bir anlam kazandırmaktadır. Sosyal 

bilimler açısından değerin özellikleri; 

 Değerlerin değişimi zordur. Ancak sahip olunan değerlerin üzerine konularak değişim 

göstermektedirler. Bu durumda değerler esnek yapıya sahip değildir. (JUDGE) 

 Değerler, toplumlar tarafından benimsenen, kalıcı ve paylaşılan bir yapıdadır. 

 Bireyler, toplum refahının devamlılığını sağlamak ve sosyal olarak ihtiyaç duydukları şeylerin 

karşılamak amacı ile değerleri önemsemektedir.  

 Toplumlar ve bireyler sahip oldukları kaybetmemek için çaba gösterirler. 

 Bireyler arasında ortak noktalar bulunması gerektiğinde kavramsal olarak diğer nesnelerden 

soyutlanabilir. (Fichter, 1990)  

 Değerler, bireylerin davranışı etkileyen önemli kavramların başında gelmektedir. Bireylerin, 

davranışlarını yapmış oldukları seçimler sonucunda yönlendirmektedir. (WUTHNOW, 2008) 

Bireyler, duygusal ve algısal olarak gelişimini tamamladıktan sonra değerlerin daha kolay farkına 

varmaktadır ve sahip olacağı değerler de bu sayede gelişim göstermektedir. Buna bağlı olarak bireyler kendini 
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gerçekleştirmekte sonucunda özgüven hissini getirmektedir. Değer kavramı, bireylerin öğrenmesi ve tecrübe 

edinmesi ile yakından ilişkilidir. Öğrenme ve tecrübe edinme gerçekleşmesi sonucunda bireylerin duyguları 

da önemli bir rol oynamaktadır. Bu birleşenler ile birlikte bireyler, sahip oldukları değerleri kullanmaktadır.  

Değerlerimiz, bulunduğumuz toplumun kültürel yapısı ve sahip olduğumuz aile fertlerimiz, 

öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız tarafından oluşmaktadır. Oluşan ve gelişen değerlerimizin değişmesi zordur. 

(Jr, Hunt, OSBORN, & UHL-BİEN, 2010) 

 

Değer Kavramının Sınıflandırılması ve Kültürel Öğeler İle İlişkisi  

Değer Kavramının Sınıflandırılması 
Değer kavramı, temel değerler, bireysel değerler, toplumsal değerler, örgütsel değerler ve evrensel 

değerler şeklinde sınıflandırılmaktadır. 

 

Temel Değerler:  

Bireyler, doğumundan ölüme kadar, karşılarına çıkan zorluklarla mücadele etmektedir. Bu süreçte 

toplumun kültürel yapısı ile şekillenen değerler bireylerin ortaya çıkacak istek ve ihtiyaçlarını 

şekillendirmektedir. Temel olarak bu kavram iki adımdan oluşmaktadır. İlk adım, toplum ve bireyler için 

önemli olan motivasyon değerlerini belirlerken ikinci adım da ise bu belirlenen motivasyon türevleri ile 

arasındaki bağlantının ne şekilde olduğunu tanımlamaktadır. (ROS, 1999) 

 

Bireysel Değerler:  

Değer kavramı, bireylerin hedeflerine ulaşabilmek için sergiledikleri tutum ve davranışları etkileyerek, 

gösterdikleri çabaları yönlendirmesini sağlayan temel kavramdır. Bu kavram aynı zamanda gerçekleştirilmiş 

olan eylemlerin ve sonucunda yapılmış olan seçimlerin doğruluğunu yargılayabilmesi için ölçüt görevi 

görmektedir. Bireysel değerler, bireyin doğumundan itibaren sahip olduğu kültürel ve ailevi yapı ile 

şekillenmektedir. Her bireyin değer önceliği farklıdır. Sahip olunan değerler, bireylerin etkileşimi sonucunda 

gelişim göstermektedir ve bu etkileşim motivasyon açısından kaynak yaratmaktadırlar. (ROKEACH, 1975) 

Değerler, bireyleri farkında olmadan tutum ve davranışlarını ortaya çıkartan, buna bağlı istemsiz olarak karar 

mekanizmasını çalıştırır. Böylece kendileri için önem derecesini belirleyip statüsünü oluşturur. (BARDİ & 

SCHWARTZ, 2003)  

 

Toplumsal Değerler: 

Gyekye (1996) bu kavramı, toplumu oluşturan bireylerin sergilemiş oldukları tutum ve davranışların 

sonucunda ortaya çıkan ve bu değerlerin bireyler arası yardımlaşma, karşılıklı güven ve sosyal uyumu ile 

ortaya çıktığını belirtmiştir. Toplumsal değerin oluşabilmesi için gerekli olan, bireylerin barış ve uyum 

içerisinde yaşamlarını sürdürmeleri, toplumsal olarak düzeni sağlamaları gerektiği belirtilmiştir. Toplumsal 

düzenin sağlanabilmesi için gerekli olan toplumun sahip olduğu değerlerin düzeni ve durumunun ne şekilde 

olduğu, topluma bağlı olan kurumların düzenli olarak görevlerini yerine getirmeleri ve sürekliliği 

sağlayabilmeleri gibi maddelerden oluşmaktadır. (OYESHİLE, 2004)  

 

Örgütsel Değerler: 

Değer kavramı, örgüt ve çalışan bireyler arasında ki bağı sağlayan temel özelliklerden biridir. Birey 

ve örgüt arasında ki uyum ikisi arasında olan ortak değerler ile sağlanmaktadır. Bunun sonucunda bireyler 

örgüte bağlanmaktadır. Birey uyumluluk ile motivasyonunu sağlayarak örgütün sahip olduğu hedef ve 

amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla daha verimli bir şekilde çalışmaktadır. Bu durumun sonucunda örgüt 

sürekliliğini sağlayacak ve gelişimine devam edecektir. (FİNEGAN, 2000) 

 

Örgüt içerisinde bireyde olması gereken başlıca değerler: (SEZGİN NARTGÜN)  

 

 Örgüt için fedakarlıkta bulunmak. 
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 Gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin neden olduğunu açıklamak. 

 Hedeflere ulaşabilmek amacıyla etkin bir şekilde çalışmak. 

 Sahip olunan bilgi ve birikimi geliştirmek ve işinde uzmanlaşmak. 

 

Evrensel Değerler:  
Bu kavram var olan, geliştirilen ve yeni keşfedilen değerlere karşı olan algı ve yargıları ifade 

etmektedir. Leithwood ve arkadaşlarına (2003) göre yeni evrensel değerler ortaya çıkmıştır. Bunlar; 

yeniliklere açıklık, hoşgörü, sorgulama, eleştirel düşünme, karşılıklı bağımlılık ve hatalara açık olma gibi 

kavramlardır. Evrenin devamlılığını sağlayabilmek, mutlu bireyler yetiştirebilmek için evrensel değerler önem 

teşkil etmektedir. Evrensel değeri oluşturan kavramlar; gerçeğe saygı, benlik bütünlüğü, insan onuruna saygı, 

hizmet ve sevgiden oluşmaktadır. (ERGEN, 2015) 

 

Değer Kavramının Kültürel Öğeler İle İlişkisi:  

Kültür kavramı, Hofstede (1980) göre; bir topluluğu diğer topluluklarla kıyaslandığında farkını ortaya 

koyan ve gelecek kuşaklara aktarılan bir kavram olduğu ancak kültürün net bir tanımı olmadığını ve kültüre 

konu olan her şeyin ölçülebileceğini savunmuştur. (CHANCHANİ & SHANTOPRİYAN, Paul, Typologies 

of Culture, 2009) 

Değer kavramı ile bağlantılı olan kavramlar sosyal normlar, tutumlar, ilgi alanları ve ihtiyaçlar gibi 

kavramlardan oluşmaktadır.  

 

Değerler ve Sosyal Normlar:  

Normlar, toplum tarafından kabullenilmiş kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. Aynı toplumda 

yaşayan bireylerin birbirleri tarafından kabul edilebilir olması da sosyal normlar olarak tanımlanmaktadır. 

Emile Durkheim (2008), bu kavramın bireylerin, düşünce ve olaylara karşı sergilemiş davranışlarını kısıtladığı 

savunmaktadır. (XENİTİDOU & EDMONDS, 2014) Normatif olarak değerler ise sahip olunan kültürel 

anlayışı iyileştirmek için bir zemin hazırlamakta ve bu değerler, aynı kültürü paylaşan bireyleri 

ilgilendirmektedir. (ELLINGTON, 1998) 

 

Değerler ve Tutumlar: 

Tutum kavramı; bireylerin, bir olay karşısında içsel olarak verdikleri tepkilerdir. İnanç ve düşünceler 

ile bağlantılı bir kavramdır. (KAĞITÇIBAŞI & CEMALCILAR, 2014) Değerler, tutumlara göre daha tutarlı 

bir kavram olduğu savunulmuştur. Schwartz (1992) evrensel değerler teorisinde, değerlerin ve davranışların 

arasındaki tutumların aracı bir rol üstlendiğini ve davranışların seçimine rehberlik eden bir kavram olarak 

tanımlamaktadır. (HAYLEY, ZİNKİEWİCZ, & HARDİMAN) 

 

Değerler ve İlgi Alanları: 

Bireyler, ilgili alanlarına giren işleri severek ve isteyerek yaptıklarından dolayı kendilerini geliştirir ve 

motivasyonlarını sağlamaktadır. Bireylerin seçmiş oldukları meslek grupları istek ve arzularını karşılıyorsa 

daha verimli ve üretken bir şekilde çalışırlar. İlgi alanları bireyleri stres, üzüntü ve yorgunluktan 

uzaklaştırmaktadır. Spor yapmak, kitap okumak, enstrüman çalmak gibi eylemler örnek olarak verilebilir. 

Değerler ilgilerin temelini oluşturan önemli bir kavramdır. (HÜSEYNİKLİOĞLU, 2010) 

 

Değerler ve İhtiyaçlar: 
Evrensel olarak bireylerin ihtiyaçlarına bakıldığında biyolojik, hayatta kalma ve refah içerisinde 

yaşamaktır. Schwartz ise yapmış olduğu araştırmalara göre evrensel ihtiyaçların ve farklı kültürde yaşamlarını 

sürdüren bireylerin benimsemiş olduğu on farklı motivasyonel değeri türetmiştir. Bu değer türleri Güç, Başarı, 

Hedonizm, Stimülasyon, Kişisel yönlendirme, Evrenselcilik, Yardım severlik, Gelenek, Uygunluk ve 

Güvenlik’ten oluşmaktadır. (SAVING & SCHWARTZ, 2000)  
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Örgütsel Adalet Algısı ve İş tatmini 

 

Örgütsel adalet Algısı  

 

Adalet kavramının varlığını vurgulayan üç temel kavram bulunmaktadır. Bu kavramlar; Eşitlik, 

etkileşim ve gerçeklikten oluşmaktadır. 

 

Eşitlik: Adalet kavramının ayrılmaz bir parçası olarak görülse de farklılıklar göstermektedir. Bu 

kavram nispi (göreli) eşitlik ve mutlak eşitlik olarak ifade etmektedir. Nispi (göreli) eşitlik, bireylerin 

özelliklerini ve bu özelliklerden kaynaklı ortaya çıkan farklılıkları dikkate alarak hareket edilmesi durumudur. 

Nispi eşitliğe örnek olarak, bir örgüt içerisinde çalışanlara farklı maaşlar verilmesi. Burada maaşın 

belirlenmesinde ki önemli etkenler; çalışan bireyin çalışmış olduğu departman ve üstlenmiş olduğu iş yüküne 

göre belirlenmektedir.  Mutlak eşitlik ise bireyler arasında ayrım gözetmeksizin herkese eşit olarak haklar ve 

paylar sunulması durumudur. Bu kavram adalet ile ters düşebilmektedir. Adalet kavramı basit olarak hak 

sahibine hakkını vermek olarak tanımlanırken, eşitlik kavramı ise iki varlığın tüm yönleri ile birbirine denk 

olması durumudur. Mutlak eşitlik hak elde etmeyen bireylere tanınan hak sonucunda adaletsizliğe yol 

açmaktadır. (CİHANGİROĞLU & YILMAZ, 2010) 

 

Etkileşim: Toplumsal, kişisel ve ekonomik olarak gerçekleşen ilişkiler değişim ile ilişkilidir. Adaletin 

sağlanması için yapılan değişimin eşit bir şekilde olması gerekmektedir. Eşitlik sağlandığı taktirde iki tarafta 

bu etkileşimden tatmin sağlamaktadır. (VROOM, 1964) 

 

Gerçeklik: Bireylerin ön yargılardan uzak, verilere ve akla dayalı olarak karar verme ve aldıkları 

kararları uygulama durumu olarak ifade edilmektedir. Adalet kavramı içerisindeki gerçeklik ise belirli 

kuralların belirlenmesi ve bireylerin elde edeceği hakların objektif bir şekilde belirlenmesi ve payına düşen 

gerçeklik çerçevesi içerisinde dağıtımının sağlanması durumudur. (ÇAKIR, 2006)  

 

Örgütsel Adalet:  

Örgütsel olarak adalet kavramı, çalışan insanların adalet algılarına odaklanmaktadır. Bu kavram, bir 

olayın adil olup olmadığına karar verirken, bireylerin ve grupların sahip olduğu ahlaki sınırlar içerisinde olup 

olmadığını da tespit etmektedir. Genel olarak; çalışan bireylerin örgüt içerisinde görmüş oldukları muamelenin 

haklı ve eşit bir şekilde olduğunu algıladıklarında, çalışma arkadaşlarına ve işverenlerine karşı pozitif bir 

tutum ile yaklaşmaktadır. Bunun sonucunda, örgüte olan bağlılıklarını artacağını ve daha da önemlisi iş 

performanslarında artış sergileneceği yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır. (Cohen-Charash & Spector) 

(CROPANZANO & MOLİNA, Organizational Justice, 2015) 

Örgütsel Adalet Algısının oluşumunu sağlayan bireylerin alakalı olduğu üç temel boyut 

bulunmaktadır. Bu boyutlar; dağıtıcı, süreç ve etkileşim adaletinden oluşmaktadır.   

 

Dağıtıcı Adalet: Bireylerin, sahip oldukları yetenekleri ve gösterdikleri çabalar sonucunda elde 

edikleri verilerin karşılığını tam alabilmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. (CİHANGİROĞLU & 

YILMAZ) Dağıtıcı adalet kavramı bir oran adaletidir. Adams (1965)’a göre dağıtıcı adalet, bireylerin örgütün 

sağladığı faydaları eşit olarak nasıl dağıttığı hakkında sahip oldukları algılar olarak tanımlamıştır. Ayrıca 

bireylerin sergilemiş olduğu çabaları, performansları ve bunun karşılığında hangi değerlere sahip 

olabileceklerini belirtmiştir. Organizasyonun sunduğu imkân ve varlıkları karşılaştırır, bu organizasyonların 

sunduğu imkan içerisinde saygınlık kazanma, maaş ve terfi gibi etkenler bulunmaktadır. (WEİCK, 

SUTLİFFE., & OBSTFELD, 2005) 

 

Süreç Adaleti: Bireylerin arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları çözüme ulaştırmak için uygulanması 

gereken belirli süreçlerin olduğunu ve bu süreçlerin ne derecede adil bir şekilde yürütüldüğünü 
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belirlemektedir. Bu süreçler; güven, tarafsızlık ve saygı gibi faktörler oluşmaktadır. Süreç adaleti, 

organizasyonların hedeflerine ulaşması, bireylerin gerekli olan süreçlerin doğru bir şekilde uygulayabilmeleri 

ve hedeflere ulaşmasını sağlayacak yöntemlerin adaletli bir şekilde uygulanması gerektiğini savunmaktadır. 

(BALDWİN) 

 

Etkileşim Adaleti: Bies ve Moag (1986) bu kavramı, bireylerin kişisel olarak sahip oldukları adalet 

algılarının, bireylerin etkileşiminin niteliğine göre değerlendirdiği kavram olarak tanımlamaktadır. Bu kavram 

aynı örgüt içerisindeki bireylerin kendi arasında paylaştığı duygu, fikir ve görüşleri ifade etmektedir. Etkileşim 

adalet kavramı, bilgilendirme (açıklama) ve bireyler arasındaki duyarlılık olarak iki bölümde incelenmektedir. 

Bilgilendirme, kullanılan prosedürlerin neden kullanıldığını ve uygulama sonucunda elde edilen değerlerin, 

varlıkların adaletli ve uygun bir şekilde dağıtılıp dağıtılmadığını açıklamaktadır. Bireyler arasındaki duyarlılık 

ise örgüt içerisinde verilmiş olan kararların uygulayacak olan astların ve amirlerin bireylere uygulama 

sırasındaki davranışların pozitif veya negatif yönde olduğunu sorgulamaktadır. (KESER, YILMAZ, & 

YÜRÜR, Ağustos 2012) 

 

İş Tatmini  

İş tatmini, bir çalışanın işinden sağladığı memnuniyet hissi veya başarı duygusudur. Bu kavram, 

bireylerin işe karşı olumlu veya olumsuz ruhsal durumu, işini ne ölçüde sevdiğini veya sevmediğini 

belirlemede yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre değer kavramı iş tatminini kapsayan ve performans 

etmenleriyle yakından ilişkilidir. (MATHUR, ve diğerleri, 2011) İş tatmini kavramı, çalışan bireylerin 

sergilemiş oldukları davranışlar ile bağlantılıdır. İş tatmini, işe karşı oluşan negatif veya pozitif tutumların ve 

işten beklentilerin neler olduğunun ortaya koyulması; istek ve ihtiyaçların belirlenmesi ve bunların ne 

derecede gerçekleştiğini gösteren gerekli bir kavramdır. (AZIRI, 2011) 

 

Değerler, Örgütsel Adalet ve İş tatmini 

Değer kavramı, yapılan araştırmalara göre bireylerin sergiledikleri davranış ve tutumlara yön veren, 

hedeflerine ulaşmaları için gerekli motivasyonu sağlayan kavram olarak tanımlanmıştır. Örgütün ve 

çalışanlarının sahip olduğu değer örtüştüğü taktirde motivasyon sağlanacak ve örgütün hedeflerine ulaşması 

biraz daha kolaylaşacaktır. Çalışan bireylerin örgüte karşı oluşan adalet algısının belirleyici temel 

kavramlarından biri olan iş tatmini, bireylerin örgüt içerisinde ki sahip olduğu iş, üstlenmiş olduğu görevler 

ve bunların sonucunda ortaya çıkan mutluluk seviyesinin ne olduğunu ifade eden kavram olarak 

tanımlanmaktadır. Birbirine bağlı olan bu kavramlar doğru orantılı bir şekilde artış veya azalış göstermektedir. 

(Folger & Konovsky) Bireyler, genellikle örgütün sunmuş olduğu varlıklar ve faydaların, adaletli bir şekilde 

dağıtım yapıp yapmadığıyla ilgilenmektedir ve bu dağıtımın adaletli olduğuna kanaat getirildiği taktirde 

örgütsel adalet algısı ve iş tatmini doğru orantılı artacaktır. (Konovsky, 2002) (Aryee, Pavan, & ve Chen, 

2002) 

 

SONUÇ 

Değer kavramı her birey için farklılık gösteren ve motivasyonu sağlayan temel kavramlardan birisidir. 

Değer, uyum ve çatışma ilkelerine göre örgüt ve çalışan bireylerin değerleri örtüştüğünde bireyin 

motivasyonunu arttırmaktadır. (SCHWARTZ & BİLSKY) Örgütsel adalet ise bireylerin faaliyet gösterdiği 

örgüt ve bulundukları ortam hakkında oluşan adalet yargılarının neden ortaya çıktığını araştıran önemli bir 

araştırma alanıdır. Araştırmacılar aynı zamanda bireylerin adalet yargıları sonucunda sergiledikleri tutum ve 

davranışları keşfeder. Adalet algıları genel itibariyle belirli hedeflere yönlendirilebilir, birey ve gruplar 

bazında formüle edilebilir. (CROPANZANO & MOLİNA, 2015) 

İş tatmin kavramı ise genellikle çalışan bireylerin performansını etkileyen, örgütün üzerinde etkisi olan 

önemli bir kavramdır. Bireyler için uygun çalışma ortamı yaratıldığında kendi kapasitelerine göre örgütü 

hedeflerine ulaştırmak için çabalar ve örgütün bireye sağlamış olduğu varlıkların ve değerlerin adaletli bir 

şekilde dağıtılması ile iş tatmini sağlanmaktadır. (ELMAS, 2017) 

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; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

115 

KAYNAKÇA 

1. ÇAKIR, Ö. (2006). Ücret Adaletinin İş Davranışları Üzerindeki Etkileri. ss.35-51. 

2. Aryee, S., Pavan, S., & ve Chen, Z. (2002). Trust as a Mediator The Relationship Between 

Organizational Justice and Work Outcomes: Test of a Social Exchange Model. Journal of Behavior(23), 267-

285. 

3. Aydın, A. (2005). Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi Öğrencilerinin Değer Hiyerarşileri ile İlahiyat 

Fakültesi Öğrencilerinin Değer Hiyerarşilerinin Karşılaştırılması. . Yüksek Lisans Tezi. Ankara. 

4. AZIRI, B. (2011). Job Satisfaction. vol. 3(Issue 4), 77-86. 

5. BALDWİN, S. (tarih yok). Organisational Justice. ://www.employment-

studies.co.uk/system/files/resources/files/mp73.pdf (24/08/2018). 

6. BARDİ, A., & SCHWARTZ, S. (2003, Novamber). Values and Behavior: Strength and Structure of 

Relations. Article in Personality and Social Psychology Bulletin. 

7. CHANCHANİ, S., & SHANTOPRİYAN, P. (tarih yok). 

8. CHANCHANİ, S., & SHANTOPRİYAN, Paul. (2009, July). Typologies of Culture. SSRN Electronic 

Journal, p. 2. 

9. Cho, S., Bae, J., Ahn, S., & Lee, K.-H. (2009). Relationship between organizational justice and 

organizational outcomes by combining transaction cost approach with social exchange theory. Annual Meeting 

of the Southern Political Science Society. New Orleans. 

10. CİHANGİROĞLU, N., & YILMAZ, A. (tarih yok). Çalışanların Örgütsel Adalet Algısının Örgütler 

İçin Önem. s. 201. 

11. CİHANGİROĞLU, N., & YILMAZ, A. (2010). ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET 

ALGISININ ÖRGÜTLER İÇİN ÖNEMİ. 10(19), 194-213. 

12. Cohen-Charash, Y., & Spector, P. (tarih yok). The Role of Justice in Organizations: A Meta – Analysis. 

s. 278-321. 

13. CROPANZANO, R., & MOLİNA, A. (2015). Organizational Justice. s. pp. 379. 

14. CROPANZANO, R., & MOLİNA, A. (2015). Organizational Justice. (E. Ltd., Dü.) 

15. ELLINGTON, R. H. (1998). A Mix of Cultures, Values, and People: An Organizational Case study 

Author’, Human Organization. Vol 57(No.1), s. 98. 

16. ELMAS, N. (2017, Ocak). Örgütsel İletişimin İş tatmini Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama. İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.B.D. İşletme Yüksek Lisans Tezi. 

17. ERGEN, G. (2015). Hierarchical Classification of Values. International Journal of Progressive 

Education, 11(3). ERGEN, Gürkan, Hierarchical Classification of Values, International Journal of Progressive 

Education, Vol. 11 Number 3, 2015 ( http://dergipark.gov.tr/download/article-file/258636 ) (02.12.2018) 

adresinden alındı 

18. Fichter, J. (1990). Sosyoloji Nedir? (Ç. N. Çelebi, Dü.) Konya: Selçuk Üniversitesi yayınları no. 75. 

19. FİNEGAN, J. E. (2000). The Impact Of Person And Organizational Values on Organizational 

Commitment,. Journal of Occupational Psychology Printed in Great Britain (73), 149-169. 

20. Folger, R., & Konovsky, M. (tarih yok). Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to 

Pay Raise Decisions. Academy of Management Journal, 32(1 ), 115-130. 

21. HAYLEY, A., ZİNKİEWİCZ, L., & HARDİMAN, K. (tarih yok). Values, attitudes, and Frequency of 

meat Consumption. Predicting Meat-reduced Diet in Australians. Geelong, Victoria, Australia,: School of 

Psychology, Deakin University,. 

22. HÜSEYNİKLİOĞLU, B. (2010). Bireysel Değerler ve Örgütsel Bağlılık Düzeyi İlişkisi: Askeri 

Hastanesi Çalışanları Üzerine Bir İnceleme, Doktora Tezi, S. 19. Doktora Tezi, 19. Adana. 

23. ÜLKEN, Hilmi Ziya . (tarih yok). Bilgi ve Değer,. (Ankara Ün. Felsefe Ord. Prof., Dü.) kürsü yayınları 

no. 8. 

24. Jr, J. R., Hunt, J. G., OSBORN, R. N., & UHL-BİEN, M. (2010). Organizational Behavior (Cilt 11th. 

Edition., Chapter 2.). 

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; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

116 

25. JUDGE, S. P. (tarih yok). Organizational Behavior - Chapter 5 (Cilt 15th ed.). S4Carlisle Publishing 

Services,. 

26. KAĞITÇIBAŞI, Ç., & CEMALCILAR, Z. (2014). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar, Sosyal 

Psikolojiye Giriş. Evrim Yayın evi. 

27. KESER, A., YILMAZ, G., & YÜRÜR, Ş. (Ağustos 2012). Çalışma Yaşamında Davranış: Güncel 

Yaklaşımlar.  

28. Konovsky, M. (2002). Understanding Procedural Justice and Its Impact on Business Organizations. 

Journal of Management, 26(3), 489-511. 

29. MATHUR, G., BANERJEE, R., PYGNAVİL, R. S., TRİPATHİ, S., PATHAK, A., SHARMA, B., & 

UPADHYAY, M. K. (2011). “Stress and Job Satisfaction- A Study of Academicians” in: A Systematic Guide 

to Write a Research Paper. 

(https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=1CujLyyeNnsC&oi=fnd&pg=PA217&dq=Stress+and+Jo

b+Satisfaction-+A+Study+of+Academicians”&ots=kVqRlMjdQs&sig=3nK0Oe-

a_OA9nA954Hy5d_ww2d8&redir_esc=y#v=onepage&q=Stress%20and%20Job%20Satisfaction-

%20A%20Study%20of, Dü.) Ed: Bhakar, S.S. and Mehda. 

30. Moorman, R., Niehoff, B., & Organ, D. (1993). Treating employees fairly and organizational 

citizenship behavior: Sorting the effects of job satisfaction, organizational commitment and procedural justice. 

Employee Responsibilities and Rights Journal, 6(3), 209-220. 

31. MOTOİ, G. (2017). Values As an Object of Study fort he American and the French Sociology. A Review 

of F. Znaniecki’s and R. Boudon’s perspectives. (P. F. Lecturer, Prodüktör) Kasım 2018 tarihinde 

www.sserr.ro: http://sserr.ro/wp-content/uploads/2017/12/4-2-222-231.pdf adresinden alındı 

32. OYESHİLE, O. A. (2004). Communal Values, Cultural Identity and the Challage of Development in 

Contemporary Africa. Vol. 29.(Number 3,), 294. 

33. ROKEACH, M. (1975). The Nature Of Human Values. Newyork: The Free Press. 

34. ROS, M. 1. (1999). Basic Individual Values, Work Values, and the Meaning of Work, Applied 

Psychology: An International Review. (48(1)), 49-71. 

35. SAVING, L. A., & ‘Value Priorities and Subjective Well – Begin: Direct Relations and Congruity 

Effect’, E. J.-1. (2000). Value Priorities and Subjective Well – Begin: Direct Relations and Congruity Effect. 

European Journal of Social Psychology(30), 177-198. 

36. SAVING, L., & SCHWARTZ, S. (2000). Value Priorities and Subjective Well – Begin: Direct 

Relations and Congruity Effect. European Journal of Social Psychology(30), 177-198. 

37. SCHWARTZ, S. H., & BİLSKY, W. (tarih yok). Toward a Theory of the Universal Content and 

Structure of Values: Extensions and Cross- Cultural Replications. Journal of Personality and Social 

Psychology, 53, 550-562. 

38. SEZGİN NARTGÜN, Ş. (tarih yok). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Değerlere İlişkin Görüşleri 

(Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakiltesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 4(12), 129-148. 

39. THOME, H. (tarih yok). Values, International Encyclopedia of the Social & behavioral Sciences, (Cilt 

Vol. 25.). (S. o. Eright, Dü.) Oxford: Elsevier. 

40. VROOM, V. H. (1964). Work and Motivation. New York: WİLEY. 

41. Wayne F. Cascio. (1992). Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life, Profits. 

İstanbul: Literatür Yayıncılık. 

42. WEİCK, K. E., SUTLİFFE., K., & OBSTFELD, D. (2005, July – August 2005). Organizing and the 

Process of Sensemaking. Organization Science, s. pp. 409-421 . 

43. WUTHNOW, R. (2008, jun. 28). The Sociological Study of Values, Vol, 23, no. 2. Kasım 2018 

tarihinde jstor.org: https://www.jstor.org/stable/20110269 adresinden alındı 

44. XENİTİDOU, M., & EDMONDS, B. (2014). The Conundrum of Social Norms. Springer International 

Publishing, (s. 1). Switzerland. 

 

 

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; p-ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Yıl: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 

TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

117 

(15) 

Öğr. Gör. Emre YÜCELAND43 

MÜZİK TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME DERSİ KAPSAMINDA 

KULLANIMI 

THE USE OF MUSIC TECHNOLOGIES IN THE SCOPE OF THE EDUCATION MUSIC 

 

 

 

ÖZ 

Yaşadığımız 21. yüzyılda, teknolojide yaşanan gelişim ve değişimler, eğitim – öğretim süreçlerinin de 

yapısını değiştirmekte ve bu kavramlara farklı bir bakış açısı ile yaklaşım geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Geleneksel öğretim yöntemlerinin yerini çağdaş yöntemlere bırakması ve diğer eğitim alanlarında olduğu gibi 

müzik eğitimi alanında da bilgisayar teknolojilerinin hızlı bir biçimde yaygınlaşması lisans sürecinde hem 

öğretim elemanları hem de öğrenciler açısından büyük önem taşımaktadır. Mesleki müzik eğitimi veren 

yükseköğretim kurumlarındaki eğitim ve öğretimi destekleyen en önemli iki olgu, bilgisayar ve müzik 

yazılımlarıdır. Çalgı eğitimi, kulak eğitimi, besteleme teknikleri vb. temel müzik derslerinde müzik 

yazılımlarının doğrudan kullanılabildiği bilinmektedir. Eğitim müziği besteleme dersinde müzik 

yazılımlarının kullanılabilirlik durumları, araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır.  

Bu araştırmada tarama modeli kullanılmış olup, bulgulardan elde edilen bilgilere paralel olarak 

teknolojik gelişmelerin, müzik ve müzik eğitimi öğretim programında bulunan eğitim müziği besteleme dersi 

üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Teknolojileri, Eğitim Müziği Besteleme. 

 

 

 

ABSTRACT 

In the 21st century, the developments and changes in technology change the structure of education 

and teaching processes and necessitate the development of a different approach to these concepts. As 

traditional teaching methods are replaced by modern methods and computer technologies are becoming more 

widespread in the field of music education as in other education fields, it is of great importance both for 

teaching staff and students in the undergraduate process. Two of the most important cases that support 

education and training in higher education institutions providing vocational music education are computer 

and music software. Instrument training, ear training, composition techniques, etc. It is known that music 

software can be used directly in basic music lessons. The availability of music software in educational music 

composition class constitutes is the problematic situation of the research. 

In this research, the scanning model was used and in parallel with the information obtained from the 

findings, the effects of technological developments on the composition of music education in the music and 

music education curriculum have emphasized. 

Keywords: Music Education, Music Technology, Composing of Educational Music.  
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GİRİŞ 

İnsan yaşamına birçok alanda olumlu etkileri olan teknoloji, çağımızda haberleşme, ulaşım, iletişim ve 

eğitim gibi alanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Teknoloji alanındaki en önemli ana elemanlardan 

biri olan bilgisayar da her geçen gün gelişimini, düzeyini ve yeterliliğini bir üst boyuta taşımaktadır. Bilgisayar 

teknolojilerindeki değişim ve gelişimler, bilgiyi üretmeye, üretilen bilgilerin hızlı bir biçimde yayılmasına ve 

bu sayede yadsınamaz bir kolaylık sağlanmasına olanak tanımaktadır. 

Eğitimindeki her basamağı ciddi boyutlarda etkisi altına alan bilgisayar teknolojileri, öğretim 

durumlarının kalıcı hale gelmesi, fırsat eşitliğini sağlaması, öğrencinin yaratıcılık süreçlerini desteklemesi ve 

öğrencinin yaparak – yaşayarak öğrenmesi yararlarını beraberinde getirmektedir. Günümüzde eğitimin önemli 

amaçlarından biri, uluslararası alanda meydana gelen gelişmeleri izleyebilen, teknolojiden yararlanabilen ve 

evrensel dünya vatandaşı niteliklerine sahip bireyler yetiştirmektir (Güven, 2006). 

Teknolojide yaşanan gelişmeler ve yenilikçi yaklaşımlar, yine teknolojinin sunduğu büyük destek ile 

beraber, çok boyutlu, çok yönlü ve etkili bir öğretim sürecini ortaya çıkarmıştır.  Hangi meslek dalında olursa 

olsun teknolojiyi ve bilgisayarı iyi derecede kullanabilmek ve meslek yaşantısına yansıtabilmek, bireylerde 

aranan bir donanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendini yenileyebilmek ve teknolojik gelişmelere ayak 

uydurabilmek, mesleki bilgilerini teknoloji ile harmanlayabilmek ve teknolojideki son gelişmeleri etkin bir 

biçimde kullanabilmek çağımız toplumları ve bireyleri için nitelik yönünden zorunluluk taşımaktadır.  

Müzik ve müzik eğitimi alanında da kendine önemli bir yer edinen teknoloji, bilgisayar ve müzik 

yazılımları, müzik öğretim programı içinde yer alan her bir ders için farklı bir nitelik boyutunu da beraberinde 

getirmektedir. Müzik ve teknoloji olgularının birleşiminden ortaya çıkan müzik teknolojileri, çok boyutlu ve 

evrensel özellikler taşıyan bir yapıdır. Bu yapının da, müzik eğitimi içindeki öğretim ortamlarına ait teknik 

boyutları artıracağı, öğrencilerin öğrenim durumlarını zenginleştireceği ve müzik yazılımlarını verimli – etkili 

ve tutarlı bir biçimde kullanabilecekleri düşünülmektedir.  

 

Müzik Eğitimi Ve Müzik Yazılımları 

Çağımızda teknolojik kapsamda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere her gün bir yenisinin eklenmesi 

durumları, toplumların ve bireylerin de kendilerini geliştirmeleri gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca bu 

durum sanat ve eğitim kavramlarına da yansımıştır. Teknoloji ve eğitim kendi başlarına birer bilim dalı olup 

apayrı kuramları ve teknikleri bulunmasına rağmen öğrenme ve öğretme ortamlarında kaliteyi artırmak için 

birlikte kullanılmaktadırlar. Bu kullanım yeni bir disiplini yani eğitim teknolojisini ortaya çıkarmıştır (İşman, 

2003). 

Müzik eğitimi ve öğretiminin her aşamasında müzik teknolojilerinin ve müzik yazılımlarının 

kullanılması, nitelikli bir eğitim modelinin ortaya çıkması açısından önem taşımaktadır.  

Bu teknoloji ve yazılımlar, öğrencilerin öğrenme faaliyetlerini hızlı, kaliteli ve yaralı bir konuma 

taşırken aynı zamanda kendilerini sürekli yenileyen ve modern eğitim sistemine adapte olmuş bireylere de 

dönüştürecektir. 

Günümüzde nota yazma, besteleme, düzenleme, seslendirme, müzik bilgilerini yayınlama, müzik 

yazılımı yaratma, müzik bilgilerini organize etme, internet vasıtası ile her türlü bilgiyi paylaşma vb. temel 

fonksiyonlar, gelişen teknoloji yardımıyla çok kolay hale getirilmiştir (Koç, 2004).  

Müzik eğitimi kapsamında kulak eğitimi, çalgı eğitimi, besteleme eğitimi ve seslendirme eğitimi gibi 

alt başlıklarda müzik yazılım ve teknolojileri farklı biçimlerde kullanılmaktadır. Müzik eğitiminin genel 

çerçevesi içinde kullanılabilecek olan müzik yazılımlarını kendi içlerinde kategorilere ayırmak mümkündür. 

Bu kategorileri, nota yazma programları, kulak eğitimi programları, müziksel yaratıcılık programları ve çalgı 

eğitimi programları olmak üzere 4 ana grupta toplayabiliriz. Bu yazılım ve programlara örnek olarak, Tonica 

Fugata, Sibelius, MuseScore, Finale ve Mus2 gibi programlar örnek olarak verilebilmektedir. Çalgı eğitimi 

için The Violin Tutor, Universal Baglama, Piano Professor ve Guitar Method gibi programlar 

kullanılabilmektedir. Kulak ve işitme eğitimi için ise, EarMaster, Earmaster School 4.0 gibi yazılımlar 

kullanılabilirken ayrıca www.muzikolaj.net adresinden de video ve ses desteği de alınabilmektedir. 
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Müzik eğitiminde kullanılan programlar sayesinde hem öğretim elemanları hem de öğrenciler, 

teknolojinin beraberinde getirdiği olanak ve kolaylıklarla, müzik öğretim programında önceden belirlenen 

hedeflere ulaşma ve bunları hedef davranışa dönüştürmede zaman kazanarak daha verimli ve nitelikli 

çalışmalar ortaya koyarken, evrensel boyutlardaki birçok yeni müziksel gelişmelerden de hızlı bir biçimde 

haberdar olacaklardır.  

 

Eğitim Müziği Besteleme ve Müzik Yazılımları 

Eğitim müziği besteleme dersi, lisans 4. Sınıf düzeyinde ve haftada dört saat olarak düzenlenip öğretim 

programına yansıtılan, milli eğitim müfredatında belirtilen ünite konularına bağlı olarak, şarkı sözü ve prozodi 

kurallarını bilerek okul şarkısı veya düzeye uygun çalgı müziği bestelemeyi amaçlayan bir ders olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 Eğitim Müziği Besteleme dersinde içerik kapsamında verilen eğitimin yanı sıra, öğrencinin müzik 

kültürü, solfej, form (biçim), ton, makam, usül, armoni, notasyon, koro, koro yönetimi, çalgı bilgisi, ses bilgisi, 

çalgı çalma düzeyi, piyano çalma düzeyi de ezgi ve şarkı yazma becerisini geliştirmeye etki etmektedir. Bu 

bakımdan öğrencinin aldığı müzik eğitiminin niteliği, bu dersinde niteliğini de etkilemektedir(Tuğcular, 

2015). 

Mesleki müzik eğitimi veren kurumlarımızda, eğitim müziği besteleme dersi için öğrencilerin geçmiş 

birikimlerini de getirerek derse hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrencilerin eğitim müziği yaratma düzeylerinin 

giderek artırılması önemli boyutlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bu kurumlarımızda verilen 

bilgisayar dersinde uygulamalı olarak öğretilen müzik yazılımlarının ve programlarının bu derse olan katkı ve 

desteği de büyük önem taşımaktadır. 

Eğitim müziği besteleme dersinin özünde var olan yaratıcılık ve teknik kullanımlar, çeşitli müzik 

yazılımları ve programları kullanılarak beslenebilir ve zenginleştirilebilirler. Tonica Fugata, öğrencilerin tek 

sesli eğitim müziği yaratılarını yazılabileceği bir program olup aynı zamanda bu yaratılarını 4 sesli basit veya 

karmaşık koral çok seslendirmeye dönüştürebilecekleri ve yine eğitim müziklerini kanon formuna 

dönüştürebilecekleri bir yazılımdır. Bu yazılımı, öğrencilerin zorlanmadan ve hızlı bir şekilde bir şeyler 

yaratmanın zevkini tadacağı ve eğitim müziği bestelerine belirli akorlar ve armonik değişiklikler ekleyerek 

kendi yaratılarını zenginleştirebileceği olanakları da sunmaktadır.  

Sibelius programı ise, öğrencilerin eğitim müziği yaratılarını kolay bir şekilde yazabilecekleri, bu 

ezgileri dinleyebilecekleri ve çeşitli dosya türlerinde kaydedebilecekleri kullanışlı bir programdır. Öğrenciler 

bu programla bilgisayarlarının tuş takımında bulunan numara tuşlarının kullanarak nota girişlerini 

gerçekleştirebilir, yaratılarının tonunu belirleyebilir veya değiştirebilir, notaların altına birinci ve ikinci sözleri 

yazabilir, eşlik durumları için notaların üzerine akorları belirtebilirler. Ortaya çıkardıkları şarkılarını bu 

programla otomatik olarak armonize edebilir ve değişik formatlarda kaydederek diledikleri zaman ve 

diledikleri yerde dinleme olanağına da sahip olabilirler. Ancak bu program, makamsal dizi seslerini yazmaya 

kapalı bir program olduğundan öğrenciler eğitim müziklerini, batı müziği kapsamındaki dizi seslerini 

kullanarak yazmak zorunda kalacaklardır.  

MuseScore, öğrencilerin ücretsiz olarak edinebilecekleri, eğitim müziği şarkılarını zorlanmadan sanal 

bir dizekli kağıt üzerine fare, klavye ve MIDI klavye ile kolay ve hızlı bir şekilde yazabilecekleri, sınırsız 

sayıda porte kullanabilecekleri ancak her portede dört sese kadar sınırlı bir şekilde çıkabilecekleri, ana 

melodinin altına piyano eşliği ekleyip dinleyebilecekleri ve  kayıt ve çalma için yazılımsal bir bileşenlere 

sahip olan bir yazılımdır.  

Finale, notasyon programlarının en iyisi olarak kabul edilen bir programdır. Bu programın içinde 

öğrencilerin yararlanabileceği nota değerlerinden nüanslara kadar nota yazımında ihtiyaç duyabilecekleri her 

şey bulunmaktadır. Eğitim müziği bestele dersi kapsamında kullanılabilecek olan bu program öğrencilerin çok 

seslendirme ve eşlikleme alanlarında farklı fikirlerini kolaylıkla uygulayabilecekleri özellikler sunmaktadır. 

Kolay bir şekilde besteleme, düzenleme, notasyon ve yüksek baskı kalitesinde yazdırma özellikleri olan Finale 

programı ile ayrıca öğrenciler şarkılarını anında sese dönüştürebilir, auido track formatındaki dosyaları record 

ve import edebilir ve MP3 dosyası olarak iPod veya bilgisayarlarına yükleyebilirler. Müzik öğretmenleri 
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adayları için sınırsız kaynaklar, çalışma yaprakları, sınıf repertuvarı, bulmacalar ve oyunlar yaratma olanağı 

sağlarken bununla birlikte her türlü ses kontrolünü çok daha hızlı ve kolay biçimde yapabileceklerdir. 

Mus2 ise, öğrencilere Türk Makamsal Müziğini kolay bir biçimde notaya almalarını sağlamak için 

tasarlanmış olan ve rahat bir biçimde anlaşılabilen bir müzik yazılımıdır. Bu program, eğitim müziği 

besteleme dersinde, batı müziği dizileri yerine Türk Müziği makamsal dizlerini kullanarak okul şarkıları 

yazmak/yaratmak isteği içinde olan öğrencilerin diğer nota yazma programlarında yapılması uzun zaman alan 

uygulamaları, rahat bir biçimde sanal dizekli kağıt üzerine yazmalarını sağlayacaktır. Öğrenciler bu programla 

notaya aldıkları yaratılarını veya şarkılarını ister akustik isterse elektronik çalgı sesleriyle doğru perdeleri 

duyarak dinleyebilirler.  

Ayrıca, öğrenciler program içindeki grafik dosyaları ve simgelerle Türk Müziğine özgü arıza 

işaretlerini, ekranın sol kenarında beliren araç şeridinden rahatça seçim yaparak yazabilirler. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Müzik yazılım ve programlarının günümüze kadar olan süreçleri içinde, teknolojik yöntem, teknik ve 

olanaklarının sınırları zorlanmış ve bu gelişmeler müzik eğitimine de yansıtılmışlardır. Lisans düzeyinde 

eğitim müziği besteleme dersinin nota yazma programlarının hem görsel hem de işitsel alanda etkili ve yetkin 

bir şekilde kullanımıyla, öğrencilerin müziksel yaratıcılık durumlarına büyük katkılar sağlayabileceği 

görülmektedir. Müzik öğretmeni adaylarının bu tür yazılım ve programları rahat bir şekilde kullanabilmeleri, 

mesleki yaşamlarında ciddi bir şekilde üstünlük sağlayacaktır. Çağın getirdiği ve sürekli değişen teknik ve 

yöntemsel donanımlar, eğitim müziği besteleme dersi için pek çok yeniliği de beraberinde getirecektir.  

Ancak bu noktada öğretim elemanlarının kendilerini geliştirmeleri, müzik yazılım ve programlarına 

hakim olabilmeleri, teknolojik gelişmeleri öğrencilere aktarmada kılavuz görevini üstlenmeleri, müzik 

eğitiminde kullanılacak olan teknolojik güncel gelişmeleri takip ederek müzik öğretmeni adaylarına rol model 

olabilmeleri ve teknolojiyi etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya yönelik bilgi eksikliklerini en aza 

indirmeleri, önemli durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Eğitim müziği besteleme dersi için oluşturulacak olan müzik laboratuvarlarında her öğrenciye bir 

bilgisayar kullanımı sunulabilir ve ezberci eğitim anlayışından daha çok araştırma yapan öğrenci profiline 

geçilebilir. Öğrenciye teknik bilgiyi ezberletme yerine hem görmesi hem de duyması sağlanarak müziksel 

besteleme/yaratılama uygulamaları yaptırılabilir ve bu uygulamaları öğrencinin kendi hayatına hem de 

ilerideki mesleki yaşantısına geçirmesi sağlanabilir.  
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Neslihan YAHŞİ 

JOSEPH S. NYE’IN YUMUŞAK GÜÇ PERSPEKTİFİNDEN KAMU DİPLOMASİSİ 

PUBLIC DIPLOMACY FROM THE SOFT POWER PERSPECTIVE OF JOSEPH S. NYE 

 

 

 

 

ÖZ 

Uluslararası ilişkiler analizlerinde güç olgusu her zaman önemli bir unsur olmuştur. Gücün tanımı, 

diğer bir anlatımla gücün ne olduğu ise oldukça göreceli bir durumdur. Bu nedenle idealizm, realizm ya da 

neorealizm gibi uluslararası ilişkiler teorilerinin güce ilişkin çok farklı yaklaşımları vardır.  

Geleneksel olarak güç olgusuna sert güç olarak yaklaşılmış ve gücün bu yönü önem taşımıştır. Fakat 

Joseph Nye ile birlikte yumuşak güç yaklaşımı da uluslararası ilişkiler disiplininde önemli bir kavram olarak 

ön plana çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Güç, Yumuşak güç, kamu diplomasisi, Joseph S.Nye. 

 

 

 

ABSTRACT 
In the international relations analysis, the phenomenon of power has always been an important factor. 

The definition of power, in other words, what power is very relative. Therefore, theories of international 

relations such as idealism, realism or neorealism have very different approaches to power.  

Traditionally, power was approached as a hard power and this aspect of power was important. 

However, together with Joseph Nye, the soft power approach came into prominence as an important concept 

in the discipline of international relations. 

Keywords: power, soft power, public diplomacy. 
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GİRİŞ 

Güç olgusu, zaman içinde evrim geçirmiştir. Geleneksel, sert güce dayanan yaklaşımlar yerini zamanla 

yumuşak güç unsurlarına bırakmıştır. Bu kavramı ilk kez ortaya atan düşünür ise Joseph S. Nye’dır. Yumuşak 

gücü sadece bir halkla ilişkiler çalışması olarak düşünüp bunu imaj yönetimine indirgemek akılcı bir yaklaşım 

değildir. Yumuşak güç, gücün bir türüdür. Hedefe götüren bir araçtır. Maliyeti sert güçten daha ekonomiktir. 

Daha hümanisttir. Yumuşak gücü gözardı etmenin her ülkeye ödeteceği bir bedel vardır. Terörle mücadelede 

ve önleyici savaş etikisi olarak  yumuşak gücün rolü büyüktür. Ve nihayetinde zaferin bir şekli yoktur. 

1960’lı yıllarda büyük ilgi gören iletişim bilimci yazar Marshall Mc Luhan’ın, “küresel köy” (The 

Global Village) tanımlaması günümüzde internet sayesinde yumuşak güç kavramının daha etkin kullanıldığına 

ve kamu diplomasisinin uygulamalarına daha geniş olanaklar tanındığına öncülük eden bir yaklaşım 

niteliğindedir. Zaman içinde özellikle Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte küreselleşme süreci etkinliğini 

arttırmış ve yumuşak güç yaklaşımı da daha anlamlı ve bilimsel açıdan açıklayıcı bir güce sahip olmuştur. 

Yumuşak güç kavramı koşullara bağlıdır ve dağılımı çeşitli alanlara göre farklılık gösterir.  Ekonomi, 

siyaset, sosyoloji, psikoloji ve uluslararası ilişkiler kapsamında yumuşak gücün çok farklı varyasyonları 

vardır. Bu çalışmada Joseph Nye’ın  “yumuşak güç” yaklaşımının kamu diplomasisi ile ilişkisi analiz edilecek 

olup, buradan hareketle yumuşak gücün en önemli öğelerinden birinin kamu diplomasi olduğu ortaya 

konmaya çalışılacaktır. 

 

1. Joseph S. Nye ve Yumuşak  Güç Yaklaşımı 

Devletler, tehditler savurmak, savaşmak ve beceri ve şansın birleşimiyle makul bir süre içinde istenen 

sonuçlara ulaşmak için askeri güçlerini kullanırlar. Benzer şekilde, ekonomik güç de genel itibari ile 

dolambaçsız bir konudur. Devletler bir gece içinde yabancı banka hesaplarını dondurabilir ve çok hızlı bir 

biçimde rüşvet veya yardım dağıtabilirler. Yumuşak gücü kullanmak ise daha zordur;  önemli yumuşak güç 

kaynaklarının büyük bir kısmı devletin kontrolü dışındadır ve bu kaynakların etkisi büyük ölçüde açık fikirli 

takipçi kitle tarafından kabul görmesine bağlıdır. Yumuşak güç kaynakları, politikalar için ortam hazırlamak 

suretiyle genellikle dolaylı yoldan çalışır ve istenen sonuçları vermesi bazen yıllar alır.  Elbette ki, bu farklar 

bir derece meselesidir. Bütün savaşlar ve ekonomik eylemler istenen sonuçları hemen vermeyebilir.44 

Siyaset, rekabetçi bir güvenirlik müsabakası halini almıştır. Geleneksel güç siyasetinin dünyası, genel 

itibari ile hangi ülkenin ordusunun ve ekonomisinin galip geldiği ile ilgilidir. Rand şirketinin siyaset ve bilgi 

konusunda iki uzmanına göre bilgi çağındaki siyaset “nihayetinde kimin hikâyesinin galip geldiğine bağlı 

olabilir” Ülkeler kendi güvenirliklerini artırmak ve rakiplerininkini azaltmak için birbirleriyle ve diğer 

kuruluşlarla rekabet ederler. Bilgi çağının alternatif haber kaynaklarına ilişkin bu yeni koşulları altında, 

yumuşak satış, sert satıştan giderek daha etkili olabilir.45 

Bununla birlikte genel olarak, sert güç kaynaklarına kıyasla yumuşak güç kaynaklarını kullanmak daha 

yavaş, daha karmaşık ve daha külfetlidir. Yumuşak güç kaynaklarını kullanmanın zor olması, devletleri 

denemekten alıkoymamıştır. Örneğin Fransa, 17. ve 18. Yüzyıllar’da kültürünü tüm Avrupa’ya tanıtmıştır. 

Fransızca, sadece diplomasi dili haline gelmekle kalmamış, Prusya’da ve Rusya’da olduğu gibi bazı yabancı 

mahkemelerde bile kullanılmıştır. Ülke, Fransız devrimi esnasında,  dış ülkelerin liderlerini kontrol etmeye 

ve devrim ideolojisini kullanarak bu ülkelerin halkların doğrudan ilgisini cezbetmeye çalışmıştır. Fransa-

Prusya Savaşı’nda alınan yenilgiden sonra, Fransız hükümeti 1883 yılında kurulan “Alliance Française” 

aracılığıyla Fransız dilini ve edebiyatını tanıtmak suretiyle ülkenin zedelenen itibarını yeniden düzeltmeyi 

amaçlamıştır. Tarihçi Richard Pells’e göre, “ Böylece Fransız kültürünün dışarıya tanıtılması, Fransız 

diplomasisinin önemli bir unsuru haline gelmiştir.” Fransa’nın ardından, İtalya, Almanya ve diğer ülkeler de 

benzer bir yol izleyerek kültürlerini denizaşırı ülkelere tanıtacak enstitüler kurmuşlardır.46  

Birinci Dünya Savaşı’nın Patlak vermesiyle, yumuşak güç kullanımına yönelik çabalara hız verilmiş, 

birçok hükümet kendi davasının propagandasını yapmak için bürolar kurmuştur. ABD, bilgiyi ve kültürü 

                                                           
44 Joseph S. Nye, Yumuşak Güç,  BB101 Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Aralık 2017, s. 143 
45 Joseph S. Nye, a.g.e., s.152-153. 
46 Joseph S. Nye, a.g.e., s.144. 
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diplomatik amaçlar için kullanma konusunda, nispeten geç kalmıştır. 1917 yılında, başkan Woodrow Wilson, 

gazeteci dostu George Creel’in yönetiminde Kamu Bilgilendirme Komitesi’ni kurmuştur. Wilson, Creel’in 

görevinin “pazarlama açısından muazzam bir girişim, reklamcılık açısından dünyanın en müthiş macerası” 

olduğunu söylemiştir. Creel, birimin faaliyetlerinin propaganda içermediğini ve yalnızca eğitim ve 

bilgilendirme amaçlı olduğunu iddia etmiştir. Fakat gerçekler inkâr ettikleri ile çelişmiştir. Creel, diğer 

faaliyetlerin yanı sıra, turlar düzenlemiş, “Amerikancılığın Temel İlkeleri” üzerine broşürler dağıtmış, 

hükümet tarafından işletilen bir haber ajansı kurmuş, film yapımcılarına savaş zamanında kıt kaynaklardan 

pay tahsis edilmesini sağlamış ve filmlerin ABD’yi olumlu bir açıdan göstermesi için çabalamıştır.47  

Kamu diplomasisi alanındaki Amerikan kuruluşları yıllar içinde değişik biçimlerde yeniden 

yapılandırılmış olsa da bu mücadele devam etmiştir. Devletin yumuşak güç araçlarını ne kadar doğrudan ya 

da ne kadar dolaylı olarak kontrol etmeye çalışması gerektiği üzerine yapılan tartışmanın tam olarak bir 

çözüme kavuşması mümkün değildir; çünkü her iki tarafında haklı olduğu noktalar vardır. 1953’ten sonraki 

46 yıl boyunca, kamu diplomasisinin merkez kuruluşu Amerikan Haber Ajansı (United States Information 

Agency-USIA)  olmuştur.48 

Bir ülkenin olumlu imajını güçlendirmeye çalışmak yeni bir yaklaşım değildir; ancak yumuşak gücün 

gösterilmesine ilişkin koşullar son yıllarda dramatik bir değişim göstermiştir. Bir kere, bugün dünyadaki 

ülkelerin yarısı demokrasi ile yönetilmektedir. İki  siyasi ve sosyal sistem arasındaki rekabete dayanan Soğuk 

Savaş modeli, bir kamu diplomasisi rehberi olarak yararlılığını kaybetmiştir. Bilginin devletin kontrolünde 

olduğu Burma ve Suriye gibi ülkelerde yaşayan halka doğru bilgi sağlanması bir gereklilik olmayı 

sürdürürken,  bugün parlamentoların karar alma süreçlerinde etkili olduğu Meksika ve Türkiye gibi ülkelerde 

kamuoyunda olumlu bir imaj yaratmak yeni bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. ABD, Irak Savaşı için 

sözkonusu ülkelerin desteğini almaya çalışırken, hükümetin yumuşak gücümüzü  çarçur etmesi politikalar için 

elverişli değil engelleyici bir ortam yaratmıştır. Otoriter devletlerin yerini alan yeni demokrasilerde,  

kamuoyunu şekillendirmek çok daha önemli hale gelmiştir. Bir ülkenin halkı ve parlamentosu ABD’ye ve 

politikalarına ilişkin olumsuz bir izlenime sahipse  liderleri ne kadar dost canlısı olursa olsun hareket alanları 

kısıtlanabilir. Bu gibi durumlarda kamuoyuna yönelik diplomasi, sonuçlar açısından, liderler arasındaki 

geleneksel gizli diplomatik haberleşmeler kadar önemli hale gelebilir.  Bilgi güç demektir ve bugün dünya 

nüfusunun büyük bir kısmı bu güce ulaşabilmektedir. “Amerikalı diplomatlardan oluşan küçük grupların, 

münferit izleyicilere iki makaralı filmleri göstermek için jipleriyle Latin Amerika’nın iç kısımlarına ve 

dünyanın diğer uzak bölgelerine gittikleri” günler çok gerilerde kalmıştır. Teknolojik gelişmeler, bilgi işleme 

ve aktarma maliyetini oldukça azaltmıştır. Sonuç, “bolluk paradoksu” oluşturan bir bilgi patlamasıdır. Bilginin 

çokluğu, ilginin azalmasına neden olmuştur. İnsanlar, karşılarına çıkan bilginin büyüklüğü altında ezilince 

neye odaklanacaklarını ayırt etmekte zorlanırlar.49  

 

2. Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi İlişkisi 

Diplomasi, anlaşmayı ifade eder. Kamu diplomasisi uygulamaları çok eskiye dayanmakla birlikte 

kavram olarak yakın dönemde, özellikle soğuk savaş döneminden sonra, öneminin altı biraz daha çizilerek, 

stratejik iletişime önem veren köklü ülkeler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Kamu diplomasisi birçok 

unsurdan beslenen ve birçok disiplinin (halkla ilişkiler, iletişim, siyaset bilimi, algı yönetimi, psikoloji, 

sosyoloji, v.b.) birarada çalışıldığı bir alandır.  

Artık sadece devletlerin ve hükümetlerin güdümündeki uluslararası ilişkilerin değil, harici iletişimlerin 

de  etkili olduğu hatta belki daha etkin olduğu bir dünyada yaşamaktayız. Ülke kültürlerinin yarattığı etkilerin 

büyük bir kısmı doğası gereği devlet kontrolü dışındadır. 

Edward R. Murrow, 1963 yılında, kamu diplomasisini sadece yabancı hükümetleri değil, öncelikle 

sivil toplum örgütlerini ve sivilleri hedef alan ve devletin görüşlerinin yanı sıra çoğunlukla çeşitli kişisel 

görüşler olarak ortaya konan etkileşimler olarak tanımlamıştır. Kamu diplomasisi uzmanı İngiliz Mark 

                                                           
47 Joseph S. Nye, a.g.e., s.145. 
48 Joseph S. Nye, a.g.e., s.148-149. 
49 Joseph S. Nye, a.g.e., s.151-152. 
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Leonard’ın ifade ettiği gibi, “kamu diplomasisi” kavramını yalnızca propagandanın bir örtmecesi olarak gören 

şüpheciler yanılmaktadır. Basit propaganda  çoğu zaman güvenirlikten yoksundur50 ve bu yüzden de kamu 

diplomasisi yöntemi olarak aksi etki yaratır. Öte yandan kamu diplomasisi sadece halkla ilişkiler de demek 

değildir. Bilginin iletilmesi ve olumlu bir imajın satılması kamu diplomasinin bir parçası olsa da,  bunun 

yanında, devlet politikaları için elverişli bir ortam hazırlayan uzun vadeli ilişkiler kurulmasını da gerektirir. 

Kamu diplomasisinin üç boyutu vardır; her üçü de önemlidir ve farklı oranlarda, devlet tarafından doğrudan 

bilgilendirmeyi ve uzun vadeli kültürel ilişkileri içerir. İlk ve en yakın boyutu, iç ve dış politika kararlarının 

kapsamının açıklanmasını içeren günlük iletişimlerdir. Modern demokrasilerdeki hükümet yetkilileri bir karar 

aldıktan sonra, basına ne söyleyeceklerine ve nasıl söyleyeceklerine son derece önem verirler. Genellikle de 

ulusal basına odaklanırlar, halbuki yabancı basın kamu diplomasisinin ilk boyutu için en önemli hedef 

olmalıdır. Leonard, birçok hükümetin ulusal kararlarını yalnızca ülke içindeki takipçi kitlesine açıklama 

hatasında düştüğünü ve eylemlerinin  ve eylemleriyle ilgili yaptıkları açıklamaların, ülkelerinin uluslararası 

imajı üzerindeki etkisinin farkına varamadığını söylemiştir. Örneğin, arka arkasına yaşanan birkaç tren 

kazasından sonra İngiliz basını, İngiltere için alaycı bir şekilde “üçüncü dünya ülkesi” tabirini kullanmıştır. 

Bazı dış basın organlarının, bağlamı açıklamadan haberlerinde bu ifadeyi tekrar etmesi İngiltere’nin 

gerilemekte olan ülke imajına katkıda bulunmuştur. Günlük boyut, krizlerle başa çıkılması ve saldırılara 

karşılık verilmesi için hazırlıklı olunmasını da içermelidir. Hızlı karşılık verebilme kabiliyeti, haksız 

suçlamaların ve yanlış bilgilerin ivedilikle cevaplandırılabilmesi demektir.51  

İkinci boyut, siyasi bir kampanyada veya bir reklam kampanyasında olduğu gibi, bir dizi basit temanın 

oluşturulduğu stratejik iletişimlerdir. Kampanyada, ana temaların markalaştırılması veya özel bir devlet 

politikasında ilerleme sağlanması amacıyla, bir yıl içindeki sembolik olaylar ve iletişimler planlanır. Bazen 

planlamak, gerçekleştirmekten daha kolaydır. Örneğin 1990’larda, British Council İngiltere’yi modern, çok 

ırklı ve yaratıcı bir ada olarak tanıtırken, bir diğer devlet kurumu İngiliz Turist Otoritesi (British Tourist 

Authority-BTA),   İngiliz geleneklerinin, törenlerinin ve tarihinin tanıtımı faaliyetlerinde bulunmuştur. Dahası 

yaşanan olaylar da böylesi bir markalaşmanın yönünü değiştirebilir.52  

Kamu diplomasisinin üçüncü boyutu ise burslar, değişim programları, stajlar, seminerler, konferanslar 

ve medya kanallarına erişim yoluyla, kilit kişilerle yıllar içerisinde uzun vadeli ilişkilerin geliştirilmesidir. 

Savaştan sonraki yıllarda ABD’nin kültürel ve akademik değişim programlarına yaklaşık 700.000 kişi katılmış 

ve bu programlar Enver Sedat, Helmut Schmidt ve Margaret Thatcher gibi dünya liderlerine eğitim 

verilmesine yardımcı olmuştur.53  

Kamu diplomasisinin her üç boyutu da, bir ülke için çekici bir imaj yaratılması konusunda önemli bir 

rol oynar ve bu durum istenilen sonuçların elde edilmesi olasılığını artırabilir. Ancak, en iyi reklam bile, 

popüler olmayan bir ürünü satamaz,  sadece kendine hizmet ediyor gibi görünen veya kibirli bir şekilde 

yansıtılan politikaların, yumuşak güç üretmek yerine var olanı tüketmesi daha muhtemeldir. En iyi ihtimalle, 

uzun süreli dostane ilişkiler, diğer tarafın, verdiği karşılıkta biraz daha hoşgörülü olmasını sağlayabilir. Kimi 

zaman dostlar hakkınızda kötü düşünmemeyi tercih ederler veya affetmeye daha istekli olurlar. Bir iletişim 

stratejisi, politikanın çizgisine aykırı olduğu taktirde işe yaramaz. Eylem kelimelerden daha önemlidir ve sert 

gücün gösterilmesi için yalnızca bir vitrin gibi görünen  kamu diplomasisinin başarıya ulaşması mümkün 

değildir.  ABD’de hayranı İngiliz diplomat Sir Michael Butler, “Eğer hükümetiniz, bencil, gerici ve faydasız 

görülürse bu durum istediklerimizi elde edebilmenizi büyük ölçüde engelleyecektir; şu anda ABD’nin içinde 

bulunduğu durum budur” demiştir.54 

Jan Melissen’e göre kamu diplomasisi, devletlerin kültürel ilişkilerinin doğal bir sonucudur. Bu 

kavram artık diğer yumuşak güç unsurları olan kültürel diplomasi ve ulus markalaşması kavramları ile iç içe 

                                                           
50 Joseph S. Nye, a.g.e., s.153. 
51 Joseph S. Nye, a.g.e., s.154. 
52 Joseph S. Nye, a.g.e., s.155. 
53 Joseph S. Nye, a.g.e., s.156. 
54 Joseph S. Nye, a.g.e., s.157. 
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geçmiştir.55 İlgili devletlerin kültürleri ve değerleri kamu diplomasisi adına kullandıkları en etkili araçlardır.56 

O nedenle kültürel ve tarihsel zenginliklerin doğru ve etkili bir biçimde pazarlanabilmesi kamu diplomasisinin 

en önemli unsurudur. 

 

SONUÇ 

Uluslararası ilişkiler ve devletler arasındaki çatışma ve çarpışmalarda yumuşak gücün kullanımı 

elbette ki diplomasinin tarihinden çok eskilere dayanır. Yakın dönemde de yumuşak güç unsuru olarak kültürel 

cazibe, (ki en önemli örneği; bunu başarıyla sürdüren ABD’dir.) ideoloji, v.b. büyük oranda kullanılmıştır ve 

kullanılmaya devam edilmektedir. Kamu diplomasisini geleneksel diplomasinin halk tarafı olarak 

düşünebiliriz. 

İster bireysel ister kurumsal düzeyde en iyi ifade için; birçok unsurdan beslenebilmek gerekir. Kamu 

diplomasisinin de en etkili beslenebileceği unsur; “yumuşak güç” tür. Yumuşak gücü en etkili kullanma yolu 

olan kamu diplomasisinde de; 

 

 Kamu diplomasisi çalışmaları konusunda geniş bir bilgi, uygulama ve tecrübe birikimine sahip, 

İngiltere, Amerika gibi ülkeler özlemlenerek kendi ülke kültürümüz baz alınarak modellenebilir 

uygulamalardan esinlenilebilir. 

 Kamu diplomasi faaliyetleri için; ticaret, ve eğitim bakanlıkları temsilcilerini, turizm, film, 

müzik, kültürel ilişkiler kısımlarını ve diğer faal unsurları birleştirip “kamu diplomasisi heyeti” kurularak ilk 

adım atılabilir. 

 Stratejiyi tek merkezden yürütecek ve senkronizasyonu sağlayacak olan kamu diplomasisi 

strateji kurulu oluşturmak 

 Delegasyonların kamu diplomasisi ve iletişim sahasındaki faaliyetlerine verilen desteği 

artırmak 

 Kamu diplomasisi ve harici iletişim faaliyetlerinin hepsini içeren, kolay erişilebilir bir veri 

bankası oluşturmak. 

 Kamuoyu yoklamaları ve medya araştırmaları yaparak diğer ülkelerde nasıl algılanıldığına 

yönelik araştırmalar yapmak, 

 Yerleşik diaspora ağları vasıtasıyla kamu diplomasisini geliştirmek 

 Diğer ülkelerle gerçekleştirilen eğitim sahasındaki mübadele programları için tahsis edilen 

fonları artırmak. 

 Özel sektörün diğer hedef ülkelerdeki sektörlerle iletişim içinde olmasına olanak sağlayacak 

devlet politikaları oluşturulmalı ve bu konuda girişimciler desteklenmeli. 
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Gunay ZEYNELOVA57 

THE FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION AS THE FACTOR OF SOCIAL 

DEVELOPMENT 

HANEHALKLARININ SOSYAL KALKINMASINDA FİNANSAL OKURYAZARLIK FAKTÖRÜ 

 

 

 

ABSTRACT 

The given work is dedicated to researching financial literacy from the point of view of social awareness 

of the younger generation. All categories of citizens need to obtain financial education. A worthy level of 

financial education allows grown up persons to organize effective management of personal finances, optimize 

the ratio of savings to consumption, plan future retirement benefits, objectively assess possible risks and make 

reasonable decisions when investing their own capital. The financial education allows the younger generation 

to understand the value of money, it serves as the basis for acquiring the basics of budget planning and 

savings, in general terms, allows to understand the essence of the financial market and the products offered 

on it. Financial literacy is a complex of knowledge, skills, abilities and attitudes in the financial field and 

personal socio-psychological characteristics, the formation of which determines the ability and degree of a 

person’s readiness for successfully fulfilling a variety of socio-economic roles, such as householder, investor, 

borrower, taxpayer, etc.  

Financial literacy makes it possible to determine at what level the student’s financial relations with 

society are, moreover, it is an integral part of the student’s social competence. Knowledge, skills, and attitudes 

in the financial field constitute the cognitive, active and motivational and value elements of financial literacy. 

Keywords: financial literacy, financial education, socio-economic roles, youth.  

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmada genç nesildeki finansal okuryazarlık araştırmalarına adanmıştır. Piyasa ilişkilerinin 

gelişmesi, küresel küresel eğilimi ve yeterince hazırlıklı olmadıkları bir gerçektir. Tüm insan kategorilerinin 

finansal eğitim alması gerekmektedir. Finansal eğitim genç kuşağın paranın değerini anlamasını sağlar, bütçe 

planlaması ve tasarrufun temellerini edinmenin temelini oluşturur, genel olarak finansal piyasaların özünü ve 

üzerinde sunulan ürünleri anlamayı sağlar. Finansal okuryazarlık; bilgi, beceri, tutum ve sosyo-ekonomik 

roller gibi finansal ve sosyo-psikolojik özelliklerden oluşan bir komplekstir.  

Finansal okuryazarlık, öğrencinin finansal ilişkilerinin ne düzeyde olduğunu belirlemeyi mümkün 

kılar, bunun yanında, öğrencinin sosyal yeterliliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bilgi, beceri ve tutumlar temel 

olarak finansal okuryazarlıktan oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: finansal okuryazarlık, sosyo-ekonomik roller, gençlik. 
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INTRODUCTION 

Today one of the priorities of the strategic development of the domestic economy is increasing 

indicators and indices of its change, improving competitiveness and economic growth, which will become the 

basis for building a sustainable business and investment climate, maintaining a decent standard of living and 

material well-being of compatriots and strengthening the role and Russia's status in international economic 

relations. Undoubtedly, the implementation of the aforementioned objectives will require a decent level of 

financial literacy from the population, since the redirection of economic development towards an extensive 

way, especially during the emergence and large-scale spread of new financial markets that have their 

technologies and services, predetermines their extensive use by population, citizen involvement in supporting 

all types of financial and economic relations. All this determines the importance of organizing financial 

literacy in Russia, including at the federal level.  

Financial literacy presupposes that a person has such a level of knowledge and skills in the financial 

sphere that would allow him not only to give an objective assessment of the situation on the financial market, 

but also to make informed rational decisions. Basic knowledge of financial concepts and methods allows the 

population rationally to plan a personal budget, determine savings, form capital investment and use complex 

financial services that are now actively moving into the financial market. The methods of organizing financial 

literacy are personality-activity, integrative, practice-oriented, competence, subjective, contextual. When 

considering the substantive aspects of financial literacy, we use the definition formulated by A.A. Leontiev: 

“A functionally literate person is a person who is able to use all the knowledge and skills that are constantly 

acquired during his or her life for solving the widest possible range of life tasks in various spheres of human 

activity, communication and social relations.” Some of the definitions of the relevant educational results of 

V.A. Yermolenko are corresponded with the above interpretation, which include some components of 

functional literacy, such as, “21st century skills”, “key competencies”, “metrics of learning”, UNESCO 

indicators (sustainable development and global civic competences) [Ermolenko, 2015]. Their main differences 

are in the structure and approaches to the description, but the essence remains the same everywhere: functional 

literacy is the ability to apply the knowledge, skills, competencies, values, behavioral strategies for solving 

practical tasks (not theoretical ones) in varoius conditions. Such an interpretation allows for identification of 

significant differences in functional literacy from minimal competence, mastering the basics of skills or 

abilities.  

 

1. Definitions of social development 

Social development also supposes the expansion of the possibilities of meeting the diverse needs 

(material, ideological, social, cultural, etc.) of both the population as a whole and individual groups of people 

or individual persons. At the same time, the importance acquires, for example, the level of social development 

of the organization in which those people work. Here it is important to take into account not only the degree 

of technological effectiveness of the working process, but to a greater extent the improvement of the quality 

of working and rest conditions, material incentives, the social security of staff and their families, the provision 

of opportunities for raising cultural and educational levels, etc. The degree of social development of the region 

in which a person lives (village, city, district), as well as the society that surrounds him features prominently 

too. In such situations, sociologists use the term “social infrastructure”. In various literary sources, this concept 

is interpreted as a stable complex of material and substantial elements that form the conditions for the effective 

organization of people's activities, their quality resting, cultural and educational development. Social 

infrastructure includes a system of labor protection and safety, a system of commodity-money exchange, 

health protection, education, information and communication systems, transport links, etc. It should be noted 

that the analysis of the dynamics of social infrastructure must be done by using the normative approach, which 

consists in comparing its current state in a certain place (organization, city, state) with scientifically reasoned 

standards and guidelines. Such an analysis makes it possible determining the degree of development (or 

backlog) of the social infrastructure. However, the degree of development of a particular individual is an even 

more effective criterion for assessing the social development of society as a whole. 
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2. The social importance of financial literacy 

First of all, it is necessary to indicate what exactly financial literacy implies and how strongly it is its 

influence on the population. Financial literacy is a system of knowledge about existing financial institutions, 

about the features of their work and regulation, about professional participants and financial instruments, 

goods and services that are offered in financial markets. 

Features of financial literacy are as follows:  

1. realization of monthly accounting of receipt and expenditure of funds of individuals;  

2. rational building of life in accordance with the available funds (excluding the formation of excess 

debt); 

3. strategic planning of financial expenses and revenues; 

4. objective approaching to the acquisition and use of certain financial products and financial services; 

5. possessing a certain level of knowledge in the field of finance.  

In addition, the increase in the level of financial literacy of the population has a significant impact on 

the development of the skills of individuals and their family members in managing high risks. In according 

with it, the priority of educational work in modern schools is education and the development of legal culture, 

along with the fundamentals of financial literacy of the population and with anti-corruption principles. At the 

same time, the main potential of work in these spheres is presented in the social and scientific disciplines of 

primary and secondary education. In modern conditions the value of financial literacy is extremely high. One 

of the most important qualities of a modern graduate is “possession of the ability to apply this knowledge in 

everyday life, predicting the consequences of decisions taken”, this is fixed by the Federal state educational 

standards of basic and secondary general education. Of course, raising the level of financial literacy of 

schoolchildren can be viewed from several points of view. First, it is a priority of the state, and, secondly, it 

satisfies the needs of schoolchildren and their parents. The level of financial literacy of the population acts as 

a measure of the country's economic development. Increasing the level of competence of the population in the 

financial field contributes to strengthening the social and economic development of the country. The growth 

of financial literacy allows reducing the risks of extra individual credit debts of citizens, minimizing the risks 

of fraud in the financial market, etc. A person who has a decent level of knowledge in the financial field is 

able to manage personal incomes much more efficiently; he or she deliberately forms savings, invests the 

available free capital in real estate, securities, etc. 

What is included in the definition of “financial literacy”? This is the highest level of knowledge and 

skills in the financial field, which allows to do an objective and rational assessment of the market situation 

and make a reasonable decision. Moreover, financial literacy predetermines the knowledge of basic financial 

terms and their correct use, which allows a person in his or her life to competently manage the financial 

recourses at his disposal. The following features are inherent in a financially literate person:  

1. maintaining records of his/her income and expenses;   

2. knowing a lot about the financial field: ability for operating with basic financial concepts, is oriented 

in the flow of information and capability to select from the total amount of it that which he or she can further 

use to get benefits;  

3. selecting financial services rationally, monitoring the reliability of financial organizations in order 

to avoiding financial losses, ability for defending his or her rights as consumers of products of the financial 

market;  

4. excessing of income over expenditure, so he or she forms a personal reserve fund in case of 

unforeseen situations. This is the main postulate of financial literacy.  

A person may be dismissed from his or her post, he/she may lose his or her ability to work, and the 

accumulated funds of the reserve fund will be used to pay for urgent needs and mandatory payments without 

causing significant damage to the standard of living. That is, the goal of introducing special financial literacy 

disciplines in schools is able to create optimal conditions for schoolchildren to develop skills for successful 

operating their own funds, carry out tactical and strategic planning, form savings, avoid unnecessary risk when 

purchasing financial products and services by comparing their properties.  
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High consumer financial literacy can be seen as an important condition for the progressive 

development of the financial sector. Financial literacy significantly affects the standard of living of a modern 

person, because it makes it possible for every literate person to provide: 

- material support for him/her and his/her family; 

- investment in his/her future and the future of new generations; 

- development and realization of his/her creative potential, and manifestation of oneself as a worthy 

citizen of society. An insufficient level of financial literacy can entail consequences that have a negative 

influence both on consumers of financial services, on the state, on the private sector and on society as a whole 

(Lipov VV, 2012). 

For example, in a situation where a citizen cannot rationally manage material resources within his or 

her family each member of family is threatened by with rather unpleasant consequences, expressed in lowering 

their standard of living. That is, similar situations take place in cases when calculations of the family budget 

are incorrect. All of this testifies to the high need of the population for having at least basic financial 

knowledge. 

It is important to note that the population plays an important role in the educational process aimed at 

improving financial literacy. As for the full implementation of most educational projects, it is also high need 

for active support of the population of nominated public, state and business initiatives.   

The carried out researches show that today in Russia there is not enough high level of financial literacy. 

About fifty percent of Russians do not use financial services. The overwhelming majority of citizen in making 

decisions concerning the management of their own finances are not based on analytical results, but take into 

consideration the recommendations of friends or employees of financial institutions who are interested not in 

the well-being of citizens, but in promoting their own products (Kuzina O.E., 2012).  

We believe that financial literacy is necessary for everyone in order to achieve their financial goals 

and maintain a decent standard of living. Whatever unforeseen situations occur in life, financial literacy will 

be able to improve the standard of living and guarantee confidence in the future, stable development and 

prosperity of the country's economy and society as a whole. In this regard, it is extremely important to continue 

to work together for obtaining improvement of the financial literacy of Russians, for forming a positive attitude 

towards both existing financial institutions and existing financial procedures too. 

 

3. Financial literacy as the factor of social development 

It is worth to note that the population having high financial literacy, makes fewer mistakes in the 

implementation of financial transactions, including the realization of credit products, maintenance of deposit 

and currency accounts. Moreover, the financially literate population is much better adapted to the emerging 

economic crises in the country, and in conditions of economic instability, people make only carefully weighed 

and deliberate decisions and tend to assimilate into the current situation by planning the process of distribution 

and use of their available funds. Also, highly educated people that have sufficient competence in the financial 

field are less likely to invest in various kinds of unreliable financial transactions, for example, such as pyramid 

schemes. The negative impact of low financial literacy of the population causes unnecessary credit debts of 

citizens, contributes to the irrational redistribution of their available financial resources, which is a barrier to 

the development of financial markets lowering the level of public confidence in existing financial institutions 

and the financial policy of the state as a whole. In connection with the foregoing, one of the main tasks of the 

state in the field of finance should be the development and implementation of methods aimed at improving 

financial literacy. 

It is very deserved for noting here, that today a sufficiently large number of programs in Russia aimed 

to improve the knowledge of citizens in the specifics of financial markets and their products. There is a whole 

section called “Banking Dictionary” on the current information portal “Banki.ru that is dedicated to solving 

problem of improving financial literacy of the population with explaining the main financial and economic 

terms, as well as containing recommendations necessary for modern consumers of financial products. In 

addition, the official website of the Central Bank of Russia contains documents that include detail analyzing 
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the essence of fundamental financial transactions. The analysis of the level of financial literacy is carried out 

on the basis of studies whose main purpose is to assess the state of financial education of the population. Thus, 

according to a study conducted by the NAFI Analytical Center in August 2016, Russians assess their level of 

financial literacy as rather high, this mostly relates to the population of Moscow and St. Petersburg. However, 

despite this, the number of citizens who, before purchasing financial products, do a comparative analysis of 

their supply on the market, has significantly decreased. Moreover, the results of the study revealed that only 

25% of citizens plan their family budget, however, a positive trend is outlined for this indicator, since it has 

increased by 5% compared to the previous period. But such a dynamic may be associated to a greater extent 

not with the improvement of financial literacy of Russians, but it can be due to the fact that budgeting is a 

forced measure caused by a lowering in the level of income received by people. A similar research carried out 

by the NAFI Analytical Center, the results of which were published in December 2016, revealed that over 

60% of Russians allow themselves to be thoughtlessly shopping in conditions of a real shortage of material 

resources. The main thing researchers have come to is that financial literacy, which implies competence of 

financial operations, in the Russian Federation has only 20% of the population, and even despite the growth 

of this indicator over time, ill-considered financial actions and the lack of a planned family budget remain the 

most common models of financial behavior of Russian citizens.  

It must be noted that today insufficient attention is paid to the programs for training workers of pre-

retirement age to skill of increasing the size of the upcoming pension. And in the whole, very few programs 

provide for the solve of problem related to the formation of a future pension. Also, a small share of attention 

in existing programs of improvement financial literacy is aimed at support of the consumer rights of financial 

products. And today it is especially important to pay a lot of attention to training citizens to deal correctly with 

all types of contracts: loans, purchase and sale of real estate, debt receipts for the transfer of funds in debt or 

bail, etc. The scientific researchers that have the level of financial literacy consider it expedient to divide 

existing programs into two levels. The first level will include programs whose goal is to increase the interest 

of the population in such issues as mutual investment funds, credit bureaus, credit cooperatives, etc. And after 

the population’s being formed an interest in such structures, it will be offered the necessary training programs. 

(Miloslavsky V.G., 2016). Thus, after having studied the current characteristics of financial literacy in our 

country, it is important to noting that today one of the key tasks of the state consists in development of effective 

policies aimed at improving financial literacy that can contribute to the further achievement of the sustainable 

development of the Russian economy as a whole. However, successful solving problem of raising the level of 

financial literacy can only be achieved through the coordinated work of the population of Russia, the Central 

Bank of Russia, commercial credit organizations and government bodies, and to a greater extent the Ministry 

of Finance of the Russian Federation. 

 

CONCLUSION 

Decent level of financial literacy of citizens of the country has a positive effect on the development of 

the state economy and on the quality of life and income level of citizens.:  

– helps to increase the level of use of financial products, ensures transparency of financial markets and 

their stable functioning;  

– makes it possible to increase the number of bona fide borrowers and reduce the level of credit and 

investment risks of commercial banks;  

– heightens the financial condition of citizens by improving family budgets, spreading financial 

planning, developing financial management abilities over the course of a family’s life;  

– acts as a guarantor of protection against fraud, increasing the financial security of citizens. In the 

medium term perspective, there is an increase in the need for improving the level of financial education in all 

countries of the world. And as for countries of emerging economies, high level of financial literacy will help 

reduce poverty.  

The higher the level of financial education, the better the citizens understand the peculiarities of the 

functioning of the pension and tax system, which contributes to an increase in tax revenues, as well as the 
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development of small and medium-sized businesses. The knowledge gained contributes not only to a better 

understanding of the mechanism of the country's financial system, but also helps to build the financial life of 

each individual family. In this regard, today financial knowledge is as important as reading and writing skills, 

and not only their personal well-being, but also the sustainable economic development of the entire country 

will depend on the financial culture of modern young men and women. Financial knowledge will be the basis 

for the formation of a culture of financial behavior, it will improve the current level of financial literacy of 

both students and schoolchildren and their parents.  
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SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE RUSYA FEDERASYONU’NUN AFRİKA POLİTİKASI 

POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION ON AFRICA IN THE PERIOD AFTER THE COLD WAR 

 

 

 

ÖZ 
20. yüzyılın önemli olaylarından biri, şüphesiz, Soğuk Savaş’ın başlangıcı ve bitişi olmuştur. 1947 

yılında Truman Doktrini ile başlayan Soğuk Savaş, 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 

yıkılmasıyla son bulmuştur. Sovyetlerin yıkılması, yeni bir dünya düzenine geçiş sağlamıştır. Asya’dan 

Avrupa’ya ve Amerika’dan Afrika’ya birçok değişimin yaşanmasına yol açmıştır. Hem yeni devletler 

kurulmuş hem de mevcut devletlerin politikalarında değişim yaşanmıştır. Sovyetlerin ardılı olarak da Rusya 

Federasyonu kurulmuştur.  

Rusya, yeni bir politikayla dünya sahnesinde yerini almanın yöntemlerini aramış ve Sovyetlere göre, 

daha ılımlı bir politika izlemiştir. Bu yönüyle hem Avrupa hem de Asya’da önemli bir aktör olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu bölgeler dışında, Afrika’da da etkisini göstermiştir. Ekonomik işbirliğinden askeri güvenliğe, 

diplomatik ilişkilerden siyasi ilişkilere kadar birçok alanda etkili olmuştur. Bu kapsamda makale, Rusya’nın 

Soğuk Savaş sonrası dönemde Afrika politikasını temel hatlarıyla ele almakta ve irdelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, SSCB, Rusya, Afrika. 

 

 

 

ABSTRACT 
Two of the significant events of the 20th century were undeniably the beginning and the end of the 

Cold War. The Cold War, which started in 1947 with the Truman Doctrine, ended by the collapse of the Union 

of Soviet Socialist Republics in 1991. The collapse of the Soviets provided a transition to a new world order. 

It led to several transformation processes from Asia to Europe and the Americas to Africa. Not only were new 

states established, but there were also changes in the policies of the existing states. The Russian Federation 

was established as the successor of the Soviets.  

Russia looked for methods to be present in the world arena with a new policy and followed milder 

politics in comparison to the Soviets. With this aspect, it emerged as a significant actor in both Asia and 

Europe. Outside these regions, it has also been effective in Africa. It has been prominent from economic 

collaboration to military security and from diplomatic relations to political relations. In this context, this 

article discusses and investigates the policy of the Russian Federation on Africa in the period after the Cold 

War with its main aspects. 

Keywords: Cold War, USSR, Russia, Africa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
* Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü,  

hayatko@yahoo.com  
** Arş. Gör., Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü,  

dabancihan@gmail.com  
 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
mailto:hayatko@yahoo.com
mailto:dabancihan@gmail.com


 
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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

133 

GİRİŞ 

20. yüzyıl insanlık tarihinin en kırılgan dönemlerinden biridir. Bu yüzyılda çok sayıda şiddet içeren ve 

içermeyen çatışma yaşanmış ve iki önemli dünya savaşı ortaya çıkmıştır. Özellikle I. ve II. Dünya Savaşları, 

dünyanın anatomik ve panoramik yapısını derinden etkilemiştir. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden iki yıl 

sonra Soğuk Savaş’ın da başlamış olması, 20. yüzyılı unutulmaz bir dönem yapmıştır. Bu nedenle insanlık 

tarihinin en kırılgan ve karanlık dönemi olarak adlandırılabilir. II. Dünya Savaşı, eşi görülmemiş düzeyde 

ölümlere, yıkıma, yokluğa ve şiddete neden olmuştur. Savaşın doğrudan sonucu olarak, üçte ikisi sivil olmak 

üzere yaklaşık 60 milyon insan yaşamını yitirmiştir. Bu insanlar tamamen çıkar odaklı devletlerin kurbanı 

olmuştur. Başka bir ifadeyle devletlerin çıkarları, insan yaşamını hiçe saymış ve insan yaşamının önüne 

geçmiştir(Mcmahon, 2013: 9-14). 

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesine ve milyonlarca insanın ölmesine rağmen, yine de çıkarlarından 

vazgeçmeyen büyük güçler, ardından, Soğuk Savaş’ın başlamasına ve iki kutuplu bir dünyanın oluşmasına 

neden olmuşlardır. İki kutuplu bir dünyanın oluşmasına neden olan devletler ise, ABD ve SSCB olmuştur. 

ABD’yle SSCB’nin birbirinden farklı emelleri, gereksinimleri, tarihleri, egemen kurumları ve özellikle de 

ideolojileri yeni bir savaşın başlanmasına sebebiyet vermiştir. İşte bu savaş, tarihi kayıtlara Soğuk Savaş 

olarak geçmiştir. Bu dönemde hem ABD hem de SSCB iki süper güç olarak ortaya çıkmıştır. Geride kalan 

devletler ise, ya ABD ya da SSCB yanlısı bir politika izlemeye çalışmıştır. ABD yanlısı devletler 1949 yılında 

NATO teşkilatını kurdular. SSCB yanlısı devletler ise, 1955 yılında Varşova Paktı’nı kurdular. NATO ve 

Varşova Paktı birer askeri ve siyasi işbirliğini teşkil etmektedir. Bu nedenle Soğuk Savaş dönemi, öncelikli 

olarak güvenlik temalı bir dönem olmuştur(Çalış, 2018: 27). 

ABD ve SSCB dünyanın çeşitli bölgelerinde etkili olmak ve gücü elinde bulundurmak istemişlerdir. 

Bu kapsamda Orta Asya ve Doğu Avrupa’da SSCB’nin, Orta Doğu ve Batı Avrupa’da da ABD’nin daha çok 

etkili olduğu görülmüştür. Bunların yanı sıra, Afrika bölgesinde de her iki devletin etkili olmaya çalıştığı 

gözlemlenmiştir. Özellikle 14 Aralık 1960 tarihinde BM Genel Kurulu’nun aldığı, sömürgelerin 

bağımsızlaşması gerektiği kararı, Afrika’da çok sayıda devletin bağımsız olmasını sağlamıştır. Bu durum 

ABD ve SSCB’yi burada etkili birer güç haline getirmiştir(Hazar, 2018: 186-188). 

Çünkü hem yeni bağımsız olan devletlerin ekonomik ve güvenlik sıkıntılarını gidermek hem de 

kendilerine taraf kazandırmak amacıyla bölgede etkili olmak istemişlerdir. Kısa sürede ABD ve SSCB, 

Afrika’nın çeşitli bölgelerinde etkili olabilmişlerdir. SSCB, Orta Afrika bölgesi başta olmak üzere, Doğu ve 

Kuzey Afrika bölgelerinde daha çok etkili olmuştur. Hatta Moskova’da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 

ilk Başbakanı Patrice Lumumba adına bir üniversite bile kurmuştur. Sovyet merkezli bu üniversite (Patrice 

Lumumba Üniversitesi) çok sayıda Afrikalı siyasetçi ve bürokrat yetiştirmiştir(Cook, 2016: 67-69). 

Öte yandan Kuzey Afrika’da da önemli gelişmelere imza atan SSCB, bölge ülkeleriyle, yakın siyasi 

ve ekonomik ilişkilere sahip olmuştur. Bu bağlamda özellikle Kuzey Afrika’dan Cezayir ile siyasi, ekonomik 

ve askeri ilişkilerin bir hayli yoğun olduğu görülmüştür. Cezayir’in yanı sıra, Fas, Libya ve Mısır ile de bir 

hayli yakın ve yoğun ilişkiler içerisine girmiştir. Sahra altı Afrika ülkeleriyle daha sınırlı ilişkiler içerisinde 

olsa da, bu bölgelerde de büyük ölçüde etkisini göstermiştir. Nitekim Kuzey Afrika’nın stratejik açıdan 

Akdeniz kıyısında olması, söz konusu SSCB’nin bu bölgede daha aktif olmasını, Sahra Altı Afrika’sıyla daha 

az ilgilenmesini gerekli kılmıştır. Hammadde kaynaklarınca zengin, coğrafi anlamda Avrupa’ya yakın olması 

da, SSCB’nin imgeleri arasında yer almıştır(Andres, 2006: 1-4). 

Dahası, SSCB’nin Arap dünyasıyla ilişkilerini geliştirmek istemesi de, Kuzey Afrika bölgesini SSCB 

açısından vazgeçilmez bir bölge haline getirmiştir. Bu nedenlerle SSCB’nin Kuzey Afrika politikası önem arz 

etmiştir. Ancak sadece Kuzey Afrika’yla sınırlı kalmamış, Afrika’nın diğer bölgeleriyle de proaktif bir politika 

izlemiştir. Bu politika 1991 yılında SSCB’nin yıkılmasıyla sona ermiş gibi görülse de, aslında sona 

ermemiştir. Çünkü ardılı Rusya Federasyonu’nun, SSCB’nin Afrika’da izlemiş olduğu politikasını yeniden 

canlandırmak için harekete geçtiği görülmüştür. Bu bağlamda makale, SSCB’nin yıkılmasıyla ortaya çıkan 

Rusya Federasyonu’nun Afrika politikasını ele almakta ve bölge bölge irdelemektedir(Shubin, 2013: 1-2). 
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1. Soğuk Savaş Dönemi SSCB’nin Afrika Politikası 

Rusların Afrika’ya yönelik politikaları, SSCB döneminden önce var olan Çarlık Rusyası’na 

dayanmaktadır. Çarlık Yönetiminin Afrika ile olan ilişkileri, sömürgeci Avrupa devletleri gibi derinden ve 

kırılgan olmamıştır. Dönemin şartlarına göre kısa ve yüzeysel olmuştur. Çarlık Yönetiminin Afrika ile ilk 

temasları 17. ve 18. yüzyıllara kadar gitse de, ilk resmi temasın 1898 yılında Doğu Afrika’da bulunan Etiyopya 

ile başladığı görülmüştür. Bu temasın oluşmasında mezhepler önemli bir etken olmuştur. O dönemde halkın 

büyük çoğunluğunun Ortodoks mezhebine mensup olması, iki devleti birbirine yakınlaştırmıştır. Ancak ikili 

ilişkiler sadece din üzerinden yürütülmemiş, aynı zamanda, siyasi ve askeri bağlamda da önemli bir gelişme 

göstermiştir. Bu bölgeden hareketle Ruslar, Afrika’nın diğer bölgelerine de yavaş yavaş yayılmaya 

başlamıştır(Kıvanç, 1979: 14-16). 

Çar Yönetimi Afrika’ya dair geniş bir politika yürütememiştir. Özellikle 19. yüzyılın sonlarından 20. 

yüzyılın ilk çeyreğine kadarki iç siyaset, Çar Yönetimini zor durumda bırakmıştır. Hem ekonomik sıkıntılar 

hem iç karışıklık ve dışa karşı kayıtsız kalma hem de sömürgeci Avrupa devletlerinin yükselişi, Çar 

Yönetimini güçsüz bir konuma getirmiştir. I. Dünya Savaşı’nda güçsüz olduğu anlaşılan Çar Yönetimi, 1917 

yılında Ekim Devrimi ile yıkılmıştır. Devrimle birlikte iktidara gelen Vladimir Lenin, ardından 1922 yılında 

SSCB’nin kurulduğunu ilan etmiştir. SSCB’nin hem yeni bir devlet hem de ekonomik durumunun kötü 

olması, SSCB’yi dış politikadan ziyade, iç politikayla bütünleştirmiştir. Bu nedenle Afrika’ya yönelik 

kapsamlı bir politika izlenilmemiştir. Nitekim II. Dünya Savaşı’ndan sonra kapsamlı bir politikayla gündeme 

geldiği görülmüştür(Stalin, 1976: 2-3). 

II. Dünya Savaşı bittikten sonra, ABD-SSCB rekabeti başlamış ve bu durum Soğuk Savaş gibi 

ideolojik bir ortama yol açmıştır. İki Kutuplu bir ortam olarak da anılan bu dönemde ABD ve SSCB, dünyanın 

her bölgesinde egemenliklerini tesis etme yarışına girmiştir. Bu bölgelerin arasında Afrika da yerini almıştır. 

SSCB’nin sıcak denizlere inme politikası, çok eskilere dayanmakla birlikte, bu politika Çar Yönetimi 

döneminde Afrika’nın kıyılarına inmeyle gerçekleşmeye başladığı görülmüştür. SSCB yönetimiyle birlikte bu 

politik durum, Kuzey Afrika’da Akdeniz kıyılarında daha belirgin olarak etkisini göstermiştir. SSCB’nin nihai 

hedeflerinden biri Akdeniz’e inmek ve bu bölgeyi egemenliği altına almak olmuştur. Aynı zamanda hem 

Kuzey Afrika’da hem de Orta Doğu’da büyük bir etki oluşturmak, hedefleri arasında yer almıştır. Bu hedefler 

doğrultusunda eğitim alanına da önem vermiştir(Olivier and Suchkov, 2015: 147-150). 

SSCB, Afrika’daki alanını genişletmek amacıyla, SSCB’de gelecekte önemli bir etki oluşturacak bir 

üniversite kurmuştur. Üniversiteye, daha önce değinildiği gibi, Afrikalı bir liderin yani Patrice Lumumba’nın 

ismini vermiştir(Emmanuel and Kuklick, 2017: 547-548). Bu politik gelişmeyle birlikte SSCB, hem 

Afrika’nın birçok bölgesinden hem de Orta Doğu’dan çok sayıda bürokratın ve siyasetçinin yetişmesini 

sağlamıştır. Böylelikle politik faaliyetini eğitimle birleştirerek Afrika’da etkili olmaya çalışmıştır. 

Dekolonizasyon sürecinin başladığı Afrika’da daha da etkili olan SSCB, yeni kurulan çok sayıda devletle ikili 

ilişkiler ağını geliştirmiştir. İkili ilişkiler 1960’lardan sonra giderek artmıştır. 1960-1990 yılları arasında büyük 

bir ticaret hacmi gerçekleşmiştir. Eğitim başta olmak üzere, ekonomi, güvenlik, askeri, siyasi, diplomatik ve 

sosyokültürel gibi alanlarda da karşılıklı bir işbirliğine gidilmiştir(Betts, 2018: 84). 

Bu dönemde sosyalizmin de yayılım gösterdiği ve etkili olduğu bir dönem olmuştur. Özellikle Doğu 

Afrika’da bu durum etkisini göstermiştir. Dönemin Somali Devlet Başkanı Muhammed Siyad Barre’nin 

sosyalist söylem ve eylemleri somut bir örnektir. Sadece Barre değil, Gana lideri Kwame Nkrumah, Kenya 

lideri Jomo Kenyatta, Tanzanya lideri Julius Nyerere gibi devlet liderlerinin de sosyalizmden etkilendiği 

görülmüştür. Her ne kadar Afrika’daki sosyalizm, Rusya’nın sosyalizmi ile eşdeğer görülmese de, yine de, 

temelde bazı benzerliklerin olduğu görülmektedir. SSCB’nin 1991 yılına kadarki faaliyetlerine kısaca 

değinilecek olunursa, Ekim Devrimi’nden bu yana geçen süre içinde, dış politikada köklü değişimler 

geçirmiştir. Afrika’da sadece bulunmakla yetinmemiş, aynı zamanda, Afrika yerel savaşlarının sonlanmasında 

da etkin olmuştur. 1977-78 yıllarında Somali-Etiyopya arasında gerçekleşen Ogaden Savaşı bu duruma örnek 

gösterilebilir(Weiss, 1980: 1-4). 

Tarih 1991 yılını gösterdiğinde, SSCB’de geçmişte var olan çalkantıların giderek artmaya başladığı 

görülmüştür. Yönetimde fikir ayrılıkların belirginleşmesi, SSCB’ye bağlı uluslara büyük bir baskının 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

135 

yapılması, devlet bütçesinin gelişi-güzel harcanmış olması, halka yeterli miktarda mal ve çeşitliliğin 

sunulmaması, halk için harcanması gereken ekonomik kaynakların dış politikada heba edilmesi ve birliğe üye 

devletlerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları sonucu SSCB, kısa sürede dağılma aşamasına geçmiştir. Sonuç 

itibariyle Rusya, Belarus ve Ukrayna liderleri 8 Aralık 1991 tarihinde bir araya gelerek Belavezha 

Antlaşması’nı imzalamış ve bu antlaşmayla SSCB’nin resmi olarak yıkıldığını ilan etmişlerdir. Ardından 

SSCB’nin ardılı olarak da 25 Aralık 1991 tarihinde Rusya Federasyonu’nun kurulduğu ilan 

edilmiştir(Salenko, 2015: 153-156). 

 

2. Rusya Federasyonu’nun Afrika Politikası 

SSCB ardılı Rusya, Avrasya bölgesi başta olmak üzere, Afrika ve dünyanın diğer bölgelerinde de 

etkisini göstermek için aktif bir politika izlemiştir. Özellikle Afrika’daki rolünü yeniden sağlama adına kararlı 

bir politika izlemeye koyulmuştur. Nitekim dağılan bir devletin yerine kurulan yeni bir devletin ister istemez, 

ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda bir dönüşüme tabi olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda dış politikada da 

değişimlerin yaşandığı ve dönüşümlerin gerçekleştiğinden bahsedilebilir. Yeni kurulan Rusya’da iç 

meselelerin çözümü ve yeni sistemin yerleşmesi nedeniyle, başlangıçta, dış politikanın çok aktif olmadığı 

görülmüştür. Bu süreç özellikle 1991-2000 yılları arasında etkisini göstermiştir(Arkhangelskaya and Shubin, 

2013: 6-9). 

1993 yılında ilan edilen Rusya dış politika beyanname kararında, üzerinde durulması gerekli on 

bölgeden söz edilmiş ve bu bölgeler sıralanmıştır. İlk sırada Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) yer alırken, 

ABD, Avrupa, Çin, Afrika ve Latin Amerika gibi bölgeler daha sonra gelmiştir. Sıralanan listede Afrika, 

dokuzuncu sırada yer almıştır(Fidan ve Aras, 2010: 48-52). 1990-2000 arası dönemde Rusya, SSCB 

dönemindeki gibi aktif bir politika izleyememiştir. Hatta SSCB’den kalan diplomatik misyonlarının ve ticari 

temsilciliklerinin birçoğunun kapatıldığı bir dönem haline geldiği görülmüştür. SSCB’nin başlatmış olduğu 

yardım projeleri de sonlandırılmıştır. Yardım projeleri kapsamında harcanan milyon dolarların meyve vermesi 

beklenirken, Rusya tarafından bu harcamaların yerle yeksan edilmesi, hem Rusya’da hem de Afrika’da önemli 

bir olumsuz görüntü resmetmiştir. Buna Nijerya’daki çelik fabrikası örnek gösterilebilir(Gilles, 2013: 3-6). 

SSCB tarafından Nijerya’da inşaatı başlatılan çelik fabrikasının yapımı bitmek üzereyken, Rusya’nın 

projeyi iptal edip geri çekilmesi, harcanan milyon dolarların heba olmasına neden olmuştur. Bu politik durum 

sadece Nijerya’da değil, Afrika’nın birçok ülkesinde etkisini göstermiştir. Gine’de boksit maden kompleksi, 

Etiyopya/Assabe’de petrol rafinerisi, Cezayir’in El Hacer kentindeki metal döküm fabrikası, yine Cezayir’de 

petrol ve gaz fabrikaları ile Mısır’daki Asuan Hidroelektrik Santralinin inşaatı ve radyoteknoloji kurulumu 

gibi birçok konuda SSCB’nin yardımları Rusya tarafından heba olmuştur. Bu nedenle 1990-2000 arası dönem 

Rusya’nın Afrika’ya olan ilgisinin pasifleştiği bir dönem olduğu görülmüştür. Fakat 21. yüzyıl çağında, bu 

politikanın pasiflikten aktifliğe doğru yol aldığı gözlemlenmiştir(Huber vd. 2009: 3-7). 

 

3. 21. Yüzyıl Çağında Rusya’nın Afrika Politikası 

Rusya’nın Afrika’ya olan ilgisi Viladimir Viladimiroviç Putin ile artmıştır. 1999 yılında Başbakan 

olarak göreve başlayan Putin, 2000 yılında Devlet Başkanı olarak görevi devralmış ve Rusya’nın 21. yüzyıl 

Çağına yön vermiştir. Bu dönemle birlikte Rusya’nın birçok bölgede, tekrar etkili olmaya başladığı 

görülmüştür. Putin, proaktif bir politikayla sahada yerini almıştır. Bu sahalardan birini de Afrika 

oluşturmaktadır. 1991-2000 yılları arası dönem, Rusya tarihinin en zorlu dönemlerinden birini teşkil 

etmektedir. Bu dönemde Putin’den önce Boris Yeltsin vardı ve ekonomik sarsıntılar başta olmak üzere, eğitim, 

sağlık, iç ve dış politika gibi birçok alanda dengesiz bir politika izleniyordu. Tüm bu sayılanlar Yeltsin’in 

iktidarı bırakmasına ve yerine Putin’in geçmesine yol açmıştır. Böylelikle Putin dönemiyle Rusya’nın önemli 

bir devrim gerçekleştirdiği söylenebilir(Holmes, 2012: 592-594). Putin’in benimsediği ilkeler şöyle ifade 

edilebilir; 
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Şekil I: Putin Dönemi Rusya’sında Afrika’ya Yönelik Benimsenen Bazı Temel İlkeler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil I: Rusya’nın Afrika’ya Dönüşü (şekil, yazar tarafından çizilmiştir.) 

21. yüzyılın başından itibaren Rusya’nın yeni değer ve ulusal öncelikleri canlılık kazanmıştır. Şekil 

I’de görüldüğü gibi, bu canlılık, özellikle de Afrika’da etkili olmuştur. Bu bağlamda Rusya’nın 2001-2005 

yılları arası dönemi incelendiğinde, Afrika ile olan ilgisinin büyük bir ivmeyle yol aldığı görülmüştür. Bu 

duruma, 2001 yılında Cezayir başta olmak üzere, Gine, Gabon, Nijerya ve Mısır Devlet Başkanları ile 

Etiyopya Başbakanı’nın Moskova’ya olan ziyaretleri örnek gösterilebilir. Putin, Afrika ile ilgili her 

görüşmede, dostça ilişkiler geliştirmek istediğini ve Afrika’da ekonomik işbirliği başta olmak üzere, çeşitli 

birçok alanda yer almak istediğini belirtmiş/belirtmektedir. Putin’in asıl amacı, SSCB döneminde olduğu gibi 

mevcut Rusya’nın Afrika ilişkilerini canlandırmak ve daha da ileriye taşımaktır(Tamçelik, 2017: 595). 

Bu kapsamda Rusya, 2002 yılında Kanada’da gerçekleşen zirvede G8 devletleri tarafından kabul edilen 

Afrika Eylem Planı’na katılım sağlamıştır. Burada, “Afrika’nın Gelişmesi İçin Yeni Ortaklık (NEPAD)” 

programının uygulanmasına iştirak etmiştir. Ayrıca Afrika’ya gerekli desteğin verilmesi konusunda adımlar 

da atmıştır. Bu çabalarla birlikte, 2000’den itibaren Rusya’nın Afrika’ya olan ziyaretlerinin de arttığı 

gözlemlenmiştir. Bu ziyaretlerle birlikte, siyasi, diplomatik, askeri, ticari, teknik gelişmeler, ekonomik ve 

yatırım olanaklarının giderek karşılıklı bir şekilde arttığı görülmüştür. Bu politik durum, giderek daha da 

artmakta ve Afrika’nın bütün bölgelerinde hissedilmektedir. Doğu Afrika’dan Batıya, Kuzey Afrika’dan 

Güney ve Orta Afrika’ya kadar, her bölgede Rusya’nın etkisi giderek artmaktadır(Jordan, 2010: 83-85). 

 

3. Rusya Federasyonu’nun Doğu Afrika Politikası 

Rusya’nın Doğu Afrika bölgesiyle olan ilişkileri yeni olmamakla birlikte, SSCB dönemine hatta SSCB 

önceki Çar Yönetimine kadar uzanmaktadır. SSCB ile bu bölge arasında iyi ilişkiler seyir etmiştir. Aynı 

şekilde Rusya’nın da iyi ilişkiler kurduğu görülmektedir. Bölge, hem insanlık tarihi açısından hem de ilk 

medeniyetlerin yeşermesi bakımından önemli bir yerdir. Nil Nehri’nin bulunduğu bölge, çok sayıda devlet 

tarafından ilgi görmüştür. Özellikle 21. yüzyıl çağı, bu ilginin odağı olmuştur. Bu nedenle bölge sadece Rusya 

için değil, Çin, ABD, Avrupa devletleri, Arap ülkeleri gibi çok sayıda devletin politikasında ana merkez 

olmuştur. Başlangıçta Rusya’nın dış politikasında son sırada yer alan Afrika, kısa sürede ilk sıralarda yer 

almaya başlamıştır. Bölgenin tarımsal olarak çok verimli olmasının yanı sıra, petrol ve doğal gaz gibi önemli 

hammadde yataklarına da sahip olması, Rusya’nın politik yoğunluğunun odağına geçmiştir(Oğultürk, 2017: 

126-129). 

Aslında Rusya’nın bölge ile ilişkileri ilk kez 1898 yılında başlamıştır. Bu yılda Etiyopya ile başlayan 

ikili ilişkiler, giderek artan bir şekilde 21. yüzyıla kadar, tüm bölgeyle ikili iyi ilişkilere ulaşmıştır. Rusya’nın 

Etiyopya’daki faaliyetlerinin başında, eğitim, askeri ve diplomatik ilişkiler olmak üzere, ekonomik işbirliği 
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ve yatırım olanakları gelmektedir. 2005 yılında Rusya’nın Etiyopya’daki büyükelçisi Afrika Birliği 

Komisyonu’na kabul edilmiştir. Bu durum Rusya ile Etiyopya arasındaki ikili ilişkilerin ne ölçüde iyi 

olduğunun yanı sıra, Afrika Birliği üye devletler bakımından da iyi ilişkilere sahip olduğunu 

göstermiş/göstermektedir(Woodward, 2002: 18-21). 

Dahası 2011 yılında dönemin Devlet Başkanı Dimitri Medvedev tarafından, Rusya Federasyon Meclisi 

Dışişleri Komitesi’nin yetki alanının genişletilmesi ve Afrika liderleriyle ikili ilişkilerden sorumlu özel bir 

temsilci kurumunu kurmuş olması, Rusya’nın Afrika’ya olan ilgisinin ne ölçüde önemli olduğunu 

göstermiştir. Kısacası Rusya’nın Doğu Afrika’daki faaliyetlerinin başında Etiyopya önemli bir yer almaktadır. 

Cibuti, Kenya, Eritre, Tanzanya, Mozambik, Malavi, Somali ve diğer Doğu Afrika ülkeleriyle de genel olarak, 

ekonomik işbirliğini geliştirmiş ve geliştirmektedir. Bunun yanı sıra Rusya, Batı Afrika bölgesinde de önemli 

gelişmelere imza atmaktadır(Şavlı, 2012: 26-28). 

 

4. Rusya Federasyonu’nun Batı Afrika Politikası 

Batı Afrika bölgesinin hammadde kaynakları bakımından zengin bir potansiyele sahip olması, Rusya 

açısından önemli bir politik gelişmeye sahne olmuştur. Özellikle elmas ve altın başta olmak üzere, petrol ve 

doğalgazın da var olması, bölgeye ayrı bir değer katmıştır. Petrol ve doğalgaz zengini olan Nijerya, bu konuda 

Rusya için odak bir noktayı oluşturmaktadır. Rusya’nın Nijerya ile olan ilişkileri SSCB dönemine kadar 

dayanmaktadır. Başka bir ifadeyle Nijerya’nın bağımsızlık yılı olan 1960 yılına kadar gitmektedir. Bu ikili 

ilişkilerin Rusya tarafından da devam edildiği görülmüştür. Özellikle son 10 yıllık bir çerçeve çizildiğinde, 

Rusya’nın Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ile ikili ilişkileri derinleştirmeye çalıştığı 

gözlemlenmektedir(Adetokunbo, 2017: 482-485). 

İki devlet arasında yapılan görüşmelerde, siyasi, ticari, ekonomik ve alt yapı projeleri gibi alanlarda 

antlaşma sağladıkları görülmüştür.  Güvenlik konuları başta olmak üzere, birçok alanda Rusya’nın Nijerya ile 

olan ikili ilişkileri giderek artmaktadır. SSCB dönemiyle kıyaslandığında Rusya’nın Nijerya’daki faaliyetleri 

çok küçük kalmaktadır. SSCB’nin dış politikasında en büyük pazar alanlarından birini Nijerya oluşturmuştur. 

Rusya’nın da nihai amacı Nijerya’da en büyük pazar alanına sahip olmaktır. Bu nedenle ikili ilişkiler ara 

verilmeden devam edilmektedir. Bu konuda Rusya-Nijerya İş Konseyi’nin ve Afrika Araştırmalar 

Enstitüsü’nün kurulması dikkat çekmektedir. Dahası, Hükümetler arası Rus-Nijerya Ekonomik, Bilimsel ve 

Teknik İşbirliği olanaklarının da oluştuğu görülmektedir. Rusya’nın, genelde Batı Afrika ülkeleriyle, özelde 

de petrol ve doğalgaz zengini Nijerya ile proaktif bir politika içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Rusya, 

Batı Afrika dışında Orta Afrika bölgesiyle de iyi ilişkilere sahip olmakla birlikte, ikili ilişkileri 

geliştirmektedir(Agubamah, 2014: 199-202). 

 

5. Rusya Federasyonu’nun Orta Afrika Politikası 
Rusya’nın Orta Afrika bölgesiyle olan ikili ilişkileri giderek artmaktadır. Bu hususta Orta Afrika 

Cumhuriyeti (OAC) önemli bir odak noktası olmuştur. Çünkü son zamanlarda Rusya’nın ülkedeki varlığı 

giderek güçlenmiş ve güçlenmektedir. 2012’den bu yana iç savaşın ve karışıklığın olduğu Orta Afrika 

Cumhuriyeti’nde, Rusya’nın askeri, diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmuş olması, OAC hükümeti 

nezdinde olumlu karşılanmıştır. 2017 yılında iki ülke arasında Soçi’de imzalanan askeri işbirliğini geliştirme 

antlaşması iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırmıştır. Bu durum aynı zamanda, Rusya’nın Orta Afrika bölge 

devletleriyle daha da yakınlaşmasını ve SSCB’nin politikasına ulaşma arzusunu da beraberinde 

getirmiştir(Shubin, 2013: 1-3). 

Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyesi olması, genelde Afrika 

devletleri özelde Orta Afrika Cumhuriyeti açısından ayrı bir önemi teşkil etmektedir. Çünkü BMGK 

tarafından Orta Afrika Cumhuriyeti’ne uygulanan silah ambargosu, Rusya’nın devreye girmesiyle kısmen 

kaldırılmıştır. Bunun üzerine Rusya, OAC hükümetine önemli ölçüde silah yardımı yapmıştır. Bu durum ikili 

ilişkileri daha da iyi bir yere taşımıştır. Dahası Rusya, OAC’ye uçaksavar yardımı, fırlatma roketi, 5 binden 

fazla saldırı tüfeği, kalaşnikof ve Makarov tabancadan oluşan çok sayıda askeri teçhizat yardımında da 

bulunmuştur. OAC’ın Rusya’ya tahsis ettiği Berengo Sarayı’yla, Rusların burada askeri kamp kurmalarını 
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sağlamıştır. 40 hektarlık bu arazide Rusya’nın askeri kamp kurmuş olması, Rusya açısından büyük bir fırsat 

olmuştur. Bu kampta binden fazla asker eğitilmiş olup, bazılarının OAC hükümetinde koruma görevlisi olarak 

çalışması da, Rusya’nın önemli bir gelişmeye imza attığını göstermektedir(__United Nations Security 

Council, 2018: 29-32). 

Rusya, sadece askeri ve diplomatik ilişkileri geliştirmemiştir. Aynı zamanda ekonomik alanda da 

önemli bir adım atmıştır. Rus şirketlerinin ülkede maden alanında yatırımlar yapması, dikkatlerden 

kaçmamış/kaçmamaktadır. Rus Lobaye Invest Şirketi, Yawa bölgesinde maden çıkarma ve Pama bölgesinde 

de maden arama ruhsatı almıştır. Bu şirketin güvenliği yine Ruslara ait özel bir güvenlik şirketi olan Sewa 

Security Services tarafından sağlanmaktadır.  Bunların yanı sıra, Rusya’nın tarım alanında da önemli 

gelişmelere imza atmak için uğraştığı gözlemlenmektedir. Genel olarak Rusya’nın OAC’taki varlığı ve etkisi 

giderek artmaktadır. Bu durum bazı devletlerce rahatsızlık uyandırsa da, OAC’ın rahatsız olmadığı 

görülmektedir. Bu nedenle Rusya’nın Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki etkisinin ve Orta Afrika bölgesindeki 

varlığının giderek olumlu yönde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artan etki ve varlık Kuzey Afrika bölesinde de 

görülmektedir(Bassist, 2018: 2-5). 

 

6. Rusya Federasyonu’nun Kuzey Afrika Politikası 
Rusların Kuzey Afrika’ya olan ilgisi yeni olmamakla birlikte bu ilgi, 18. yüzyıllara kadar gitmektedir. 

Rusların Afrika’ya açılım göstermesi Kuzey Afrika üzerinden yoğunlaşmıştır. Bölgenin Akdeniz kıyısında 

olması, Ruslar için sıcak denizlere inme politikasının önemli bir ayağını oluşturmuştur. Bölgenin hem 

hammadde kaynakları bakımından zengin hem de sıcak denizlere sahip olması, Rusya için bir kuşun iki kanadı 

gibi olmuştur. Bölge ülkelerinden Cezayir başta olmak üzere, Mısır, Sudan, Libya, Tunus ve Fas ile önemli 

ilişkiler geliştirmiş ve geliştirmektedir. Bu ikili ilişkilerin başında, ekonomik, politik, stratejik, diplomatik, 

askeri ve kültürel alanlar olmak üzere, çok sayıda işbirliği olanakları gelmektedir(Facon, 2017: 5-6). 

Rusya, Mısır’da da önemli gelişmelere imza atmaya çalışmaktadır. Özellikle Mısır-ABD ilişkilerinin 

sarsıldığı dönemlerde Rusya, Mısır’la ilişkileri her alanda geliştirmeye gayret göstermiştir. Bu anlamda Rusya 

ile Mısır arasında dikkat çeken antlaşmalardan biri, hava savunma sistemi üzerine yapılan antlaşmaların 

imzalanmış olmasıdır. Silah sözleşmeleri başta olmak üzere, ekonomik işbirliği, ticari ve teknik yardım 

malzemeleri, güvenlik ve savunma gibi alanlarda antlaşmaların sağlandığı görülmektedir. Mısır’ın jeostratejik 

bir konuma sahip olması yani Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıl Deniz’in kıyısında bulunması, Rusya ve diğer 

ülkelerin bölgede yoğunlaşmasına yol açmıştır. Bu durumu bir fırsat olarak gören Rusya’nın da ülkeyle ikili 

ilişkileri iyi yönde ilerlemektedir(Andres, 2006: 7-9). 

Mısır dışında, Fas ve Cezayir ile de önemli gelişmelere imza atmıştır/atmaya devam etmektedir. Bölge 

ülkelerinde petrol, uranyum, doğalgaz, denizcilik ürünleri, altın ve diğer hammadde kaynaklarının bulunması, 

Rusya’nın bölgede, politik ve diplomatik anlamda daha fazla yoğunlaşmasını gerekli kılmıştır. Ancak bölge 

ülkelerinden Mısır’a ayrı bir önem verdiği de görülmektedir. Bunun temel sebeplerinden bir diğeri de, hem 

Suriye’ye yakın olması hem de Orta Doğu’daki faaliyetlerini daha kolay yürütmesini sağlıyor olmasından 

kaynaklanmaktadır(Borshchevskaya, 2017: 5-7). 

Rusya, Mısır üzerinden Sudan’a yönelik de politika geliştirmektedir. İki ülke arasındaki gelişmeler 

giderek olumlu sonuçlar vermektedir. Özellikle askeri işbirliği bağlamında Rusya-Sudan ilişkileri, son 

zamanlarda daha da ön plandadır. Bunun yanı sıra, ekonomik ve diplomatik ilişkiler de gelişmektedir. Rusya, 

müttefiki Çin’le de, Sudan’da önemli gelişmelere imza atmaya çalışmaktadır. BM Güvenlik Konseyi’nin 

daimi birer üyeleri olarak Kapsamlı Barış Antlaşması çerçevesinde barışı koruma misyonunun Sudan’da yer 

almasına destek vermişlerdir. Rusya hem Çin’le hem de Sudan ile bölgede önemli gelişmelere imza atmaya 

devam etmektedir(Olivier and Suchkov, 2015: 151-155). 

Rusya’nın petrol ve doğalgaz zengini Cezayir’le de ilişkileri iyi seviyededir. Diplomatik ve ekonomik 

kalemlerin yanı sıra, silah alışveriş konusundaki ilişkileri daha çok göze çarpmaktadır. Cezayir, her yıl yüklü 

miktarda Rusya’dan silah satın almaktadır. Cezayir’in Rus silahlarına olan bağımlılığı, ülkedeki terörist 

grupların faaliyetlerini engellemek ve güvenliği sağlamaktır. Ancak Rusya dışında başka ülkelerden de 

alabiliyorken tercihini Rusya yönünde kullanmaktadır. Bunun temel sebebini ise, Cezayir’in 1990’lı yıllarda 
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yoğun bir şekilde teröristlerin saldırılarına maruz kaldığı dönemi göstermek mümkündür(Dağı, 2007: 126-

127). 

Bu saldırıların durdurulması için Cezayir, dış güçlerden özellikle de, Avrupa’dan askeri destek 

istemiştir. Fakat dış güçler, Cezayir’deki olayları bir iç mesele olarak görmüş ve ne bir müdahalede ne de bir 

destekte bulunmuştur. Başka bir ifadeyle Avrupa’dan Cezayir’e yardım gelmemiştir. Nitekim buna karşılık 

Rusya gerekli desteği vermiştir. Bu nedenle Cezayir, her yıl yüklü miktarda Rusya’dan silah satın almakta ve 

askeri işbirliğini geliştirmektedir. Genel olarak Rusya-Cezayir ilişkilerinde ekonomik, diplomatik ve 

sosyokültürel gibi alanlarda karşılıklı bir işbirliği olsa da, yoğun olarak askeri işbirliğinin ön planda olduğu 

söylenebilir. Görüldüğü gibi Rusya, Kuzey Afrika’da önemli gelişmelere imza atmaktadır. Aynı zamanda bu 

gelişmeleri Güney Afrika bölgesinde de devam ettirmeye çalışmaktadır(Tepebaş, 2010: 121-125). 

 

7. Rusya Federasyonu’nun Güney Afrika Politikası 
Rusya’nın Güney Afrika Bölgesine yönelik politikası, diğer bölgelerde olduğu gibi burada da, aktif bir 

şekilde artma seviyesindedir. Özellikle bölgede bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) ile iyi ilişkiler 

kurmaya çalıştığı göze çarpmaktadır. 1999 yılında Nelson Mandela öncülüğünde Rusya ve Güney Afrika 

Cumhuriyeti arasında Dostluk İlişkileri ve Ortaklık ilkeleri Beyannamesi’nin imzalanması ikili ilişkilerde 

önemli bir gelişme sağlamıştır. Bu Beyanname ile ikili ilişkilerin başlamasına adım atılmış olsa da, Putin’in 

Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 5-6 Eylül 2006 tarihinde yaptığı ilk ziyaretiyle hız kazandığı görülmüştür. 

Afrika’nın tüm bölgelerinde aktif olmak adına politikalar yürüten Rusya, burada da önemli gelişmelere imza 

atmıştır. Özellikle enerji ve ekonomik işbirliği konuları dikkat çekmektedir(Daban, 2017: 118-122). 

Rusya’nın, Afrika’nın bir ucunda olan Güney Afrika Cumhuriyeti ile ikili ilişkileri geliştirmedeki en 

önemli amaçlarından biri, küresel pazar alanında etkisini göstermek olmuştur. Bu nedenle Rusya’nın Afrika 

kıtasına, özellikle de GAC’a yönelik ilişkilerinin altında yatan mantık, gelecekte küresel bir jeopolitik ve 

ekonomik etkiye sahip olmayı arzulamaktır. Bu bağlamda kıtada Rusya’ya ait pek çok şirket bulunmaktadır. 

Aynı durum Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de söz konusudur. Rusya, GAC ile ikili ilişkilerinde ekonomik 

işbirliğini ön plana çıkartmaktadır. Ekonomik anlamda da silah satışlarını öne sürmektedir. Dahası, Rusya ile 

birlikte GAC’ın BRICS’te (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) yer almış olması, iki devleti 

birbirine daha da yakınlaştırmıştır. Bu bağlamda Rusya’nın Güney Afrika bölgesindeki en önemli partneri 

GAC olduğu görülmektedir(Macfarlane, 2006: 43-45). 

2018 yılında 10.su düzenlenen BRICS Zirvesi önemli gelişmelere imza atmıştır. GAC’ın Johannesburg 

kentinde düzenlenen Zirve’ye katılan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti, şeffaflık 

ve çok taraflı ticaret sisteminin desteklenmesi konusunda antlaşma sağlamış olmaları dikkat çekicidir. Ayrıca, 

Afrika başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların durdurulması ve 

sonlandırılması için de çağrılarda bulunmaları, dünya kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Çünkü BRICS 

üyelerinin aldığı bu kararlar, küresel çapta etkin olmaya başladıklarını göstermiştir. Çatışma konusunda 

özellikle, Filistin-İsrail sorununun çözüme kavuşturulması için gerekli politikaların üretilmesi hususunda, 

Suriye ve Yemen’deki krizlerin uzamaması için harekete geçmek adına görüş birliğine varmış olmaları, dünya 

devletlerince önemle takip edilmiştir. Bu Zirve’yle Rusya-GAC ikili ilişkileri daha da artan bir canlılık 

kazandığı söylenebilir(Davies, 2018). 

Genel itibariyle Rusya’nın Afrika politikası, 21. yüzyılda giderek artan bir yol oluştursa da, henüz 

SSCB dönemindeki politikaya ulaştığı söylenemez. Ancak giderek Afrika’nın birçok bölgesinde etkisini 

göstermeye çalıştığı söylenebilir. Özellikle Kuzey Afrika’daki etkisi diğer bölgelere nazaran daha geniş bir 

yelpazede seyir etmektedir. Bunun en temel sebeplerinden biri, bilindiği gibi, Akdeniz kıyısında bulunan bir 

bölge olması ve Rusya’nın da sıcak denizlere inmek istemesidir. Genel olarak Rusya, Afrika’nın bütün 

bölgelerinde aktif olmayı hedeflemekte ve Avrasya bölgesiyle birlikte nüfuzunu güçlendirmeye çalışmaktadır. 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen BRICS toplantısı, Rusya’nın Afrika’ya yönelik nasıl bir 

politika izlediğini ve izleyeceğini göstermiştir. Rusya tarafından kıta devletleriyle karşılıklı işbirliği 
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olanaklarının çok yönlü olması gerektiği vurgulanmıştır. Diplomatik bağlamda ilişkilerin arttırılması ve her 

türlü alanda işbirliğinin yapılmasını isteyen Rusya, bununla birlikte, politika uzmanları ve Afrika üzerine 

çalışma yapan akademisyenlerle de, kıtaya yönelik tutarlılık, çoklu hareketlilik ve proaktif bir strateji 

izleyeceğinin altını çizmiştir. Ayrıca Rusya, Rus teknolojisinin Afrika’daki varlığının arttırılmasını, bu alanla 

birlikte, tarım ve sanayi sektörü gibi kalemlerde daha da etkili olacağının sinyalini vermiştir. 

21. yüzyılda Afrika, küresel ilişkilerin odağında olmuştur. ABD, Çin, Avrupa devletleri, Türkiye, 

İsrail, İran ve Rusya gibi devletler olmak üzere, çok sayıda devletin buluştuğu bir kıta haline gelmiştir. ABD, 

genel olarak, güvenlik kapsamında AFRICOM (Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı) teşkilatıyla 

Afrika’da büyük bir etki oluşturmuştur. Çin ise, ekonomik işbirliği bağlamında etkisini göstermektedir. 

Avrupa devletlerinin askeri üsler kurarak, hammadde kaynaklarına dair antlaşmalar yaparak, eğitim ve 

sosyokültürel çerçevede işbirliklerine giderek etkili olmaya çalıştıkları görülmektedir. Kısacası sömürge 

bölgeleriyle olan bağlarını devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Türkiye, kısa süre zarfında, inanılmaz ölçüde 

diplomatik ilişkileri artırmış ve dini bağlar olmak üzere, yoksullukla mücadele kapsamında Afrika halklarına 

destek vermektedir. İsrail, hem siyasal hem de ekonomik nüfuzunu artırmaktadır. İran’ın özellikle enerji 

konularında önemli politikalar yürütmeye çalıştığı görülmektedir. Rusya ise, SSCB’nin izlemiş olduğu 

politikaları canlandırmaya çalışmakta ve büyük ölçüde bu politikayı hayata geçirmektedir. Askeri teçhizatlar 

başta olmak üzere, eğitim, ekonomik, ticari, siyasal ve diplomatik ilişkilerle ön plana çıkmaktadır. 

Rusya’nın Afrika’ya yönelik politikaları, giderek genişleme ve yayılma göstermektedir. Özellikle 

Kuzey Afrika bölgesi başta olmak üzere, diğer bölgelerde de etkisini ve nüfuzunu hissettirmeye çalışmaktadır. 

Sadece askeri araç ve gereçlerle değil, birçok kalemde Afrika ülkelerine destek vermektedir. Bu kalemler şekil 

II’de görüldüğü gibi sıralanabilir. 

 

Şekil II: 21. Yüzyıl Çağında Rusya’nın Afrika’ya Yönelik Temel Politikaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Şekil II: Rusya’nın Afrika Politikası (şekil, yazar tarafından çizilmiştir). 

 

Şekil II göz önüne alındığında, Rusya’nın Afrika’daki faaliyetleri yadsınamaz ölçüde artacağı 

beklenmektedir. Bu nedenle sonuç olarak, Rusya’nın Afrika politikası günden güne artmakta ve çeşitli 

alanlarla birlikte genişleme ve yayılma safhasına geçmektedir. Bu durum Rusya’nın Afrika’daki varlığı 

açısından Rusya’ya olumlu bir etki oluşturmaktadır. Ancak Afrika devletleri açısından bakıldığında, durum 

hiç de öyle görülmemektedir. Çünkü Rusya’nın Afrika politikası değerlendirildiğinde, Rusya’nın ana politik 

merkezinde, Afrika’ya silah satışlarının olduğu gözlemlenmektedir. Silah satışlarının olması, doğal olarak 

birçok şiddet ve çatışmayı da beraberinde getirmektedir. Özellikle 21. yüzyıl Afrika yerel savaş ve 

çatışmalarında Rus yapımı silahların kullanılmış olması, Rusya’nın Afrika değerlendirilmesinde, Afrika 
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açısından olumsuz bir görüntüyü ortaya çıkartmaktadır. Bu yönüyle Afrika, sadece sömürgeci Avrupa 

devletleri tarafından değil, sömürge geçmişi olmayan Rusya tarafından da, büyük ölçüde tahribatlara neden 

olmaya çalıştığı söylenebilir. 
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Lale HUSEYNZADE58 

AZERBAYCAN`DA AGRO-TURİZMİN GELİŞİM POTANSİYELİ ve SORUNLARI 

DEVELOPMENT POTENTIAL and PROBLEMS OF AGRO-TOURISM IN AZERBAIJAN 

 

 

 

ÖZ 

Azerbaycan, modern altyapıya ve antik zengin tarihi alanlara ve büyüleyici doğa ve milli parkları 

kapsayan bölgelere sahip olan başkenti Bakü ile Doğu ve Batı arasındaki kavşakta bulunan bir ülkedir. 

Azerbaycan'da bugünlerde petrol sektöründen elde edilen getiriler sayesinde ekonomisi büyümektedir. Ancak, 

petrol sektörüne bağımlılıktan kurtulmak için, petrol dışı sektörler Azerbaycan ekonomisinde büyük dikkat 

çekmektedir. Bu nedenle, turizm Azerbaycan ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın genel 

amacı, Azerbaycan`da agro-turizm gelişiminin potansiyellerini, tarım toplumu için ek bir gelir kaynağı olarak 

incelemektir. Aynı zamanda, Azerbaycan'da, tarım topluluğu arasında agro-turizmi teşvik etme fırsatlarını 

belirlemek hedeflenmiştir. Azerbaycan toplumunda agro-turizmin tanıtımı için önerilerde bulunmak esas 

alınmıştır. Azerbaycan, tarım ve turizmin gelişimine olanak sağlayacak elverişli iklim şartlarına ve verimli 

topraklarına sahip olması önemli bir avantaj olarak kabul edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Agro-Turizm, Alternativ Ekonomi. 

 

 

 

ABSTRACT 

Azerbaijan is a country located at the crossroads between East and West with its capital Baku having 

modern infrastructure and ancient rich historical sites and with regions encompassing fascinating nature and 

national parks.. In Azerbaijan nowadays the economy is growing thanks to the returns from oil sector. But to 

get rid of dependency on oil sector non-oil sectors are in much attention in Azerbaijan economy. For this 

reason, tourism is of great importance for Azerbaijan economy. The overall objective of this study is to 

examine the potentials of agro-tourism in Azerbaijan development as a source of supplementary income for 

the farming community. At the same time, it is aimed to determine opportunities for agro-tourism promotion 

among the agricultural community in Azerbaijan. To make recommendations to promote agro-tourism in 

Azerbaijan community. Azerbaijan, will enable the development of agriculture and tourism to have a favorable 

climate and fertile soil is considered to be a significant advantage. 

Keywords: Azerbaijan, Alternative Economy, Agro-Tourism. 
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1.GİRİŞ 

Turizm sektörünün gelişmesi sonucunda, her yıl turizm için seyahat edenlerin sayısı artmaktadır. 

Azerbaycan'da, kültürel ve tarihi geleneklerle zengin, birçok turizm türünün gelişmesi için büyük potansiyel 

mevcuttur. Aynı zamanda ülkede iklim ve peyzaj özelliklerinin çeşitliliği söz konusudur. Tüm bu faktörler 

birlikte tarım (agro) turizmi için ideal bölgeyi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Azerbaycan'ın stratejik 

yol haritasında yer alan turizm sektörünün oluşturulması çerçevesinde, Azerbaycan agroturizm potansiyelini 

ortaya koymak ve dünya tecrübesinden yararlanarak bu alanda Azerbaycan markasının oluşturulması 

imkanlarını tartışmaktır. Stratejik yol haritasında Azerbaycan`ın turizm konseptine özel vurgu, isterse de 

sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında turizmin rolüne devlet seviyesinde verilen önem bu çalışmanın 

önemini artırmaktadır. 

Azerbaycan hükümeti, giderek artan bir biçimde bölgelerin sosyal ve ekonomik refahını iyileştirmek 

için bir araç olarak kullanılmakta olan bu turizmin gelişmesiyle ilgilenmekte ve uygun organizasyonunu 

sağlamaktadır. Alanın gelişimindeki tüm eksiklikleri ve boşlukları ortadan kaldırmak için hükümet çeşitli 

önlemler almaktadır. 

 

2. Agroturizmin Tanımı ve Önemi.   

Tarımsal üretim ve hizmetler için yeni karlı pazarlar yaratmak için iki karmaşık sektördeki (tarım ve 

seyahat / turizm) unsurları birleştiren bir kavramdır. Yerel yemeklerin tüketimi, turist deneyiminin önemli bir 

parçası olarak kabul edilmektedir (ACT, 2018: 1). Agro-turizm, giderek artan sayıda çiftçi için alternatif bir 

kurumsal gelişme biçimi olarak ortaya çıkmıştır. Agro-turizm, çiftlik gelirini arttırma ve ürün çeşitlerini 

çeşitlendirme fırsatı sağlarken, aynı zamanda tarım dışı halkı çiftçilik ve topluluk katılımını arttırma 

konusunda eğitmektedir (Schilling,Sullivan, Komar, 2012:199). Agro- turizm ile ilgili faaliyetlerden bazıları; 

çiftlik işletmeleri, boş zaman balıkçılık, avlanma yerleri, kır evleri, kır lokantaları, çiftçi pazarları, yerel el 

sanatları, ev endüstrisi ve yerel sakinlerin yaşam tarzının yeniden canlanmasına yönelik diğer eğlence 

aktiviteleridir ” (Hamzah ve diğerleri, 2012; 4581-4582). 

 

2. Agro-Turizmin Yararları. Bir "alternatif işletme", ürettiğiniz ürünü farklı şekilde pazarlamakta, 

ürettiğiniz ürüne değer katmakta veya yeni bir işletme eklemektedir. Aynı zamanda doğal veya diğer 

kaynaklarınızı farklı şekilde kullanıyor. Agro-turizm, halkı çiftliğinize davet ettiğiniz alternatif bir girişimdir. 

Agro eğitim ziyaretçilerinize tarımsal üretim, gıda nasıl üretilir, kırsal değerler ve yaşam kalitesi hakkında 

bilgi verir (Maetzold, 2002: 84).  Tüm bu olanakların yanında agro-turizmin yararları aşağıdaki Tablo`da 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Agro-Turizmin Yararları 
Çiftçiler Çiftlik Ziyaretçileri Topluluk 

1. Gelir arttırma 

ve çeşitlendirme 

2. Halkla ilişkiler 

ve tarımla ilgili eğitim 

3. Aile üyeleri için 

çiftlik içi istihdam fırsatlarının 

genişletilmesi 

4. Girişimcilik 

hedeflerine ulaşmak 

5. Kırsal alanların 

bakımı 

1. Kırsal 

olanaklara maruz kalma 

2. Rekreasyon 

mağazaları 

3. Gıda üretimi ve 

tarım kültürüne bağlantı 

4. Yerel gıda 

üretiminin bakımı 

1. Ekonomik 

gelişme ve çeşitlilik / iş / vergi 

2. Çiftlik temelli 

kırsal olanakların korunması 

3. Tarım dışı 

kalkınmanın karmaşalarının 

yönetimi 

4. Kültürel ve 

tarihi değerlerin saklanması 

5. Tanımlanmış 

yer duygusu / yerel kimlik 

Kaynak : (Schilling,Sullivan, Komar,2012: 204) 

Agro-turizmin gelişiminin potansiyel faydaları çiftçilere, kırsal topluluklara ve turizm operatörlerine 

kadar uzanmaktadır.   
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3. Agro-Turizm`in Oluşumu için Temel Kriterler 

(Agro) turizmin gelişmesine izin vermek için bir dizi şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar 

şunları içerir: (Agrotourism and agricultural diversity) 

 Büyük ölçüde otantik doğal veya küçük ölçekli, zengin yapılandırılmış kültürel manzara. 

Büyük ölçekli monokültürlerin cazibe noktaları oldukça sınırlıdır, 

 Peyzajın güzelliğine ek olarak, diğer kültürel, tarihi veya doğal cazibe merkezlerine sahip 

olmak önemlidir, 

 İyi ulaşım bağlantıları, çünkü cazip bölgeler bile, nüfus merkezlerinden kolayca erişilemeyen 

turizm için pazarlamak neredeyse imkansızdır. 

 Belirli bir altyapı seviyesi mevcut olmalıdır: örn. ulaşım, konaklama ve ikram olanakları. 

 İstikrarlı, dengeli siyasi koşullar: Bu, önemli turistik mekanların bile pazarlanması için 

gereklidir (Lopez ve Garcia, 2006: 86-87). 

 

4.Azerbaycan`ın Agro-Turizm Potansiyeli 

Önemli kültürel ve tarihi turizm olanaklarına ek olarak, eko-turizm ve agro-turizm, ülkenin doğal ve 

çeşitli güzelliğinden dolayı Azerbaycan'da da önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin büyük bir kısmı 

önemli iklim ve coğrafi çeşitlilikten kaynaklanmaktadır (Azerbaijan Tourism Sector Development Program, 

2004: 12). 

Azerbaycan 2020 Konsept kapsamındaki dönemde, petrol ve gazın çıkarılması, taşınması ve rafine 

edilmesi için sistemler inşa edilmesi, yeniden yapılandırılması ve modernize edilmesi planlanmaktadır. 

Kavramın kapsadığı dönemde, alternatif (yenilenebilir) enerji kaynaklarının kullanımını hızlandırmak, 

kurumsal ortamı geliştirmek, bilimsel-teknik potansiyeli güçlendirmek, uzmanları eğitmeye devam etmek ve 

enerji tüketicilerini aydınlatmak için teşvik edici önlemler alınması planlanmaktadır. Petrol dışı sektörün 

geliştirilmesine hizmet eden ve modern gereklilikleri karşılayan bir üretim, sosyal ve pazar altyapı ağı ve 

modern ekonomi ve yönetim biçimlerinin kullanımı genişletilecektir.Konsept çerçevesinde turizm altyapısının 

geliştirilmesi, uluslararası standartlara uygun turizm hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi ve  arttırılması 

planlanmaktadır (Development Concept “Azerbaijan - 2020: Outlook For The Future, 2020: 14-16).  

2025 sonrası vizyonu olan Azerbaycan, uluslararası turizm sektöründe en çok tercih edilen 20 turistik 

merkezden biri olmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, Azerbaycan, önemli talep şehirler ve ülkelerde ve popüler 

çevrimiçi platformlarda yüksek hedefli ve iyi yönetilen markalaşma kampanyaları başlatacak. Hedeflenen 

turizm kampanyaları farklı temalara dayalı olacak ve yoğun şekilde veri odaklı olacaktır (Azerbaijan 

Economic Reforms Review, 2017: 6-9) 

Ulusal ekonomik perspektifleri ve 11 ekonomik sektördeki stratejik yol haritasını kapsayan Stratejik 

Yol Haritası, 12 belgeden oluşmakta ve 06 Aralık 2016 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev tarafından onaylanmıştır. Ulusal Ekonomik Perspektiflere İlişkin Stratejik Yol Haritası, kısa, 

orta ve uzun vadeli ufku kapsamakla beraber, 2016-2020 için ekonomik kalkınma kavramı ve eylem planını, 

2025 yılına kadar uzun vadeli görünümü ve 2025'ten sonraki dönem için hedef görünümünü içermektedir 

(Musayev, 2017: 3). 

Azerbaycan'da 11 ekonomik bölge var. Onlar; Bakü, Abşeron, Nahçıvan, Ganca-Gazakh, Şeki-

Zagatala, Lankaran, Guba-Haşmaz, Aran, Dağlık Karabağ, Kalbacar-Lachin ve Dağlık Şirvan. Tüm 

Azerbaycan bölgelerinde doğal kaynaklar ile zengin olan turizmi geliştirmek mümkündür. İklim faktörleri ve 

doğal kaynakların mevcudiyeti seviyesine bağlı olarak bölgeler birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin, 

Bakü ve Abşeron bölgesinde iş turizmi, Hazar Denizi ile sınırı olan bölgelerde deniz-kum-güneş turizmi 

(Bakü, Abşeron, Guba-Khaçmaz, Lankaran), eko-turizm ise Guba-Haçmaz, Lankaran, Şeki-Zagatala ve 

Dağlık Şirvan gibi doğası zengin bölgelerde gelişmiştir. Özetlemek gerekirse, turizmin ekonomideki rolünü 

artırmak ve Azerbaycan'da agro-turizmin gelişmesinde; 
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Uluslararası turizm pazarından çok fazla pay alabilmek için mevsimsellik faktörü göz önünde 

bulundurulmalı ve turizm faaliyetleri 4 mevsime yayılmalıdır. Bu açıdan bakıldığında agro-turizmin önemi 

daha net şekilde görebilmekteyiz. 

Uluslararası ve yerel turistlerin beklentilerini karşılamak için hizmet kalitesi geliştirilmeli, 

Gelenekleri daha iyi tutabilmek için yerel halk eğitimli olmalı, 

Bölgelerin altyapıları geliştirilmeli, 

Turistler ve yerel halk arasındaki ilişkilerde yanlış anlaşılmaları ve kusurları önlemek için, özel turistik 

bilgi merkezleri kurulmalı ve ülkeyi ziyaret etmeden önce yerel kültürler hakkında yabancı turistler 

bilgilendirilmelidir (Mammadov, 2013: 3-7). 

11 iklim tipinden 9'unun (yarı ve kuru çöl ikliminden dağ tundra iklimine kadar) olduğu Azerbaycan, 

aynı zamanda 4100 üzerinde farklı bitki çeşidinin yurdu niteliğindedir. Azerbaycandaki bitkilerin çeşitliliği, 

doğanın tarihine derinden bağlıdır. Bu aynı zamanda bazı floristik bölgelerin yoğunluğundan ve mevcut doğal 

koşullardaki farktan kaynaklanmaktadır. İktisadi coğrafi bölgenin fiziksel özelliklerinin ve doğal 

kaynaklarının çeşitliliği arazinin turizm potansiyelinin de rengârenk olmasına, burada farklı doğrultuda turizm 

güzergâhlarının da teşkiline olanak sağlamaktadır. Azerbaycan arazisinde turizm rekreasyon için en uygun 

yükselti 700 - 1200 metre aralığında değişmektedir (İmat, 2015: 240). Bu açıdan da incelendiğinde, alternativ 

turizm türü olarak agro turizmin faydalı yönleri ortaya konulabilecektir. 

 

SONUÇ 

Azerbaycanın agroturizmdeki potansiyelini ortaya koymak için yaptığımız araştırmanın sonucu olarak 

söyleye biliriz ki, Azerbaycan bu konuda büyük potansiyele sahiptir. Azerbaycanın agroturizmi için önemli 

hususlardan birincisi ulaşılabilirliği son dönemlerde yapılan asan viza gelinen önemli noktadır.İkinci en 

önemli husus tarım sektöründe gelişim sağlamış bir ülke olmasıdır. Cografi güzellikleri, misafirsever halkı ve 

bölgeler üzere farklı iklim koşulları turistlerin buraya gelmesi için sebep olacak üçüncü husustur. En önemli 

dördüncü husus ise Azerbaycanın güvenli bir yer olmasıdır.  

Bugün, Azerbaycan için en önemli amaçlardan biri, ekonominin petrol bağımlılığını aşmak ve kırsal 

alanlarda daha büyük ekonomik kalkınmayı sağlamaktır. Azerbaycan ekonomisinde, iş arzındaki en büyük 

pay, petrol ve inşaat sonrası en büyük üçüncü tarım sektörüdür. Aynı zamanda, kırsal alanlarda yoksulluğun 

azaltılması üzerinde önemli bir etkiye sahip bir alandır.  
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Doç. Dr. Samirə TAĞIYEVA Cəmil-Cahid qızı59 

İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ HƏYATLA ƏLAQƏLƏNDİRİLMİŞ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNİN 

ÖYRƏDİLMƏSİ 

KİŞİSEL ŞARTLARIN KONULARININ KONUSUNU ÖĞRENMEK 

LEARNING THE SUBJECT OF SUBJECTS OF PERSONAL CONDITIONS 

 

 

  

ÖZ 

Her matematik probleminin çözümü, öğrenci için belirli bir sorumluluk düzeyinde olmalıdır. Özellikle 

öğrencide sunulan konu hayati olduğunda, daha ilginç hale gelir. Bu tür sorular standart olmadığından, 

öğrenciden bazı teorik bilgiler gerektirir ve çözümlerinin bir sonucu olarak, belli bir matematiksel öneri, kural, 

bilgiyi gelecekte algılar ve kullanır. 

Hayattaki matematik eğitimi çalışmaları iki türe ayrılabilir: 

1. Öğrencilerde ölçme, hesaplama, grafiksel beceri ve alışkanlıkların oluşturulması; 

2. Teorik konuların çözümünde matematiksel önerileri uygulama olasılığını araştırmak. 

Bu amaçla iki tür çalışma verilebilir: 

1. Bilinen matematiksel bilgi ile ilgili nesnelerin tanımlanması (doğrudan uygulama); 

2. Matematiksel kalıpların tespiti, farklı nesnelerde biçimler. 

Anahtar Kelimeler: inkişafetdirici çalışmalar, məntiq, həndəsi məzmunlu, həyati məzmunlu. 

 

 

 

ABSTRACT 

The solution of each mathematical problem must be at the level of a certain responsibility for the pupil. 

Especially when the issue presented in the student is vital, it becomes more interesting. Because these types 

of questions are non-standard, require some theoretical knowledge from the pupil, and as a result of their 

solution, a certain mathematical proposal, rule, information is detected and used in the future. 

The work of math training in life can be divided into two types: 

1. Establishment of measuring, computing, graphic skills and habits in pupils; 

2. Investigating the possibility of applying mathematical proposals in the solution of theoretical issues. 

For this purpose two types of studies can be given: 

1. Identification of objects related to known mathematical knowledge (direct application); 

2. Detection of mathematical patterns, forms in different objects. 

Keywords: developmental studies, logic, geometric content, vital content. 
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İbtidai siniflərin riyaziyyat dərsliklərində məsələ mətnlərinin məzmunu daha çox həyati hadisələrə 

yaxınlaşdırılır və yeni informasiyaya malik mətnlər seçilir. Əvvəlki dərsliklərə nisbətən daha mükəmməl olub 

onlarda verilən çalışmalar sistemi təlimi həyatla əlaqələndirməyə xidmət edir.  

Hər bir riyazi məsələnin həlli şagird üçün müəyyən bir məsuliyyətli işi görmək səviyyəsində olmalıdır. 

Xüsusən də şagirdə təqdim olunan məsələ həyati xarakter daşıyırsa, daha maraqlı olur. Çünki, bu tipli 

məsələlər qeyri-standart olmaqla, şagirddən müəyyən nəzəri bilik tələb edir və onların həlli nəticəsində 

müəyyən bir riyazi təklif, qayda, informasiya aşkarlanır və gələcəkdə onlardan istifadə olunur.  

Riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi işini iki növə ayırmaq olar: 

1.Şagirdlərdə ölçmə, hesablama, qrafiki bacarıq və vərdişlərin yaradılması; 

2.Öyrənilmiş riyazi təkliflərin nəzəri xarakterli müxtəlif məsələlərin həllində tətbiq edilməsi 

mümkünlüyünün araşdırılması. 

Bu məqsədlə iki xarakterli çalışmalar verilə bilər: 

1.Məlum riyazi biliklərə uyğun obyektlərin aşkar edilməsi (birbaşa tətbiq); 

2.Müxtəlif obyektlərdə riyazi qanunauyğunluqların, formaların aşkar edilməsi. 

İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunun tədrisini planlaşdırarkən, aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır: 

-öyrədiləcək anlayış haqqında şagirdlərin həyatda əldə etdikləri təsəvvürlərin konkretləşdirilməsi; 

- anlayışın məzmununun aşkar edilməsi; 

- anlayışın həcminin müəyyən edilməsi; 

- anlayışın riyaziyyatda və həyatda tətbiqlərinin aşkar edilməsi; 

- anlayışa dair bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması. 

Əgər məsələlər respublikamızın təbii faydalı qazintilarına, flora və faunasına aiddirsə, şagird yeni 

məlumatlar əldə edir, dünyagörüşü formalaşır. 

Xarakterik olan məsələ nümunələrini göstərək. 

 

Çalışma 1. Azərbaycanın neft ehtiyatının üçdə iki hissəsi 30 000 m-dən çox dərinlikdə yerləşir. 

Azərbaycanın neft ehtiyatının hansı hissəsi 30 000 m-dən az olan dərinlikdə yerləşir? 

Cavab:  üçdə bir hissəsi  

 

Çalışma 2. Azərbaycan Rusiya ilə sərhəddinin uzunluğu Gürcüstan ilə sərhəddinin uzunluğundan 51 

km azdır. Azərbaycanın hər iki dövlət ilə sərhəddinin ümumi uzunluğu 629 km-dir. Azərbaycanın Rusiya 

sərhəddinin uzunluğu nə qədərdir? 

Həlli. x+x51629; 2x680; x390 km; 39051339 km 

 

Çalışma 3. Respublikamızda qiymətli, nadir və nəsli kəsilməkdə olan fauna və flora növlərini 

mühafizə etmək üçün 6 dövlət qoruğu və 16 yasaqlıq yaradılmışdır. Bunlar respublikanın ümumi sahəsinin 

təxminən iyirmidə bir hissəsini təşkil edir. Respublikamızın ərazisinin 8600 kvadrat kilometr olduğunu 

bilərək, qoruq və yasaqlıqların ümumi sahəsini tapın. 

Cavab:430 kvadrat metr 

 

Çalışma 4. Zəfəran Bakının Bilgəh qəsəbəsində yetişdirilən qiymətli bitkidir. Onun 1 kiloqram 

çiçəyindən 80 qram tel alınırsa, 4 kq zəfəran çiçəyindən nə qədər tel alınar? 

Cavab:  320 qram   

 

Çalışma 5.Xəzərdə yaşayan yeğanə məməli heyvan suitidir. 40-cı illərdə Xəzərdə 1 milyon 500 minə 

qədər suiti olmuşdur. Hazırda 600 min suiti vardır. Xəzərdə suitilərin sayı nə qədər azalmışdır? 

Cavab: 900 min  

 

Çalışma 6.Zeytun ağacı 300 il, əncir ağacı isə onun üçdə iki hissəsi qədər yaşayır. Əncir ağacı neçə il 

yaşayır? 
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Cavab: 200 il  

 

Çalışma 7.  Qoz ağacı 400 il yaşayır. O, 7 ildən sonra məhsul verir. Samirgilin həyətindəki qoz ağacı 

12 ildir məhsul verir. Qoz ağacı nə vaxt əkilmişdir? 

Cavab:19 il bundan əvvəl əkilib  

 

Riyaziyyat təlimin həyatla əlaqələndirilməsində əyləncəli-praktik xarakterli məsələlər mühüm rol 

oynayır. Xarakterik olan məsələ nümunələrini göstərək.  

 

Məsələ 1.  Üç metrlik ağacı yarımmetrlik hissələrə bölmək üçün neçə dəfə kəsmək lazımdır?  

Həlli. Üçmetrlik ağac 300 sm-dir. Onu hər biri 50 sm olan hissələrə bölmək lazımdır: 300:506 (hissə). 

Bu hissələri almaq üçün ağacı neçə yerdən mişarlamaq lazımdır? 

Bu məsələni əyani-induktiv metodla həll etmək olar. Ağacı iki hissəyə bölmək üçün bir yerdən 

mişarlamaq lazımdır, onda 3 hissəyə bölmək üçün iki yerdən mişarlamaq lazımdır, 4 hissəyə ayırmaq üçün üç 

yerdən, 6 hissəyə ayırmaq üçün beş yerdən mişarlamaq lazımdır.  

Məsələnin cavabı induktiv mühakimə əsasında alındı.  

Ümumiyyətlə, hər hansı əşyanı müəyyən sayda hissələrə bölmək üçün bölmə prosesini hissələrin 

sayından 1 vahid az tətbiq etmək olar. Bunu belə də adlandırmaq olar: parçanı 3 hissəyə böldükdə 2 dəfə 

bölmə (kəsmə, ayırma) tətbiq olunur. 4 hissəyə bölmək üçün əvvəlki 3 hissədən ikisini saxlayıb, üçüncüsünü 

yenidən 2 hissəyə bölmək lazımdır: nəticədə 2+24 (hissə) alınır. Bu prinsip istənilən bölgü üçün doğrudur.  

İndi isə tərs məsələləri nəzərdən keçirək. 

 

Məsələ 2.  48 metrlik məftili, hər biri 3 m olmaqla bərabər hissəyə ayırmaq üçün həmin məftili neçə 

dəfə kəsmək lazımdır? 

Həlli. 1) 48:316 (alınan hissələrin sayı) 

      2) 16115 (dəfə kəsmək lazımdır) 

 

Məsələ 3.  48 metrlik məftili 11 dəfə kəsməklə bərabər hissələrə ayırdılar. Hər hissənin uzunluğunu 

tapın.  

Həlli. 1) 11 dəfə kəsilibsə, deməli, məftil 11+112 hissəyə ayrılmışdır. 

2) Hər hissənin uzunluğu 48:124 (m) olacaqdır. 

 

Məsələ 4.  200 metrlik məsafədə bir-birindən 5 m məsafədə olmaqla neçə dirək basdırmaq lazımdır? 

Həlli. Əvvəlcə hissələrin sayını tapın. 

1) 200:540 (hissə) 

2) Neçə dirək basdırmaq lazımdır? 

39+241 (dirək). 

Cavab: 41 dirək  

 

Məsələ 5. 180 metrlik məsafədə bir-birindən eyni məsafədə olmaqla 61 dirək basdırılmışdır. İki qonşu 

dirək arasındakı məsafə nə qədərdir? 

Həlli.  

1) 61160 (hissə),  yəni 180 m 60 bərabər hissəyə bölünmüşdür. 

2) 180:63 (m) -  iki qonşu dirək arasında məsafə. 

Yuxarıda misal göstərdiyimiz məsələlər bölmə əməlinə aid standart olmayan məsələlərdir. Burada həm 

bərabər hissələrə bölmə, həm məzmununa görə bölmə və həm də bölmə əməlinin neçə dəfə təkrar olunması 

vardır. Sonuncu bölmə bilavasitə praktik, əməli xarakter daşıyır. 
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İbtidai siniflərdə məsələ həlli vasitəsilə riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi üç amildən 

asılıdır: 

-müəllimin elmi-metodiki hazırlığı və təşəbbüskarlığı; 

-mövcud riyaziyyat dərsliklərinin inkişafında; 

-ibtidai siniflərin riyaziyyat kursuna aid müəllim və şagirdlər üçün əlavə tədris (didaktik) materialların 

olması. 

Şagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkişafında sırf mühakimə əsasında həll olunan məntiqi məsələlərin 

böyük əhəmiyyəti var. Bu məsələlər bilavasitə həyatla bağlı olur. Məsələn: 

 

Məsələ 6. “Neftçi” futbol komandası 3 oyun keçirib: 1 oyunu udub, 1 oyunu heç-heçə qurtarıb, 1 oyunu 

uduzub və nəticədə 3 top vurub, öz qapısından 1 top buraxıb. Hər oyun necə qurtarmışdır? 

Həlli.  “Neftçi” komandası 1 oyun uduzub, cəmi 1 top öz qapısından buraxıb. Deməli, həmin oyun 0:1 

hesabı ilə qurtarıb. Qalan 2 oyunda komanda 3 top vurub. Yəni heç-heçə oyununda öz qapısından top 

buraxmayıb, hesab 0:0 olub. Qələbə qazandığı oyunda komanda 3:0 hesabı ilə oyunu başa çatdırıb. 

Cavab: 3:0; 0:0; 0:1 

Qeyd edək ki, bu kimi məsələlər III-IV sinif şagirdləri üçün nəinki çətindir, əksinə, həm maraqlı və 

həm də praktikliyinə görə çox asandır.  

İbtidai siniflərdə həndəsədən çalışmalar vasitəsilə təlimin həyatla əlaqələndirilməsinə aid bir neçə 

xarakterik çalışma həlli nünunələri ilə tanlş olaq. 

 

Məsələ 8. Uzunluğu 3m 6 dm, eni isə 27 dm olan döşəməni ötrmək 

üçün 1515 sm ölçülü neçə kafel lazımdır?  

Həlli. 1) 1515225 ( )2sm - bir kafelin sahəsi; 

2) 36027097 200 ( )2sm - divarın sahəsi; 

3) 97200:225432 (kafel) 

Cavab: 432 kafel  

 

Məsələ 9. Düzbucaqlı şəklində оlan ləkin künclərində 

dörd ağac bitir. (şəklə baх). Ağacların yеrini dəyişdirmədən ləki 

(ləkin kvadrat formasını saxlamaqla)  nеcə böyütmək оlar? 

Həlli. 
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Safa KARA60 

OSMANLI DEVLETİNDE TÜRKÇÜLÜK AKIMI 

TURKISH CIRCULAR CURRENT IN THE OTTOMAN STATE 

 

 

 

ÖZ 

Fransız İhtilâlı (1789-1799), Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması 

ve Roma Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasına sebep olan toplumsal bir harekettir. Bu 

durum Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır. İşte böylesi bir ortamda patlak veren ihtilal, 

tüm dünyayı kasıp kavuran bir etki alanı oluşturmuştur. Özellikle bu olay çok uluslu yapıya sahip ülkeleri 

derinden sarsmıştır. Osmanlı Devleti’de bu etkileşimden nasibini almıştır.Birçok etnik unsuru bünyesinde 

barından Osmanlı, süreçten hasarsız çıkmayı amaçlamışsa da ihtilalın potansiyeli iyi hesaplanamadığından bu 

durumdan en çok zarar gören ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık Osmanlı dağılış sürecine geçmiş, 

yapılan yenilikler, vaatler ve ileri dönük çalışmalar cevapsız kalmıştır. Dağılmayı önleyici çalışmaların 

bundan sonraki kemik yapısını fikir hareketleri oluşturmaktadır.  

Osmanlı’nın parçalanmasını önlemek ve birliği yeniden tesis etmek için bazı fikirler ortaya atılmıştır. 

Yeniden ‘’bir’’olmayı ‘’Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük’’ başlıkları altında ele almışlar ve 

böylece dağılmayı önlemeyi amaçlamışlardır. Ancak her fikir hareketi kendi içerisinde olumsuz sonuçlar 

barındırdığı için ya da barındırdığı düşünüldüğü için başarısız olmuştur. 

Anahtar Sözcükler: İhtilal, monarşi, demokrasi, Osmanlı, Türkçülük. 

 

 

 

ABSTRACT 

The French Revolution is a social movement that has led to the establishment of the overthrow of the 

absolute monarchy in France and the serious reform of the Roman Catholic Church. This is a turning point 

in the history of Europe and the Western world. The revolution that broke out in such an environment created 

an impact that swept the whole world. This event has deeply shaken countries with multinational structures. 

The Ottoman Empire also took its share from this interaction. Although many of the ethnic elements of the 

Ottoman Empire in the process, untouched from the process, the potential of the revolution has not been 

calculated well in this situation has been the most damaged country. Now it has passed to the process of 

Ottoman distribution, innovatioons, promises and forward studies have remained unanswered. The next bone 

structure of disintegration studies is the idea movements.  

The fragmentation of the Ottomans some ideas were put forward to prevent and rebuild the unity. They 

discussed reunification under the titles of ‘’Ottomanism, Islamism, Westernism ve Turkism; and thus aimed 

at preventing disintegration. However, every idea movement has failed because it contains negative 

consequences or is thought to be so. 

Keywords: revolution, monarchy,democracy, Ottoman, Turkism. 
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FRANSIZ İHTİLALİ’NİN OSMANLI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Batı’da 16.yüzyıl sonları ile 16.yüzyılda meydana gelen Rönesans ve Reform hareketleri sonucu 

başlayan uyanış hareketi, 17.ve 18.yüzyıllarda düşünce, bilim, kültür ve sanat alanlarında büyük gelişmelere 

neden oldu. Bu gelişmelerin en önemlisi halk tabakalarının özgürlük, eşitlik ve adalet kavramlarının meşru 

hak olarak görme bilincine ulaşmasıdır. Mutlakıyetçi devlet yapısına ve kutsallaştırılmış krallık yönetimine 

karşı halkın itaati sarsılmaya başlamıştır. Aydınlanan ve bilinçlenen toplumlar baskıcı, adaletsiz ve acımasız 

devlet düzenine karşı çıkılması gerektiği bilincine, devletin halka eşit, şefkatli ve insanca davranmak zorunda 

olduğu anlayışına büyük ilgi gösterdiler. Aklı ve dengeyi ön plana çıkaran Aydınlanma döneminde dar kalıplı 

ve değişmesi mümkün olmayan düşünce sistemi etkinliğini yitirmiş, yerine özgür düşünce, araştırma ve 

yaşama arzusu egemen olmaya başlamıştır. Avrupa’daki bu gelişmeler, Fransız İhtilalı’nın oluşmasında 

oldukça önemli bir etkiye sahiptir. 

Fransa’yı yöneten kral, devlet ve toplumu Tanrı adına yönettiğini, bütün kudretini Tanrı’dan aldığını, 

halka kabul ettirmişti. Soylular, ruhban sınıfı, burjuvalar ve köylüler (köleler) gibi sınıfsal bir sosyal yapının 

bulunduğu Fransa’da nüfusun % 90’dan fazlasını teşkil eden köylüler adeta köle gibi yaşamaktaydı. Bütün 

hakları kısıtlanan ve gittikçe sefalete sürüklenen halk yukarıda belirtilen gelişmelerle bilinçlendi. 

Amerika’daki bağımsızlık ve özgürlük hareketinin başarıya ulaşması Fransa’da özgürlük arzusunun harekete 

geçmesinde etkili oldu. Kralın baskıcı tutumunun artması, yeni vergilerle halkı iyice yoksullaştırmaya 

çalışması bardağı taşıran son damla oldu ve 14 Temmuz 1789’da başlayan Fransız İhtilali kralın egemenliğine 

son verdi. 28 Ağustos 1789’da yayınlanan “İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi” ile bütün insanların özgür 

ve eşit olduğu, sınıf ayrımının ortadan kaldırıldığı ilan edildi. Devlet ve toplum düzeni özgürlük, adalet ve 

eşitliği esas alan köklü değişikliklere yöneldi. ”Egemenliğin ulusa ait olduğu” 1791 Anayasasında yer aldı. 

Fransa’da meydana gelen bu köklü değişimler gücünü Tanrı’dan aldığını söyleyen diğer mutlak krallık 

yönetimlerini de sarsmaya başladı. Demokratik devlet düzeni özgürlük, eşitlik, adalet ve ulusçuluk düşünceleri 

diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı. 

Avrupa’nın mutlakıyetçi krallıkları Fransa’da meydana gelen özgürlük hareketlerini boğmak için 

harekete geçtiler. Avusturya, Prusya, İngiltere ve İspanya Fransa’ya savaş açtılar. İhtilal Savaşları olarak 

bilinen ve 1793-1815 yılları arasında meydana gelen savaşlar özgürlük ve ulusçuluk akımlarını daha da 

güçlendirdi. Avrupa’da 1830 ve 1848 İhtilalları mutlakıyetçi krallıkların sonun getirdi. Demokratik devlet ve 

toplum düzeni, devletin laikleştirilmesi ve milli devlet yapısı gibi oluşumlar hız kazandı. Yeni ortaya çıkan 

kavramlar ve yapılanmalar yalnızca Avrupa’yı değil tüm dünyayı etkiledi. Özellikle çok milletli devletler, bu 

milliyetçilik akımlarıyla sarsıldılar. Çok milletli bir devlet olan Osmanlı Devleti de milliyetçilik akınlarının 

devleti parçalamaya yönelik eylemlerinin odak noktası oldu. Osmanlı Devleti’ni parçalamayı ve çökertmeyi 

hedef alan devletler Balkanlardan başlamak suretiyle yaptıkları kışkırtmalar sonucu milliyetçi ayaklanmalar 

çıkardılar. Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar başta olmak üzere tüm balkan milletleri bu ayaklanmalara katıldılar. 

Özelikle Ruslar, Türkleri Balkanlardan atmak, boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek amacıyla 

Panislavist hareketlerle Balkan milletlerini kendi amaçları doğrultusunda kullandı. Osmanlı Devleti 

ayaklanmaları bastırmak için uğraştıysa da siyasi, ekonomik ve askeri bakımlardan büyük kayıplara uğradı. 

Avrupa devletleri ve Ruslar ayaklanan milletleri desteklediler. Osmanlı Devleti’nin içişlerine karıştılar ve her 

türlü baskıda bulundular. 1829 yılında Yunanlılar bağımsızlığının kabulüyle başlayan süreci yıkılışa kadar 

devam etti. 

Fransız İhtilalının meydana getirdiği akımlar 19. Yüzyılın sonlarına doğru Türk aydınlarını da etkiledi. 

Gerek Avrupa’da öğrenim görürken oradaki milliyetçilik akımlarından etkilenmeleri, gerekse Osmanlı 

Devletinde azınlıkların meydana getirdikleri aynı amaçlı ayaklanmalar Türk aydınlarının önce kültürel 

nitelikte başlayan ve daha sonra siyasallaşan milliyetçilik anlayışını ortaya çıkardı.61 
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TÜRKÇÜLÜK NEDİR 

Millet; dil, soy, vatan, din, örf, adet ve ülkü birliği olan insanların oluşturduğu bir topluluktur. Etnolojik 

olarak ırklardan daha geniştir. Tarihi ve siyasi gelişim sonucu şekillenmesini tamamlamış olması sebebiyle 

kavimlerden de farklıdır. 

Milliyetçilik, tarihin yapıcısı, kültürün oluşturucusu ve taşıyıcısı olarak millet gerçeğini benimsemek, 

milleti tarihi gelişimi içinde oluşan özellikleriyle korumak ve yaşatmak temeli üzerine inşa edilmiştir. 

Bu tanımıyla milliyetçilik rasyoneldir, sosyolojik ve psikolojik esaslara dayanır. Milli inancını 

tarihindeki örnekleriyle bir şuur halinde topluma aşılayarak sosyolojik anlamda millet kavramına 

dönüştürmeye çalışır. Diğer milletlerinkine benzemeyen herkes için uygulanabilir, milli bir töre ortaya koyar. 

Avrupa medeniyetine XIX. yüzyılda girmeye başlayan milliyetçilik fikri, tarih sahnesine çıktığı andan 

itibaren, millet şuuruna ulaşan Türklerde Hun Devleti’nden beri mevcuttu. Türkleri bir devlet çatısı altında 

toplayan Mete Han dönemi Türkçülüğün başlangıcı olarak kabul edilir.62 

Türk adının Türk Milletinin adının geçtiği ilk Türkçe metin olan ve VIII. asırda dikilen Orhun 

Abideleri, Türkçülüğün ilk yazılı vesikasıdır. Bu kitabelerde adı geçen hakanlar adını koymadan Türkçülük 

yapmışlardır. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra geçmişteki kimliklerini bir kenara bırakarak, inananların 

kardeş kabul edildiği ümmet prensibi içinde İslamî kişilik kazanmışlardır. Arap ve Fars edebiyatından 

etkilenen ilk Müslüman Türkler, işlenmemiş bir Türkçe ile yazmaktansa edebi değer verdikleri bu dilleri 

kullanmaya başlamışlardı. 

Osmanlı Devleti kuruluşunu takip eden yaklaşık üç asır boyunca genişleme devri yaşamış, sonra 

duraklama devrine, 1699 Karlofça Antlaşması’yla başlayan ilk toprak kayıplarıyla da parçalanma sürecine 

girmiştir. Bu dönem içerisinde, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa devletleri, özellikle de Batı 

Avrupa’nın yeni gelişmekte olan ulus devletleri, Osmanlı devletini ekonomik, teknolojik ve askeri bakımdan 

geçmişlerdi. Bu hemen hepsi de Osmanlının ciddi yenilgileri ve toprak kayıplarıyla sona eren uzun savaşlar 

silsilesiyle açığa çıkmıştı. Osmanlı Devletinin dayandığı insan unsuru, etnik köken, dil, din bakımından 

oldukça farklılık arz eden “anasır-ı muhtelife” den oluşmaktadır. Bu unsurlar arasında milliyet meselesi, İslam 

gelenekleri ve pratik anlayışlar uyarınca düzene konmuştu. Bu gelenekler, Müslümanlarla Musevi ve 

Hıristiyanlar arasındaki ilişkiyi düzenlemekteydi. Bireyler arasındaki sınırlar, etnik ya da sosyal değil, 

dinseldi.63 

Bununla birlikte Osmanlı Devleti, sosyolojik anlamda ümmetten-millete XIX. yüzyılın ilk yarısından 

itibaren girmeye başlamıştı. Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemine girmesi ile birlikte, devlet idarecileri ve 

aydınlar, çöküşü durdurabilmek için çeşitli çareler aramaya başlamış, Tanzimat fermanının ilan edilmesi ile 

birlikte, XX. yüzyıla damgasını vuracak fikir hareketlerinden birisi olan Osmanlıcılık akımı devletin 

bütünlüğünü ve halkın birliğini sağlayacak yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Sultan II. Mahmud’un ağzından 

“Ben tebaamdan Hıristiyanı kilisede, Museviyi havrada ve Müslümanı camide fark ederim.” ifadeleriyle 

resmiyet kazanan bu hareket, ülkedeki müslim ve gayrimüslim ahaliye eşit haklar vererek devletin 

bütünlüğünü sağlamaya çalışmıştır. Ancak bu akım ortaya çıktığında önemli iktisadi faaliyetler gayr-i 

Müslimlerin elinde olduğu gibi yönetimde de Türk olmayan unsurlar önemli mevkilerde bulunmaktaydı.64 

Buna rağmen, devletlerini koruma endişesi taşıyan Türk ahali, gerilemenin önüne geçebilmesi, 

ayrılıkçılığın önlenebilmesi umudu ile bu akımı desteklemişti. Ancak bütün bu çabalar, gayrimüslim unsurları 

devlete bağlamaya yetmediği gibi ayrılıkçıları cesaretlendirip, dağılmayı körükledi. Türkleştirildiklerini iddia 

eden, başını Rum ve Ermenilerin çektiği gruplar, Osmanlı idaresinde bağımsızlıklarını kaybettikleri gerekçesi 

ile bu akıma karşı çıkmaya başlamışlardır. Avrupa devletleri de Hıristiyan ahaliyi Türk hâkimiyetinden 

kurtarmak propagandasıyla bu ayrılık hareketini körüklediler. Bu durumda Müslümanların gayrimüslimlerle 

eşit tutulmaktan duyduğu rahatsızlık da eklenince, idareciler ve aydınlar, Osmanlıcılık akımından umudu 

keserek yeni arayışlara giriştiler. Osmanlıcılık akımının gözden düşmesinde I. Meşrutiyet denemesinin ve 

ardından gelen 93 Harbi’nde yaşananların da önemli katkıları olmuştu. Zaten dünyada yükselen değer olan ve 
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sömürgeci Avrupa tarafından körüklenen milliyetçilik hareketleri de, farklı din, dil, kültür ve milliyetten 

oluşan Osmanlı toplumunun, Osmanlıcılık yörüngesinde toplanmasının en büyük engeliydi. Osmanlıcılık 

siyasetinden umduğunu bulamayan Osmanlı yönetimi tebaa ve reayasını birleştirmek politikasının yerine din 

ekseninde bir ortaklığı ve birlikteliği sağlayarak hiç olmazsa Müslümanları bir arada tutmak için İslamcı ve 

ümmetçi bir siyasete yöneldi. İslam birliği siyaseti, devletin resmi ideolojisi haline gelerek Müslüman ahali 

bir arada tutulmaya çalışılmıştır. II. Abdülhamid devrinde ön plana çıkan bu hareket, Genç Osmanlıların 

Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak din ve ırk birliğinin önemini görerek Osmanlıcılığı terk etmeleri 

neticesinde daha da güç kazanmış ve devletin birliğini sağlamaya yönelik en büyük umut olmuştur. Müslüman 

tebaadan oluşacak sağlam bir yapı ile devletin devam ettirilmesi hedefine yönelik İslam birliği düşüncesi, dinî 

olmaktan daha çok siyasi nitelikliydi. Tanzimatla birlikte terk etmeye çalıştığı dinî devlet kimliğine tekrar 

bürünen Osmanlı Devleti, böylece tebaası arasındaki ihtilafları ortadan kaldırarak Müslümanlardan oluşan tek 

kimlikli bir yapı ortaya çıkarmaya çalışmıştı. Ancak içteki milliyetçilik hareketleri ve Avrupa’dan gelen 

baskılar, İslam birliği idealinin Osmanlı Devleti’nde yürütülmesini imkânsız hale getirdi ve Mekke Emiri Şerif 

Hüseyin’in başlattığı Arap isyanları ve Arnavut ayaklanması, bu akımın geçerliliğini yitirmesine sebep olan 

siyasî hadiseler oldu.65 

Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarının devleti kurtarmaya yetecek çareler olmadığı anlaşıldığında, 

aydınlar, devletin bekasını sağlayabilecek yeni bir hareket olarak Türkçülük fikrine sarılmışlardır. Bu noktaya 

gelindiğinde Osmanlının, Müslüman Arap dünyası ve Balkanlar’da bir kısım bölgelerde siyasi hakimiyeti 

sürüyor olmasına rağmen, gerçekte Osmanlı Türk unsuru kendi kaderini çizme endişesiyle baş başa kalmıştı. 

Esasen, Osmanlıcılık akımının moda olduğu devirlerde bile, tarihçi ve edebiyatçılar arasında, kesin çizgilerle 

belirlenmemiş olsa bile, Avrupa demokrasisine hayran, romantik bir milliyetçi zümre ortaya çıkmıştı. 

Özellikle Batılı Türkologların hazırladığı eserler Şinasi, Ahmet Vefik, Celaleddin Paşa gibi Osmanlı aydınları 

üzerinde derin etkiler bırakmıştır.66 

Bu şahıslar arasında yer alan Ahmet Vefik Paşa, Osmanlı ve İslam tarihi dışında Türk tarihi üzerine 

çeşitli eserler çevirerek Türkçülük hareketinin doğuşunda büyük rol oynamıştır ki, Şecere-i Türkî bu 

tercümeler arasında en önemlisidir. Ahmet Vefik Paşa Darülfünun’da bu çalışmalarını devam ettirirken, 

Süleyman Paşa da askerî okullarda Hunlardan başlamak üzere Orta Asya tarihi dersleri vererek Türklüğü ön 

plana çıkarıcı faaliyetler göstermişti. 1869’da Paris’te çıkardığı Ulum gazetesi ile Türkçülüğü Osmanlı 

aydınları arasında yaymaya gayret eden Ali Suavi ise, dönemin Türkçüleri arasında diğer önemli bir şahsiyetti. 

İslam Birliği fikrinin moda olduğu zamanlarda, Türk olmayan Müslüman unsurların bağımsızlık istekleri, 

özellikle Arap ve Arnavutların ayrılıkçı faaliyetleri Türk toplumunu derinden etkilemişti. Aynı dönemde 

1783’te yurtları işgal edilen Kırım Tatarlarının, XVIII. yüzyıl sonlarında Volga-Ural boylarındaki Tatar ve 

Çuvaşların Osmanlı Devleti’ne sığınmaları, kamuoyunda dış Türklere olan ilginin artmasına sebep olmuştu. 

Öyle ki 1860-1870 yıllarında Orta Asya’daki Rus ve Çin işgallerine karşı halkta büyük bir tepki doğmuş, dış 

Türkleri konu edinen eserler yazılmaya başlanmıştı. Aynı dönemde Kırım ve Azerbaycan’da faaliyet gösteren 

iki önemli aydın, Osmanlı münevverleri arasında etkili olmaktaydı. Bunlardan birisi Mirza Fethali 

Ahundzade’dir ki; İstanbul’a gelerek Osmanlıcadaki Arap harflerinin ıslahı konusundaki çalışmaları ile büyük 

ilgi görmüştü. İsmail Gaspıralı ise, Slav baskılarına boyun eğmeyerek Türklüğün kurtuluşunun ancak Türk 

birliğinde yattığını ifade eden yazılar yazarak Türkçü aydınları yüreklendirmekteydi.67 

Osmanlı aydınları arasında ise, Ahmet Hikmet Bey ile Mehmet Emin Yurdakul, edebiyat sahasında 

yaptıkları faaliyetler ile öne çıkmıştı. İslamcılık akımının etkili olduğu zamanlarda ilmî çalışmaları ile öne 

çıkmaya çalışan Türkçüler, İttihad ve Terakki Partisi etrafında birleşerek siyasî alanda da etkili olmaya gayret 

etmişlerdir. Türkçülüğün siyaseten yaygınlaşmasında, özellikle II. Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan 

örgütlenmeler ve bunların faaliyetleri önemli izler bırakmışlardı. 12 Aralık 1908’de neşredilen nizamnamesi 

ile faaliyetlerini başlatan Türk Derneği, Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk Türkçü dernek olurken, 18 Ağustos 

                                                           
65 Ertürk, a.g.e, S.56 
66 Güray Sevim, Ahmet Vefik Paşa, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1996 
67 Elçin, a.g.e, S.44 
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1911’de açılan Türk Yurdu Cemiyeti ve 12 Ocak 1912’de kurulan Türk Ocakları, Osmanlı Devleti’ndeki 

Türkçülük faaliyetlerine hız kazandırmışlardı.68 

Osmanlı Devleti’nin enkazında bütün Türklük alemini kucaklamaya çalışan Türkçü aydınlar, yukarıda 

bahsedilen ilmî faaliyetlerinin siyasî uzantısı olarak, Kuvay-ı Millîye hareketine destek vererek bağımsızlık 

mücadelesi içerisinde aktif olarak yer almışlardır. Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için devreye sokulan 

Osmanlıcılık ve İslamcılık akımı kadar dünya ve Osmanlı gerçeklerinden uzak, biraz da duygusal ve hayalci 

olan Turancı yaklaşım da somut bir sonuç elde edememiştir. Osmanlı tamamen parçalanınca, daha gerçekçi 

bir yaklaşımla Osmanlı Türklüğünün kurtarılması hedefi benimsenerek, Türkçülük akımını kendine ülkü 

olarak kabul eden aydınlar, Türk Milleti’nin son bir hamle ile Türkiye üzerinde bağımsız bir devlet kurması 

için elden gelen tüm çabanın gösterilmesiyle yeni Türkiye devleti, kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı 

sürecinde dağılan Osmanlının yerine kurulacak Türk devletinin siyasî, coğrafî, milli çizgileri belirlenirken, 

Turan hayali yerine daha gerçekçi, Osmanlı Türklüğünü ve Türk vatanını kurtaracak bir çerçeve çizilmiştir. 

 

OSMANLI’DA TÜRKÇÜLÜK  

Osmanlı toprakları bünyesindeki Türkleri hem ırk hem de din bağları ile sıkı bir şekilde birbirine 

bağlamayı ilke edinen Türkçülük fikri, Tanzimat‟tan sonra kendini göstermeye başlamıştır. Osmanlı 

İmparatorluğunda Türkçülük hareketi için II. Mahmud devrinde elverişli bir zemin hazırlanmış ve bu hareket 

Abdülaziz‟in saltanatıyla birlikte gelişmeye başlamıştır.69 

XIX. yy başlarından itibaren Türkçülük hareketine zemin hazırlayan gelişmelerin başında Milliyet 

fikirlerinin Hıristiyan tebaa arasında yayılması ve baş gösteren ayaklanmaların sonucunda özerk ve bağımsız 

devletlerin kurulması gelmiştir. Bu devletlerin sınırları içinde kalmış olan Türk halkının Anadolu ve 

Rumeli‟ye göç etmesi ile Müslüman halkın yaşadığı eyaletlerin imparatorluktan ayrılma eğilimleri de bunda 

etkili olmuştur. Türkçülük hareketine zemin hazırlayan diğer faktörler, devlet adamlarındaki zihniyet 

değişikliği, Avrupa‟nın Türkler üzerindeki baskısı ve Türk gençlerinin Avrupa‟yla temaslarıydı. 

Türkçülük II. Abdülhamit devrinde bir fikir akımı olarak gelişmiş, ancak bu akımın Osmanlıcılık ve 

İslamcılık gibi bir yönetim sistemi haline getirilmesi düşünülmemiştir. Bunun nedeni Türk devlet adamı ve 

aydınlarının imparatorluğun bütünlüğünü koruyabilme çabaları, Osmanlıcılık ve İslamcılık deneylerinin 

sonuçlarını beklemeyi tercih etmeleridir. Bunun için Türkçülük önce dil, tarih ve edebiyat alanındaki 

çalışmalar ve araştırmalar şeklinde başlamıştır. Türkçülüğün doğuşu ve gelişmesinde batılı fikirlerle tanışma 

ve yakınlaşmanın önemli etkileri de olmuştur.70 

XX. yy. başlarında ise, Necip Asımın çalışmaları ile Mehmet Emin‟in şiirleri yeni bir cereyanı 

müjdeliyordu buda Türkçülük idi. Ahmet Cevdet beyin ikdam gazetesini Türkçülerin emrine vermesiyle de 

bu hareket yayılmakta gecikmedi. Bunlara İstanbul dışında yetişen Türkçülerde katıldı özellikle Mısır‟da 

1900‟de çıkmaya başlayan Türk gazetesi, Türkçü gençlerin yazılarını yayınlamaya başladı.  

Türkçüler Osmanlı insanına yeni bir hayat vaat ediyorlardı. Bu kurtuluş reçetesinin dayandığı fikrin 

temeli Türk Milliyetçiliği olacaktı. İkinci aşamada ülke dışındaki Türklerle birleşilecek ve “TURAN” adlı 

büyük ülkü gerçekleştirilecekti. Birinci Dünya Savaşı da, Almanların isteklerine uygun olarak TURAN ve 

HİNDİSTAN yollarını açacaktı. Akımın gücü ise, İttihat ve Terakki‟nin fikir yapısı ve bütünleşmesiyle ortaya 

çıkmıştır. Bu partinin genel merkez üyesi ve fırkanın resmi ideologu Ziya Gökalp‟tir. Ziya Gökalp 

Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Türkçülüğün tarihini verirken, Türkçülüğün ilk babaları olarak gösterdiği 

kişiler Ahmet Vefik ve Süleyman Paşalardır.71 

Türkçülük akımı II. Meşrutiyet döneminde daha da hız kazanmış, özellikle Osmanlıcılığın siyasi bir 

akım olarak başarılı olamaması bunda etkili olmuştur. Bu dönemde yönetimi elinde bulunduran ittihat ve 

Terakkinin ideolojisiyle bütünleşmesi, Türkçülüğü güçlü bir akım haline getirmiş, partinin resmi ideologu 

olan Ziya Gökalp‟in katkıları Türkçülüğü daha da güçlendirmiştir. Türkçülük bu aşamada resmi bir program 

                                                           
68 Bayraktutan Yusuf, Türk Fikir Tarihinde Modernleşme, Milliyetçilik ve Türk Ocakları, Kültür Bakanlığı, 1996 
69 Akçura Yusuf, Üç Tarz-ı Siyaset, S.93,  Ötüken Neşriyat, 2016  
70 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, S.245, İletişim Yayınları, 2015 
71 Tanyu Hikmet, Ziya Gökalp ve Türk Milliyetçiliği, Elips Yayınları, 2006 Ankara 
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halini almış, bu program sadece imparatorluk Türklüğünü değil siyasal anlamda dünya Türklüğünü de 

kapsamıştır. Buna göre Türkler önce Osmanlı imparatorluğunda milli bir bilince sahip olacaklar ikinci 

aşamada da yurt dışındaki Türklerle birleşerek Turan adlı büyük ülkeyi kuracaklardı. Balkan savaşları ilk 

aşamanın habercisi olmuş, Türkçülük savaş yıllarında siyasi bir bilinç ve hareket haline gelmiştir. Özellikle 

bu savaşın acı sonuçları Türk unsurun uyanışında önemli rol oynamıştı. I.Dünya Savaşı ise ikinci aşamanın 

uygulama safhasıydı. Ne var ki böyle bir ideal, duygu olarak hiçbir türkün karşı çıkamayacağı güzellikte 

olmasına rağmen tarihi ve siyasi gerçeklerle bağdaşmıyordu.72 Hele de Osmanlı imparatorluğunun içine 

düştüğü feci durum böyle bir idealin gerçekleşmesine en küçük bir ihtimal dahi bırakmıyordu. 

Yinede Osmanlı devleti Türkçülük politikasıyla, imparatorluğun dağılmasında etkili olan Milliyet ve 

millet kavramlarına dayanarak varlığını korumaya çalışmıştı. Türkçülük her ne kadar imparatorluğun 

dağılmasını önleyememişse de, aynı yapı içindeki dinamik Türk unsurunun ortaya çıkışını sağlamış, Türk 

milliyetçiliğine ulaşmada bir hareket noktası oluşturmuştu.   

 

SONUÇ 
Fransız İhtilali’nin ortaya çıkmasıyla başlayan milliyetçilik hareketleri, devamında toplumları 

bilinçlendirmiş; eşitlik, adalet, bağımsızlık gibi kavramların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Ancak bu 

durum beraberinde çok uluslu yapıya sahip devletleri derinden etkileyecek nedenler doğurmuştur. Birçok etnik 

unsuru bünyesinde barındıran Osmanlı Devleti’de bu durumdan ziyadesiyle etkilenmiştir. Parçalanmayı 

kaçınılmaz kılan dünyadaki gelişmeler, etkisini Osmanlı Devleti’nde de göstermiştir. Bu durumda idareciler 

dağılmayı önleme amaçlı çalışmalar yapmışlarsa da olumlu bir netice alınamamıştır. Bundan sonraki süreçte 

ise aydınlar ve siyasiler birtakım düşünceler ortaya koyarak durumu farklı bir açıdan ele almışlardır. 

Bu aydınların yetişme tarzları ve aldıkları eğitim, düşünce dünyalarına da yön vermiştir. Öyle ki 

Osmanlı aydınları içinde Osmanlıcılık fikri ortaya atılan ilk düşünce hareketidir. Bu düşünceye göre hangi ırk 

ve millet, hangi dinden olursa olsun vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Osmanlı sayılmış; eşit hak ve 

hürriyetlere namzet olarak görülmüştür. Ancak böylesi bir fikir hareketi dönemin gerçekleriyle bağdaşmayıp 

dağılmayı önleyecek bir hareket olarak görülmemiştir. Zaten hâlihazırda her ulus kendi devletini kurmayı 

amaçlamaktadır. Osmanlı tebaası içindeki Ermeni ve Rumlar bu bağımsızlık düşüncesinin fitilini çoktan 

ateşlemiş bulunmaktaydı. Dış güçlerin de desteğini alan ayrılıkçı azınlıklar amacına ulaşmak için çeşitli 

yollara başvurmaktan geri durmuyorlardı. Dolayısıyla böyle bir durumda ortaya atılan Osmanlıcılık fikri boşa 

kürek çekmek demek oluyordu. 

Ortaya atılan bir diğer fikir hareketi ise İslamcılıktı. Bu düşünceye göre ise tüm Müslümanlar bir çatı 

altında toplanacak böylece tek vücut olarak dağılmayı önlemiş olacaklardı. Çünkü Osmanlı hala tüm İslam 

âleminin halifesi durumunda idi. Bu gücü elinde tutan Osmanlı, parçalanmayı bu şekilde önlemeyi 

amaçlıyordu. Ancak bu fikir hareketi de elle tutulur bir sonuç ortaya koyamamış, dağılmayı önleyememiştir. 

Çünkü bu düşünce Müslim ile gayrimüslim arasındaki farklılığı ve kopukluğu daha da derinleştirecek böylece 

Osmanlıyı daha zor durumda bırakacaktı. Batı da bu olumsuz senaryoyu kendi lehlerine kullanacaktı. 

Dolayısıyla bu düşünce de Osmanlıyı kurtaracak bir fikir hareketi olarak değerlendirilemez. 

Tüm bu çabaların sonuçsuz kalması sebebiyle ortaya atılan bir diğer ve belki de en gerçeği Türkçülük 

hareketidir. Bu düşünceye göre ise ayrılıkçı unsurlar emellerinden vazgeçmeyecek böylece dağılma 

kaçınılmaz olacaktı. Bunun sonucunda ise Türk milleti kendi benliğini ve bütünlüğünü Türk kimliği ile 

koruyacak ve kurtaracaktı. Esasında bu fikir hareketi birçok kişi tarafından da benimsenmiştir. Çünkü temelde 

Türkçülük ile İslam zaten bir bütün olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında diğer fikir hareketlerinin 

yetersiz ve sonuçsuz kalması da bu fikir hareketinin sığınılacak son liman olduğu düşüncesini peyda etmiştir. 

Bu fikir hareketi ilerleyen süreçte sağlam temeller üzerine oturtularak neticesinde Türkiye Cumhuriyeti 

devletinin de kurulmasında önayak olmuştur.  
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Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN73 

THE EFFECT OF LACK OF HUMAN RIGHTS ON BRAIN DRAIN and HUMAN FLIGHT 

İNSAN HAKLARININ EKSİKLİĞİ NEDENİYLE BEYİN GÖÇÜ ve ETKİSİ 

 

ABSTRACT 

Migration is a social problem due to the social, political and economic reasons it has caused in the 

history of humanity that needs to be investigated multi-dimensionally. Qualified labor migration from 

developing countries to developed countries can be characterized as a costly grant for developing countries. 

Due to various reasons from some countries of the world, qualified labor force migration abroad is gaining 

more importance especially after the economic crises experienced recently. Because, after the economic 

crises, the unemployment rate of educated youth has increased significantly. This study is based on the results 

of "QOG Codebook" data for 2010-2018. With the data given, the migration of people who were found in 

other classes as well as working professionals were discussed. 

In this study, the phenomenon of migration was handled with different methods and its negative and 

positive aspects were determined. The causes of the migration were examined, the types of migration and the 

effects of migration were analyzed without ignoring the differences between 15 countries. Migration 

management and immigration rights in the world and immigration rights, policies and criteria have been 

examined, resulting in migration management and immigrant rights. Also, the study of the situation with brain 

migration and the analysis of the causes are carried out on "the political situation and the compatibility 

between human rights and brain drain". In non-democracy countries, brain drain is increasing. Acting on this 

approach, in the literature, the importance of economic situation, welfare level, unemployment, feeling 

happiness and public services reasons are emphasized in the migration of highly qualified labor force abroad. 

Public services abroad are seen as one of the most important causes of brain drain. Because, in the 2000s, 

the political factor found a reality in a systematic and regular line among the reasons of migration. 

Keywords: Brain Drain, Human Right, Causes of Migration. 

ÖZ 

Göç, insanlık tarihinde çok boyutlu olarak araştırılması gereken sosyal, politik ve ekonomik 

nedenlerden dolayı sosyal bir sorundur. Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere nitelikli işgücü göçü, 

kıymetli bir hibe gibi görülmesi gerekiyor. Dünyanın bazı ülkelerinde çeşitli nedenlerden dolayı yurtdışına 

göç etmek,  olayı son zamanlarda kriz haline dönüşmüş, yaşanan ekonomik krizlerden sonra daha fazla önem 

kazanmaktadır. Ülkelerdeki birçok krizlerden dolayı göç etmeyi tercih eden sınıf özel olarak ya ekonomik 

krizlerden ve yahut siyasal baskılardan dolayı eyleme başlıyorlar. Ancak her hangi bir beyin göçü kişinin 

kendi ülkesine zarar olarak nitelenmektedir. Bu çalışma, 2010-2018 dönemine ait "QOG Codebook" 

verilerinin sonuçlarına dayanmaktadır. Verilen verilerle, çalışanların yanı sıra diğer sınıflarda bulunan 

kişilerin göçleri tartışılmıştır. Araştırma alanı ise 15 ülke olarak dikkate alınıyor ve havuz çalışması ise İran, 

Türkiye ve bu gibi bölgesel ülkeler üzerine gerçekleşmiştir.  

Bu çalışmada, göç olgusu farklı yöntemlerle ele alınmış, olumsuz ve olumlu yönleri belirlenmiştir. 15 

ülke arasındaki farklılıkları göz ardı etmeden göçün nedenleri incelenmiş, göç türleri ve göçün etkileri analiz 

edilmiştir. Dünyada göç yönetimi ve göç hakları, politikaları ve kriterleri incelenerek göç yönetimi ve göçmen 

hakları dikkate alınmaktadır. Ayrıca, beyin göçüyle ilgili durumun incelenmesi ve nedenlerin analizi "siyasi 

durum ve insan hakları ile beyin göçü arasındaki uyumluluk" üzerinde gerçekleştirilmektedir. Demokrasi 

olmayan ülkelerde, beyin göçü artıyor. Bu yaklaşıma göre, literatürde ekonomik durumun, refah düzeyinin, 

işsizliğin, mutluluğu hissetmenin ve kamu hizmetlerinin önemi yurtdışında yüksek nitelikli işgücünün göçünde 

vurgulanmaktadır. Çünkü 2000'lerde politik faktör, göç sebepleri arasında sistematik ve düzenli bir çizgide 

gerçeklik bulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Beyin Drenaj, İnsan Hakları, Göç Nedenleri. 

                                                           
73 Prof. Dr., Science and Art Faculty of Near East University- Nicosia/ TRNC 
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1. INTRODUCTION 

Why is “Brain Infiltration and Human Flight” happening? What are the causes of migration in the 

world? The rapid change in political and economic structure changes the reasons of migration by giving a 

dynamic character to the concept of migration, changing the definition of migration and creating new 

definitions about migration. 

The movement towards developed countries is noteworthy because the immigrants have big 

differences in terms of political, economic and social conditions. There is a link between brain drain with 

human flight and human rights. Considering brain migration as dependent, there are many reasons for 

independent factors. However, in this study, the reasons, consequences and characteristics of migrations in 

world history will be examined and the negative and positive effects of brain drain on the main countries and 

migratory countries will be studied. In this study, necessary analysis has been made with reference to causal 

mechanisms. 

Countries, cities, villages, towns, etc. where people live to spend the rest or only part of their lives due 

to economic, social, political, religious or other external factors. changes to residential areas are called 

migration. According to another definition; migration can be defined as changing the living spaces due to 

education, health and cultural reasons that can meet the needs of individuals or to meet their expectations. 

Short-term mobilization for education and training is also considered as migration. Migrations during human 

life can be the result of the desire to benefit from the economic opportunities that are unequally distributed in 

the space, as well as the wars and exiles to be put into practice by the economic systems or state 

authority.(Bakirtas & kandemir, 2010, p. 963)  

When we look at the result of this mobility, changes in both living conditions and cultures can be 

realized. That is, the main reason for this movement is the individual, whether it is for permanent reasons or 

for temporary reasons, within national boundaries, or for a reason or cause that transcends national 

boundaries.(Arslan, Bozgeyik, & Alancıoğlu, 2017, p. 28) 

There are many reasons why people leave their lands and migrate to new areas for various reasons. 

These reasons are economic problems, deterioration of environmental conditions, lack of education, political 

problems, unrest, unemployment rate, non-implementation of human rights and security problems. 

As it known, the migration of brain power abroad from any countries in the past years has caused big 

problem. Human resources have fallen. With the escape of brain power, many capital owners abandoned the 

country because of pressures. The reasons for this are based on the standard data at the following intersection. 

When human rights are violated or unevenly protected, the state failing in its ultimate responsibility. 

Pressures and measures related to press freedom, civil liberties, political freedoms, human trafficking, political 

prisoners, incarceration and religious persecution, torture etc are included in the list of migration causes. These 

are unfeeling factors for immigrant in the society. When there is little opportunity, people migrate, leaving a 

vacuum of human capital. Those with resources also often leave before or just as conflicts erupts. Includes 

pressures and measures related to migration per capital, human capital, emigration of educated populations. 

Although the importance of the brains and elites and the value of their work is not interesting by 

anyone; but the brain drain and human flight problem is one of the important issues in some of the world's 

societies, especially in developed countries. Now, this phenomenon is so important to the intellectuals of 

sociology that a significant portion of experts and even the world's press are publishing and publishing articles 

on this subject. At the same time, official and serious reports show that this problem is not so important for 

governments as compared to other social crises. Perhaps the amount of immigration for governments is not 

alarming. But brain drain for any reason can reduce the potential of knowledge, education, and humanitarian 

forces in a community. 

Investigating the impact of migrating professionals or brain drain can negatively affect the flow of 

scientific, technological, economic, and even information flows. Just as brain drain is harmful to the country 

of origin, it is very useful for destination countries. Because these forces can be considered as a knowledgeable 

and experienced workforce for the host country, which will be able to use them well over time.  
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Brains drain causes the country's infrastructure to weaken and as much as attracting and enlisting elite 

forces, it can be considered valuable for the destination country. Because any specialist, the elite or so-called 

mastermind or talented force is in practice a consumer, processor, and producer of information. This person 

has the ability to do this. Brain migration is an information approach and the brain factor considered an element 

of knowledge. So, the brain is seen as a knowledge-maker. Because this knowledge producer can contribute 

to research activities and solve many problems in different areas. Therefore, a lot of brain deficiency and elite 

abilities for the brain cause the problem. But is there any benefit?  

The term of "brain drain" was developed by the British in the mid-1950s, it was generally believed that 

the number of graduates of English universities was not enough to meet the country's economic needs and part 

of the insufficient number of job seekers. Because some of universities graduate, went to other countries. This 

concept has been interpreted and explained in different ways and has been looked at in some cases from 

specific angles. But all the definitions are essentially pointing to one point: it's the departure of the brains and 

specialists of a country and their migration to other places that have better conditions for work and 

life.(Mackey, 1969, p. 23) 

The brain drain refers to the phenomenon in which one country's thinkers leave their country for 

security reasons and refugee to another in order to continue their studies more safely. Immigration of 

professionals, scientists, engineers, physicists, and other professional jobs from developing countries to 

advanced brain drainage countries is called.(Ghasshasbi, 1996, p. 41) 

Hence, it is said to be a process in which the experts and elites of a country prefer to leave their 

homeland and move elsewhere because of scientific, economic, technological, political problems, lack of 

research facilities and welfare. 

 It should be said that in many cases, developing or developing societies, rather than using their own 

specialist forces or the ability to use the expertise and potential of information professionals to gain experience, 

the implementation of misguided policies or the creation of a climate of political repression will make migrant 

professionals go. Instead, advanced countries will increase their brain drain by giving the high salaries, good 

conditions, social welfare, and intellectual and practical freedom for the elite. Most migrant professionals 

migrate to newer and more diverse scientific resources that they consider to be better than scientific, economic, 

social, cultural, political and security conditions. Immigrants want to make their own specialty and academic 

capacities in their new society, their own development, and others, by shifting and migrating to other countries. 

The brain drain from developing countries to advanced countries is unilateral and beneficial to advanced 

countries. In general, the phenomenon of brain drain is a waste of human and intellectual capital of society. 

An issue that cannot be easily overlooked. Hence, brain drain is extremely dangerous to the developing and 

poor developing countries. Because they losing efficient and expert human capital. 

 

2. The theoretical framework about Brain drain in the world 

It would be correct to assess brain drain with a globalization approach. It would be truly that the 

possibility of telecommunication in today's conditions, people living all over the world are aware of each other 

and if there is any agenda issue, it causes regional and international developments. Conceptualization of the 

brain drain crises in the world could be explained in worldwide framework. 

 For example, we may consider the “Arab Spring” is events and the “Yellow Vests” protests in France, 

which took place soon. Brain migration is not just an elite and a successful mass separation from its home 

country; at the same time, it has the nature of labor migration. Because when the issue of immigration is 

considered, there is also a qualified and unqualified workforce. Brain migration, if for any reason, settled in 

another country is almost seen as a second-class citizen. This is a problem that globalization poses on the basis 

of a capitalist idea. 

Brain migration is a kind of international migration that has become widespread with the globalization 

and has become widespread after 1960s. This type of migration is defined as the ability of skilled and well-

educated workforce to move to the developed country from underdeveloped or developing countries in order 

to achieve higher wages, higher research opportunities, much more attention to information, and advancement 
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in career. Brain drain, which has an important place in labor markets and international migration types; It also 

means the transfer of manpower at low cost. 

As a result, different impacts emerge in terms of migrant and migrant countries. In recent years, with 

the dissolution of the USSR and the Middle East countries, we are witnessing various groups of immigrants 

to the EU and US countries. Some of these groups prefer other countries in terms of politics, others for security, 

others for welfare and education. But the separation of all this from their homeland is a huge loss of human 

capital. Though Turkey, Iran, Iraq, Azerbaijan and some countries are trying to regain talented people have 

emigrated but given to the domestic current situation and the necessary facilities and migrated to the brain due 

to not providing the environment as they do not choose to return.  

As a causal mechanism, it is possible to count the various mechanisms of brain drain. However, many 

analysts consider the migration of the crisis under four main headings. 

A. Socio - Economic Reasons 

B. Political and Socio-Cultural Reasons 

C. Security Reasons 

D. Natural Causes 

Based on “QOG Codebook's data”, surveys conducted in 58 countries reveal the following facts: 

1) Socio- Due to economic reasons, the migration rate is 83%. 

2) Due to political and socio-cultural reasons, the migration rate is 52%. This migration is usually 

carried out in countries governed by the authoritarian system. Authors, journalists, activists on human rights, 

and people active in political protests prefer to migrate for their own security. 

3) For security reasons, the migration rate is 29%. The migration mechanism in this field has been 

taking place since 1990 (after the collapse of the Soviets Union), taking into account the wars in the Middle 

East, country occupations, tensions and civil wars within the countries. Afghanistan, Iraq, Libya, Syrian 

occupation, civil wars in Myanmar, turmoil in Yemen, annexation of the Crimean island on Russia. Events 

are among the security reasons. 

4) Due to natural reasons the migration rate is very low as 8%. This is because migrations such as 

earthquakes, floods, storms, volcanic eruptions, droughts, and water resources are all over the world. 

In our study, the following 4 main factors were discussed, only Human Rights and Rule of Law, Public 

Services, GDP per Capita, Unemployment rate and Quality of scientific research institutions. 

  

a)  Socio-Economic Reasons 

The most important reason behind the migration expressed in different forms such as labor migration 

and brain drain is economic. The industrial revolution, which began in Western Europe in the 18th century, 

caused radical changes in the social structure and increased labor migration. The mass production has been 

started in parallel with the developments in technology and industrial revolution. The industrial facilities in 

the cities directed the production center from the home to the factories where the mass production was made 

and accordingly the migration phenomenon in the cities increased, with the urbanization the traditional large 

family became the urban core family and the division of labor increased. As a result of these developments, 

with the globalization of the last century, national labor force has become more open to the world and the 

labor force migration has accelerated worldwide. 

One of the largest types of migration in the present century is labor migration. Labor migration is one 

of the economically oriented migration types. It is also important for people to seek employment or to work 

in better conditions or to go to a region or country with higher job opportunities and welfare rate in order to 

provide them with a better life standard for their families. In-bound or out-of-border movements for 

employment purposes are called labor migration.(Öner, 2014, p. 84) 

The most important part of the labor migration is brain drain. Finding worker migration among 

physicians, engineers and scientists with advanced abilities has become very common. Iran, Turkey, Pakistan, 

Iraq, Syria, Russia and Azerbaijan Republic are among the countries that have more experience with the brain 

drain. These countries are 28, 24, 31, 32, 36, 19, 29, respectively, and lose 60% of the well-educated and 
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qualified labor force. Brain drainage occurs from developed countries as well as from developed countries as 

well as from developed countries. 

For years, the European Union has experienced an economic and social change and has adopted 

migrants in their own interests. As a result of the events in the 1970s, local people supported anti-immigration 

policies. Nowadays, European Union countries have decided that immigrants cannot respond to their own 

interests and they have prevented migrants from coming to their countries by knitting to the borders. In 

addition to economic reasons; low wages, high tax rates, high level of burden on investment, economic 

instability, deterioration in income distribution, poor working conditions, low quality urban life, increase in 

unemployment rates, employment of people in other occupational groups other than their own occupations, 

In the economic crisis phase, the most educated persons are dismissed and the poverty increases due to all 

these reasons.(Bayraklı, 2007, p. 102) 

 

b)  Political and Socio-Cultural Reasons 

Better opportunities, higher wages and good welfare, as well as discrimination caused by the ethnic 

differences of the regions or countries they go to, political instability, regime changes, citizen exchange 

policies and so on. it causes migration movements in socio-cultural and political factors. This situation can be 

caused by problems and imbalances between different countries of the country as well as between countries 

(Aksoy, 2012: 294). The need for education can cause immigration, as well as the control mechanism formed 

by large families and the desire to get rid of the authority is shown as another reason for the migration of the 

educated young people. (Başel, Türkiye'de Nüfus hareketleri ve İç Göçün Nedenleri, 2007, pp. 515-542) 

In addition, young people from metropolitan city centers to receive education in higher education 

institutions; they do not abandon the lifestyle they are used to. These individuals may not be able to meet the 

expectations of individuals and the lifestyle and job opportunities they migrate. Based on this phenomenon, 

the immigrant provinces lose their qualified labor force which is an important factor of development. (Başel, 

Sosyal Politika Açısından İç Göçler: Sıvas'tan İstanbul'a Göç Örneği, 2003, s. 316-390) 

People have migrated due to some political and natural events that they lived in certain periods of their 

lives. Some of the Uyghurs living in East Turkestan in 1961 had to leave their homeland due to the Chinese 

pressure. The most important reason for immigration reasons is the lack of safety. In East Turkestan, the 

people were forced to migrate as a result of the persecution, slaughter and torture in other parts of China. (Gül, 

2007, s. 61-79) 

The first gate of migration was temporarily Afghanistan. Later, the people here have migrated to 

Turkey. However, since 1981, the number of political immigrants has been interesting in the periods of 

Russian occupation in Afghanistan and then in Taliban rule. As a result of the revolution in Iran in 1979, many 

people were forced to migrate due to Sharia law or for political reasons. During the Iran-Iraq War (1980-

1988), many people left the country because of the security problem. In 2006- 2014, the Iranian President 

Mahmmoud Ahmadinejad had many brain drain due to repression and political arrests. Both political activists, 

artists and writers and journalists had left the country.  

Migration in political conditions is important. Because the individuals or groups to escape political 

torture, freedom of religion, freedom of language to live freely and the purpose of liberation from race is 

caused by the migration. The reason why people leave their country is not only due to economic problems but 

also cultural, political, internal civil war, oppression and internal conflict. Issues as much as economic reasons 

and this situation has caused migration movements. The people who left their country because of the war and 

political pressures in the country did not only live in the poor, but also in the people who were educated and 

working. People who migrate from their countries socially and politically have their own culture, education, 

religion, life style, ethnicity etc. they are taking. 

In the country of immigration, different workforce, economic, cultural diversity and multiculturalism 

have been produced. Immigrants have been assimilated as much as they have taken their own culture. The 

country, which grows in terms of population, prevents a conflict between cultures as well as a multicultural 

society. As the duration of stay in the country of immigration increases, their connection with the places they 
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are coming will begin to decrease. It is natural that as long as staying alive is higher and the migrant is far 

from his homeland, as much as the dependencies of the home and the main culture are reduced.(Güllüpınar, 

2012, s. 14-26) 

 

c)  Security Reasons 

Migration movements need to be examined in terms of social, political and economic reasons as well 

as security aspects. When we look at migration between countries, it should be known that migration 

movements are caused by economic and security reasons cause migration movements. Problems such as civil 

war, oppression, internal turmoil, life conditions, insecurity and low income levels paved the way for security 

reasons. The reasons for security changed migration policies and led countries to accept some migration as an 

international security threat. As a result, the concepts of migration and security were analyzed in relation to 

each other. Increasing population trends across countries have led to the elaboration of the security dimension 

in the migration area in more detail in 2000s. In this context, starting in 2015, the rest forced to emigrate from 

Syria's civil war situation people need the necessary policies related to the EU-Turkey and other countries as 

well as between the UN have been made to the application against the migration. 

Today 3.5 million in Turkey, Lebanon 1 million, and has prepared 800 thousand Syrian refugees in 

Jordan is hosting environments and limits. In this country of Turkey it is very developed policies to prevent 

the controller and the scope of its own security itself size. on behalf of Turkey shows that the creation of more 

border security policy.(2015 ,حسین, pp. 211-245) 

With the beginning of civil war in Syria since 2011, a new migration fluctuation has started in the 

Middle East. The reason is that the first movement that raises the migration from Syria to the region is the 

complete disappearance of security.  

Since the civil wars, persecutions and massacres in Syria have shown an increasing tendency, the 

settled population first migrated to safe places and then tried to seek better conditions in economic, social and 

political terms and to resettle. Because of the crisis in Syria, no refugees would be brought to the Western 

countries and those who had to be sent back were told that the impact area of migration was narrowed. The 

impact in the immigration area and migration area has led to greater security problems. Human Security is 

discussed for the first time in human development report. In this context, health security, political security, 

food security, environmental security, community security, individual safety and economic security are 

considered.(Gök, 2016, s. 7-22) 

The immigrants coming to the EU for security reasons were considered as a threat and they were sent 

back but not returned. 

 

d)  Natural Causes 

It caused migration, just like economic, political and socio-cultural reasons. Earthquakes, volcanic 

eruptions, climate changes, global warming, drought, nuclear weapons and energy sources are the main causes 

of the migration. Droughts, the fall of sea levels, the formation of swamps, some settlements transformed into 

the desert and global warming in many areas with the occurrence of biological changes in the nature of the 

migration has taken place in the history process. Variability is observed in weather events in different parts of 

the world, increasing the differences between the regional climates and causing some warm and hot climatic 

conditions in some places.  

These climate changes have greatly affected human life and triggered migration movements. Over-

rainfall in coastal areas, increased fires, storm and tsunami events are seen too much, the destruction of forests 

in the regions of human beings increasingly restricting the areas of individuals and groups have made it 

necessary to migrate. Migrants have been struggling hard to go to places where they can continue their lives. 

Every year, millions of people in Africa have been forced to leave their homes due to economic and social 

crises, natural disasters, conflicts and drought. In this continent, the countries with the highest internal 

migration are; Nigeria, Somalia, Sudan, South Sudan, Democratic Republic of Congo. 
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3. Types of migration in the world and migration forms 

When migrations are ranked in terms of scope, content and quality; While seasonal migration, 

permanent-temporary migration, forced-voluntary migration and labor migration constitute internal migration, 

labor migration, brain drain, exchange migration, political and socio-economic migrations, labor force and 

brain migration as external migration.(Matin, 2017, p. 56) 

Brain migration is one of the most important issues and it has enabled the administration of 

immigration countries as well as immigration countries to manage policies against brain drain. So, what causes 

brain drain? Why brain drain experiencing, and what are the impulses and attractiveness of this issue? Under 

current conditions, many countries are trying to find answers to these questions and understanding how 

important brain drain. Although brain drain has many definitions in the literature, brain drain is called as the 

Although brain drain has many definitions in the literature, brain drain is called as the separation of science 

elite group and professionals from the upper level with their own countries. The direction of this human capital 

movement is often more advanced than the less developed, but it can also be developed among developed 

countries. In the literature, even the human capital movements between different regions within the same 

country have been examined within the concept of brain drain. 

The first emergence of the concept of brain immigration has become a center of attraction for the world 

of science and technology as a result of the large investments of the US in defense and aviation areas in the 

1950s, and then with the migration of scientists and technical personnel from England to this country. To 

define this new phenomenon, the British Royal Academy has introduced the concept of Brain Drain. Since 

the late 1980s, a number of articles have been published on brain drain in academic studies since the 1950s, 

and the economic, social and cultural aspects of this reality have been examined in terms of both the emigrant 

countries and the receiving countries.(Giannoccolo, 2009, p. 49) 

In general, it can be seen that any crisis, economic, social, ideological and political, and any restrictions 

on business and development for professionals, or the lack of suitable job opportunities and the limitation of 

the conduct of research in arbitrary fields may lead to the migration of specialists. There are several other 

reasons in this regard. 

 

4. Methodology 

In the following section, the method applied without taking into account the collation and regression 

method of the model to be foreseen by taking into account the methodology part is taken into consideration. 

In the explanation section, the details of the brain drain are given. The most important part of the data is the 

empirical determination of the factors as the result part. In this section, the causal mechanisms of the study 

can be interpreted with regression-based explanations by acting on the hypothesis. The last part of the study 

is devoted to general evaluation. 

The data used in this study were collected from a survey we conducted on the internet. Among the 

sources we scanned are research and comparison based on countries in "QOG Codebook". The database is 

generally between 2005-2017. 

The aim of the study is to determine the factors that cause high quality migration from different 

countries abroad and the relative importance of these factors. The dependent variable in the econometric model 

we established is "Brain Migration". Methodological considerations of human rights and its impact on 

migration are taken into account. Correlation and regression analysis of the average scale of 0-10 is taken into 

account by an X unit increases the other Y unit is seen. 

The methodology used in brain migration analysis is the reasons and advantages or disadvantages of 

brain migration and migration patterns should be taken into consideration. Brain migration is an information 

approach and the brain factor is considered an element of knowledge. So, the brain is seen as a knowledge-

maker. Because this knowledge producer can contribute to research activities and solve many problems in 

different areas. Therefore, a lot of brain deficiency and elite abilities for the brain cause the problem. But is 

there any benefit? The methodology used in brain migration analysis is used in this direction. First of all, the 
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reasons and advantages or disadvantages of brain migration and migration patterns had been taken into 

consideration. 

 

5. RESULT 

Ravenstein's (1885) first show of gravity for use by London's statisticians. He presented a very simple 

mathematical model of immigration containing his own rules. In this model, two groups of effective factors 

in the gravity process are considered as push factors and pull factors along with the geographical distance 

variable. In fact, the gravity variable plays a downward role in the model. Reasons for repulsive factors are 

factors that cause a person to not have a satisfactory life. Gravity factors are also a set of factors that make 

people's living conditions more desirable, or in other words, life becomes more attractive to them.(Portes, 

2005, pp. 167-235) 

Ravenstein's law is based on countless data and has not provided any mathematical model to illustrate 

the causes of immigration. But Dorigo and Tobler described the Ravenstein idea in the form of mathematical 

formulas. Accordingly, the simple equation of migration in a given time period is between two different points 

of view as the relation between X and Y. Therefore, in the explanation of the equation and regression analysis, 

the following formula is referred to: 

Y = Constant- X1+X2-X3+X4-X5     

Y= 4,107 -0,001.X1+0,504.X2 -0,0000647.X3 +0,008.X4 -0,372.X5 

Y= Dependent  

Constant= (Human Flight and Brain Drain) 

X1 = Human Rights & Rule of Law 

X2 = Public Services 

X3 = GDP per Capita 

X4 = Unemployment, total (% of total labor force) 

X5 = Quality of Scientific Research Institutions 

 

When the Pearson Correlation is evaluated between countries “N”, the relationship between Human 

Flight & Brain Drain shows the same connection degree as 0,000 with Public Services and Quality of Scientific 

Research Institutions. 

 

 

 

 

 

Correlations 

 

Human 

Flight and Brain 

Drain 

Human 

Rights and Rule of 

Law 

Human Flight and Brain Drain Pearson Correlation 1 ,571** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 177 177 

Human Rights and Rule of Law Pearson Correlation ,571** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 177 177 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Since the correlation value is close to one, the goodness of fit indicates that it is appropriate. 

Geometrically, so many variable size upward, all of the sample data points are not distributed in space, but 

almost all are found on the hyper level obtained by regression. This means that Brain Drain and Human Flight 

are variable between Human Rights. The higher the unit X, the higher the effect of the Y unit. In other words, 

with the increase of brain migration and the decrease of human rights, there is an increase in migration. 

 

Correlations 

 

Hu

man 

Flight and 

Brain 

Drain 

Hu

man Rights 

and Rule of 

Law 

Pub

lic Services 

GD

P per 

Capita 

(Current 

Prices) 

Une

mployment 

rate  (Percent 

of total labor 

force) 

Qu

ality of 

scientific 

research 

institutions 

Human Flight and 

Brain Drain 

 Pearson 

Correlation 

1 ,571
** 

,80

2** 

-

,754** 

,093 -

,737** 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 ,00

0 

,00

0 

,357 ,00

0 

N 17

7 

177 177 17

5 

101 148 

Human Rights and 

Rule of Law 

Pearso

n Correlation 

,57

1** 

1 ,71

0** 

-

,541** 

-,152 -

,678** 

Sig. (2-

tailed) 

,00

0 
 

,00

0 

,00

0 

,129 ,00

0 

N 17

7 

177 177 17

5 

101 148 

Public Services Pearso

n Correlation 

,80

2** 

,710
** 

1 -

,787** 

-,023 -

,739** 

Sig. (2-

tailed) 

,00

0 

,000 
 

,00

0 

,818 ,00

0 

N 17

7 

177 177 17

5 

101 148 

GDP per Capita 

(Current Prices) 

Pearso

n Correlation 

-

,754** 

-

,541** 

-

,787** 

1 -,150 ,69

9** 

Sig. (2-

tailed) 

,00

0 

,000 ,00

0 
 

,128 ,00

0 

N 17

5 

175 175 19

2 

104 150 

Unemployment rate  

(Percent of total 

labor force) 

Pearso

n Correlation 

,09

3 

-

,152 

-

,023 

-

,150 

1 -

,120 

Sig. (2-

tailed) 

,35

7 

,129 ,81

8 

,12

8 
 

,23

5 

N 10

1 

101 101 10

4 

104 99 

Quality of scientific 

research institutions 

Pearso

n Correlation 

-

,737** 

-

,678** 

-

,739** 

,69

9** 

-,120 1 

Sig. (2-

tailed) 

,00

0 

,000 ,00

0 

,00

0 

,235 
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As statistically significant correlated (P< 0,05). The correlation of Human Flight & Brain Drain 

between the Human Rights and Rule of Law, Public Services, GDP Per capita and Quality of scientific 

research institutions are suitable for statistic significant. Below, the correlation between Y and X is determined 

graphically. 

First of all, while we check the assumptions of the normality, linearity, homoscedasticity and the 

absence of multiple linearity between the variables (dependent and independent), our values on the scatter-

plot are understood with the correct distribution. We also see this in the normal PP plot regression. The given 

values show the distribution of the variables in terms of dependence and regression standardized Residual. 

The coefficient is constant, as well as Public Services and GDP per capita, and is also a significant. 

According to R2, in the Model Summary expression, we see the effect of independent variables on the 

dependent variable. As is known, the arguments X1, X2, X3, X4, X5 have a significant effect on the constant 

as a dependent variable. While the constant correlation is 0,000 in the coefficient model, Public Services and 

Quality of scientific research institutions are the same. “B” is 0,372 in quality of scientific research institutions 

by showing 0,504 effect in public services. 

The correlation between the two variables increases as the correlation coefficient evaluates to + 1.00. 

One of the variables increases while the other increases. As we approach -1.00, the relationship between the 

two changes increases in the opposite direction. One of the variables increases while the other decreases. In 

this context, if the increase or decrease in the variables are not interconnected, the correlation becomes zero. 

This means that there is no relationship between variables. 

Values of -0.00 are determined in B values between brain migration dependent variable and other 

independent variables (Human rights and unemployment, quality, scientific research institutions). However, 

a coefficient effect of +0,504 between dependent variable and public services (independent variable) was 

determined. This determines the relationship between the two variables in the same direction. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz

ed Coefficients 

Stan

dardized 

Coefficients 

t 

S

ig. 

Correlations 

B 

Std

. Error Beta 

Z

ero-

order 

P

artial 

P

art 

1 (Constant) 4,1

07 

,84

3 
 

4

,872 

,

000 
   

Human 

Rights and Rule of 

Law 

-

,001 

,05

2 

-,001 -

,018 

,

985 

,

625 

-

,002 

-

,001 

Public 

Services 

,50

4 

,06

9 

,611 7

,353 

,

000 

,

855 

,

526 

,

302 

GDP per 

Capita (Current 

Prices) 

-

1,647E-5 

,00

0 

-,131 -

1,810 

,

072 

-

,755 

-

,151 

-

,074 

N 14

8 

148 148 15

0 

99 150 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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Unemploy

ment, total (% of 

total labor force) 

(modeled ILO 

estimate) 

,00

8 

,01

3 

,026 ,

613 

,

541 

,

049 

,

052 

,

025 

Quality of 

scientific research 

institutions 

-

,372 

,13

5 

-,189 -

2,752 

,

007 

-

,737 

-

,226 

-

,113 

a. Dependent Variable: Human Flight and Brain Drain 

In summary, human rights, economic and income issues, research and the existence of general services 

in higher education and society have an important role in increasing brain drain. 

 

6. CONCLUSION 

From the 21st century onwards, labor force migration has gained momentum, especially with 

globalization. This has led to the introduction of the concept of brain drain into the political and economic life 

of countries, which is defined as the geographic displacement of skilled labor force with well-trained, highly 

skilled and skilled professional labor. 

Brain America between migration receiving countries, Canada, Australia, Britain, France, Germany 

first place while Iran, Turkey, Russia, Pakistan and Azerbaijan and some Central Asian and Middle Eastern 

countries were among the countries that the brain drain to developed countries. It is considered as an important 

problem today that the well-educated and highly qualified young population who are expected to use this 

achievement positively in their country to improve their knowledge and experience and do not return to their 

countries. 

Brain migration is an inevitable and even indispensable phenomenon for developing countries. The 

return of citizens to their countries of the country to improve their education and experience contributes to the 

development of their countries both economically and socially. From this point of view, it is important to 

develop policies to control this migration and provide feedback, rather than preventing brain drain. For this 

purpose, if the citizens who study abroad or improve themselves with their work experience, they will at least 

create employment opportunities under the same conditions and allow them to establish their own businesses 

with various incentive systems. 

As a result, the countries that will try to adapt to globalization and the policies to be implemented will 

serve as important building blocks in order to prevent brain drain. However, the development of these studies 

and the ability to renew itself according to today's conditions are important at this point. Will be able to analyze 

the weaknesses and threats of the qualified labor force in the Middle East and Central Asian countries, and to 

concentrate on the strengths and opportunities to be provided. By creating the environment and conditions, 

they will be able to progressively reduce the migration by ensuring the continuity of studies on valid 

employment and remuneration policies by focusing on the work of attracting brain drain to their country. 
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Axiding WUSIMAN74 

SAÇAKLIZÂDE MUHAMMED MARAŞÎ’NİN İLMİ KİŞİLİĞİ ve TEMEL KELÂM 

DÜŞÜNCELERİ 

SACHAKLIZADE MUHAMMED MARASHI’S SCHOLARLY IDENTITY and HIS BASIC OPINIONS IN 

KALAM 

 

 

 

ÖZ 
“Saçaklızâde Muhammed Maraşî’nin İlmi Kişiliği ve Temel Kelâm Düşünceleri” adlı bu 

çalışmamızda, XVIII. yüzyılda yaşamış olan Osmanlı âlimlerinden Saçaklızâde’nin ilmî kişiliği, eserleri ve 

kelâmi düşüncelerini araştırdık. Araştırmamızda evvela müellifin hayatı ve eserleri ile ilgili kısaca bir 

değerlendirmede bulunduktan sonra, müellifin kelâm alanındaki ilmî duruşunu incelerken bu bağlamda 

Allah’ın zatı ve sıfatları, iman ve nübüvvet gibi konuları mukayeseli bir şekilde ele aldık. Müellifin, yaşadığı 

dönemin ilmi medreselerinde bulunan eğitim programlarındaki yanlışlıklara dikkat verdiği ve ortaya çıkan 

problemleri çözmek amacıyla gereken konularda eserler yazarak içinde bulunduğu durumu tenkit etiği ve 

önerilerde bulunduğu görülmektedir.  

Bu bağlamda ele aldığı eserlerine ve görüşlerine bakılırsa Saçaklızâde’nin yaşadığı çağına göre, 

oldukça muhafazakâr karaktere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Müellifin itikadî konularda felsefe ve felsefî 

ilimleri tamamen karşısına alan bir düşünce yapısına sahip olduğu, temel dini hususlarda geleneksel çizgide 

yürüdüğü, görüşlerinde ise, selefî görüşe yakın olduğu tespit edilmektedir. Saçaklızâde’nin inanç konularında 

filozoflara reddiyelerini ve karşı duruşunun nedenini Gazâlî’den etkilenmesinin neticesi olarak 

nitelendirebiliriz.  

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Saçaklızâde, Zat ve Sıfat, İman, Nübüvvet   

 

 

 

ABSTRACT 

In this study called “Saçaklızâde Muhammed Maraşî’s Scholarly Identity and His Basic Opinions in 

Kalam” we have examined the scholarly identity, works and opinions of kalam of Sacaklizade, an Ottoman 

scholar who lived in 18th century. In this study, we first evaluated his life and his works briefly. Then we 

comparatively discussed the topics such as the essence and attributes of Allah, the creed and the prophethood 

while studying the scholarly standpoints of the author. It is seen that the author paid attention to the 

inaccuracies in the educational programs in the scientific madrasas of his time and he wrote the works on the 

subjects required in order to solve the problems that appeared and criticized the situation and made 

recommendations.  

If we consider Saçaklızâde’s works and opinions in this context, it is evident that he was quite 

conservative for his time.  It can be seen that in topics of creed, his mentality was totally against philosophy 

and the philosophical sciences. He followed the classical way in basic Islamic sciences. His personal opinions 

were close to the Salafi school. It can be concluded that the reason of Saçaklızâde’s refutations and stand 

against philosophers is the result of Ghazali's influence on him.  

Keywords: Kalam, Saçaklızâde, Dhat and Sifat, The Essence and Attributes, Prophethood, Nubuwwat. 
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GİRİŞ 

Saçaklızâde'nin Adı ve lakabı 

Saçaklızâde’nin kimliği ile ilgili kesin bir bilgi elde edilmese de kendisinin arkasında bıraktığı 

eserlerinde ve bazı biyografik kaynaklarda tam adının Saçaklızâde Muhammed b. Ebû Bekir el-Mar’aşî el-

Hanefi75  olarak geçmektedir. “Saçaklızâde” lakabının yani günümüz diliyle soyadının ailesinden gelmiş 

olduğu bilinmektedir.76  Saçaklızâde’nin öğrencilerinden biri olan Hüseyin b. Haydar et- Tibrizi’nin (h. 

1176/1763) bu künyede bulunan “zâde” kelimesinin aslında oğul anlamında bir Farsça söz olduğunu, 

“Sâçaklı” sözünün ise, aslında babasının lakabı olup sonra künye olarak kendisine verildiğini ifade eden bir 

söylemde bulunduğu tespit edilmektedir.77 Doğduğu ve yaşadığı yer anlamında Mar’aşi denmiştir. Hanefi 

denmesi de müellifin fıkıhta “Hanefi” mezhebini benimsediği içindir.   

 

Saçaklızâde’nin Dğum Yeri ve Doğum Tarihi  

Saçaklızâde Mehmed Efendin’in babası Ebû Bekir efendinin Maraş’ta yaşadığı ve orada bulunan bir 

camide imamlık görevi yaptığı bilinmektedir.78 Maraş, o zamanlar Rûm ve Şâm arasında bulunan geçit bir 

şehir olup müellifin yaşadığı dönemlerde eğitim ve kültürel açıdan çok ilerlediği, cami ve medreselerinin 

çokluğu ile göze çarptığı bilinmektedir. Müellifimiz işte bu şehirde doğmuştur.79 

Ama Saçaklızâde’nin doğum tarihiyle ilgili kaynaklar net bir bilgi vermediği için ders aldığı 

hocalarının yaşamış tarihi, yetiştirdiği öğrencilerinin verdiği malumatlar ve kendi eserlerinde bulunan bazı 

ifadelerden hareketle onun XVII. Yüzyılın ikinci yarısında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Biyografik 

kaynakların verdiği bilgilerin araştırılması neticesinde de onun 1075/1665 tarihine yakın bir zamanda doğmuş 

olabileceği kanaatine varılmaktadır.80 Böylece Saçaklızâde’nin Osmanlı padişahlarından II. Mustafa (v. 

1703)81 ve I. Mahmud’un (v. 1754)82 tahta oturduğu dönemde yaşadığı bilinmektedir.   

 

Saçaklızâde’nin Ailesi  

Müellifin hayatıyla ilgili bilinmeyen hususlardan biri de budur. Kaynaklar müellifin babası Ebû Bekir 

Efendi’nin müderris olduğunu ve bir camide imamlık yapan, eğitim gören bir kişi olduğundan bahseder.  

Saçaklızâde’nin de ilk eğitimini babası Ebû Bekir Efendi’den aldığı bilinmektedir. İleride göreceğimiz gibi 

müellifin birçok ilim dalında yetişmiş biri olduğu, ailesinin ilim ve eğitime çok önem veren bir aile olduğunu 

göstermektedir. Müellifin yuva kurup kurmadığı ve aile yaşamıyla ilgili bilgiler her ne kadar az hatta yok 

sayılsa da onun evlenmeden geçtiğini söyleyemeyiz. Sicilli Osmani “oğlu İbrahim Efendi 1149’da (1736/37) 

vefat eyledi” 83 ifadesiyle bu düşüncemizi doğrulamaktadır. Saçaklızâde’nin “Velediye” adlı risalesinde geçen 

“ey oğul; bu münazara ilmi hakkında bir risaledir, onu sen ve senin gibi başlangıç talebeleri için hazırladım” 

ifadesi de müellifin evlenmiş olduğunu, çocuklarının da var olduğunu düşündürmektedir. Corcî Zeydân (1861-

1914) da bu esere atıfta bulunarak, Saçaklızâde’nin bu risaleyi kendi oğluna yazdığını, bu yüzden “er- 

Risâletü’l el- Velediyye” denildiğini söylemektedir.84 Ancak Saçaklızâde’nin çocuklarıyla ilgili başka geniş 

bilgi rastlanmamaktadır.   

                                                           
75Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemu’L- Müellifin Teracimu Müsennifi’l el-Kutubu’l - Arabiyye (Beyrut: Mektebtu’l el -Müsenna – 

Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabiyye, 1957), 9:118; İsmail b. Muhammed el- Bağdadî, Hediyyetü’l-Arifîn Esmâu’l-Müellifîn ve Âsaru’l 

el- Müsennifîn (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1951), 2:322.  
76 Bk. Osman Sandal Oğlu (Sandal Hoca), Maraş’ta Saçaklızâdeler ve Eski Maraş Âlimleri, haz. Yaşar Alparslan 

(Kahramanmaraş: Ukde Kıtaplığı, 2009), 132.  
77 Bk. Saçaklızâde Muhammed b. Ebû Bekir el- Maraşî, Takrîru’l Kavânîn el- Mütedâvile min İlmi’l – Munâzara, haz, Yusuf 

Türker (Kahramanmaraş: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 2017), 27. 
78 Bk. Saçaklızâde, Takrîru’l Kavânîn, 27.  
79 Bk. Saçaklızâde Muhammed b. Ebû Bekir el- Maraşî, Cühdü’l-mukıll (mine’t-tecvîd), drs, thk; nşr. Sâlim Kaddûrî el-Hamed, 2. 

Baskı, (Amman: Dâru’l el- Ammâr, 1429/2008), 11-12. 
80 Bk. Saçaklızâde, Takrîru’l Kavânîn, 29.  
81 Abdülkadir Özcan, “Mustafa II” Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2006), 31: 275. 
82Abdülkadir Özcan, “Mahmud I” Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 27: 348.  
83 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, haz. Nuri Akbayar (İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996), 3: 1016. 
84 Corcî b. Habîb Zeydân, “Târîḫu’l âdâbi’l el- luġati’l-ʿArabiyye” (Mısır: Hindevî Eğitim ve Kültür Yayınları, 2012), 1143.   

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

173 

Saçaklızâde’nin Vefatı 

Tarihi kaynaklar Saçaklızâde’nin vefat tarihiyle ilgili farklı bilgiler vermektedir. Mesela: Osmanlı 

Müellifleri Saçaklızâde’nin vefat tarihiyle ilgili 1145/1732 tarihini verirken85 Sicilli Osmânî 1155/1742 

tarihini ve Bağdatlı İsmail Paşa ise 1150/1737 tarihini vermektedir. Saçaklızâde bazı eserlerinde “bu risâleyi 

h. 1146/1733 senesinde tamamlayıp ona Risâletu’t- Tekbîr adını verdim”86 gibi eserin bitiş tarihini vermiş 

olup bu tarihler ile biyografik eserlerin verdiği vefat tarihlerini bir araya getirdiğimiz zaman uyuşmazlık ortaya 

çıkmaktadır. Tüm bu uyuşmazlıklardan dolayı müellifin vefatı hakkında kesin bir tarih rastlanmamaktadır. 

Ama yukarıda dile getirilen “Risâletu’t- Tekbîr” adlı eserde verdiği bitiş tarihine bakarak müellifin vefatının 

1733’den sonra olduğunu düşünebiliyoruz.  

 

Saçaklızâde’nin ilmi yönü  

XVIII. yüz yıl Osmanlı devletinin siyasi ve içtimai açıdan geriye çekildiği bir dönem olmuştu. Bu 

durum günün eğitim sistemini de etkilemişti. Bu nedenle Eğitim sisteminde gerileme ve problemler ortaya 

çıkmış, devam eden sistem yok olamaya yüz tutmuştu. Devlet, eğitim sisteminde bulunan problemlere karşı 

yeniden kalkınma hareketleri başlamış idi. Döneminde özel bir ilmi kimlik taşıyan Osmanlı alimi Saçaklızâde 

de bu hareketlerin dışarıda kalmadı. Onun medreselerin ders programlarını eleştirdiği ve medreselerde 

bulunan seviye düşkülüğü ve düzensiz eğitim programlarına yönelik çalışmalarda bulunduğu bilinmektedir.87 

“Tertibu’l- Ulum” adlı eserini buna misal olarak gösterebiliriz. Çünkü bu eser dönemin eğitim programını 

reform niteliğini taşımaktadır. Konumuzla ilgili olarak mevcut düşünce sisteminin mantık, felsefe ve 

münazara gibi akli ilimlere, eğitimde geriye çekilmenin sebebi olarak algıladığını ve bu ilimlerin öğretilmesini 

haram diyerek eğitim programından uzaklaştırıldığı bilinmektedir. Saçaklızâde ise, bu düşüncenin tam aksine 

ilk zamanlar mantık ve felsefe ilimlerine çok ihtimam gösterdiği görülmektedir. Çünkü ona göre mantık ilmi 

faydalı bir ilimdir, doğru düşünceleri yanlış düşüncelerden ayrıt edebilmemiz için konulan akli kurallardan 

ibarettir, günümüzdeki mantık kuralları ise filozofların inançlarından uzaktır, haram olan ancak şar’iyata karşı 

koyan ilâhiyat ve tabî’yyât felsefeleri ile karışan ve bu amaç için hizmet eden mantık ilmidir.88 Saçaklızâde’nin 

bu görüşlerinden anlaşılıyor ki, ona göre felsefe tümüyle haram değildir. Ancak ilâhiyat ve tabî’yyât 

felsefesini öğrenmek ve öğretmek haramdır. 

Bu düşünce ile ilerleyen Saçaklızâde arkasına kendinin kelâm-i görüşlerini yansıtan “Neşru’t et-tavâli” 

adlı eserini bırakmıştır. Bu eser müellifin felsefeye gösterdiği ihtimamının meyvesidir diyebiliriz. Çünkü bu 

eser kelâm-i görüşler ile beraber mantık kuralları ve felsefi görüşleri de içermektedir. Ama Saçaklızâde son 

zamanlar kelâm ve felsefe ilimi ile uğraştığından pişman olduğunu şöyle ifade etmektedir: “Ben kelâmı Gâzâli 

gibi terk ettim, ondan tövbe ettim, Allah’tan beni kelamcılar ile beraber haşretmemesini isterim. Bu sözlerimi 

kelâm ilmi ile meşgul olup, “Neşru’t et-Tevâli”yi yazdığımdan sonra diyorum, şimdi o kitabın tüm nüshalarını 

toplayıp yıkmak istiyorum, benden kelâma ait hiçbir eser kalmasın, ama buna gücüm yetmiyor”.89 Fakat 

Saçaklızâde’nin kurtulmak istediğini söyleyen kelâm ve felsefenin ancak ilâhiyat ve tabî’yyât içerikli kısmı 

olduğunu, dinin temelini teşkil eden kelâmı ise kabul ettiğini söyleyebiliriz. Nitekim onun kelâm ilminin tarifi 

hakkındaki sözleri buna işaret etmektedir; “kelâm ilmi “usulü’d- dîn” ilmi olarak da adlandırılır. O, dinî 

itikadî meseleleri, deliller ortaya koymak ve şüpheleri ortadan kaldırmak suretiyle, ispata imkân tanıyan bir 

ilimdir. Kelâm ilmi Allah’ın zatından ve sıfatlarından, mebde’ ve me’âd itibariyle mümkün varlıkların 

durumlarından İslam kanunu üzere bahseden bir ilim olarak da tanımlanabilir. Bu tanımdaki “İslam kanunu 

üzere” ifadesi ilahî ve tabî’î felsefeyi dışarıda tutmaktadır…”.90  

                                                           
85 Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, nşr. İsmail Özen – A. Fikri Yavuz (İstanbul: meral Yayınları, 1972/1975), 1:434.   
86 Bk. Saçaklızâde, Takrîru’l Kavânîn, 37. 
87 Bk. İbrahim Çetintaş, “Yaşadığı Dönemin İlmî Anlayışı Bağlamında Saçaklızâde’nin İlmî Kişiliği” Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 16 (Aralık 2010): 91-118. 
88 Bk. Saçaklızâde Muhammed b. Ebâ Bekri, Tertibu’l Ulûm, Thk. Muhammed b. İsmail es- Seyid Ahmed (Beyrut: Daru’l el-

Beşâiri’l - İslâmiyye, 1408/1988), 139. 
89 Saçaklızâde, Tertibu’l – Ulûm, 214.  
90 Saçaklızâde, Tertibu’l – Ulûm, Çev. Zekeriya Pak-Akif Özdoğan (Kahramanmaraş: Ukde Kİtaplığı, 2009), 178.  
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Âkaîd konuları özellikle Allah’ın zatıyla ilgili hususlara her zaman büyük alimler önem vermiştir. 

Çünkü bu konular üzerinde yapılan söylemler İslam ümmeti arasında büyük kavgalara neden olmuştu, 

özellikle selef alimler tarafından bidat sayılan kelâm medreseleri ortaya çıktıktan sonra. Çünkü selefler kelâm 

ilminin saf akidenin temeli olan Kur’an ve Sünnetten uzaklaştıran ilim olduğunu düşünüyorlardı. Kur’an ve 

Sünnet temelinde oluşturulan dinî akideler İslami fetihlerin artması ile İslami esaslara sımsıkı sarılan 

Müslümanların aklı, fethedilen toprakların kültür ve dinleriyle temasa geçmiş ve bazı fikri araştırmaya 

kaymıştır. Bundan sonra onlardaki saf iman felsefi ve ilmi renge bürünmeye başlamıştır. Âlimlerin bir kısmı 

felsefeye sığınmış, bir kısmı da aklî araştırmaya dalmış ve birtakım görüşler ortaya atmaya başlamıştır.91 İşte 

müellifimiz Saçakalızâde, yeniden ortaya çıkan bu düşüncelerin doğru ve hatasını ayrıt etmek için 

görüşlerinde seleflerin düşüncesi üzerinde yürüdüğünü görmekteyiz. Bu haleflerin görüşlerini kabul etmemek 

anlamına gelmez tabi. 

 Döneminin kelâm okuluna hurafe ve kurgulardan arındırılan doğru bir yöntem getirmeye çalışan 

Saçaklızâde selef ve halef kelâm ekollerini ve eserlerini iyice araştırmış ve kelâm tarihini şöyle üç aşamaya 

ayırmaktadır: 

1) Selefler aşaması. Bu dönemde âkaid konuları ancak “İlmü’t-tevhîd ve’s-sıfat (Allah’ın birliği 

ve sıfatları ilmi)” adı altında tartışmaya girmeksizin, deliller ortaya koymaksızın sadece meseleyi beyan 

etmekle yetinirdi. Bu dönemde kelâm adı yoktu.  

2) Kelâm ilminin ortaya çıktığı aşama.  Bu aşamada itikadî meseleler kelâm adı altında çok ileri 

düzeyde araştırılmadan delilleriyle birlikte dile getirilirdi, fırkaların tartışmalarına fazla yer verilmiyordu. Bu 

dönemde kelâm sem’î delillerle teyit edilen aklî deliller anlamını taşıyordu.92 

3) Kelâm ilminin öncekilerin (mütekaddimin) kelâmı ve sonrakilerin (müteahhirin) kelâmi diye 

iki döneme ayrıldığı aşamadır. Öncekilerin döneminde kelâm Mu’tezile başta olmak üzere İslami fırkalar ile 

olan tartışmalar üzerine kurulmuştu. Sonrakilerin dönemi ise, kelâm ile felsefe karışmış, kelamcılar 

felsefecilere karşı cevap vermekle meşgul olan bir dönem olmuştu.93 

Saçaklızade, söylediğimiz sonrakilerin dönemi üzerinde durmaktadır ve bu dönemde kelâm ile 

felsefenin karışmasıyla Müslümanların çok büyük zararlar gördüğünü söylemektedir. Özellikle de Nasîr et- 

Tûsî’den94 sonra gelen kelâmcıların sözleri felsefe ile iç içe girdiği için onların kelâmının kabul edilmesinin 

imkânsız olduğuna işaret etmektedir. Ardından Felsefeye olan karşı tutumu şu sözlerinde yansıtmaktadır: 

“Bence kitap ve Sünneti bırakıp İbn Sînâ (ö. 428/1037) ve onun gibilerin sözleriyle meşgul olanlar 

kırbaçlanması, sokaklarda dolandırılması gerekir ve bunun kitap ve Sünneti bırakıp bidatçıların batıl sözleriyle 

meşgul olan kimselerin cezası olduğunu herkese duyurulmalıdır”.95   

Saçaklızâde, akidesine felsefeyi karıştıran halefleri tenkit etmiş olsa da selef akidesini tercih eden 

haleflerin hata etmediğine işaret etmektedir ve buna örnek olarak halefler dönemine ait olan “El-Makâsıd ve 

El- Mevâkıf” gibi eserleri dile getirmektedir ve bu eserlerin filozofların inanç ve düşüncelerini “Râzî (ö. 

606/1210) ve Beyzâvî” gibi gizlemeden naklettiklerini, kendi görüşlerini İslam akaidinin içine sokuşturmadan 

açıkça belirttiklerini ve onlara karşı reddiyede bulunduklarını açıklamaktadır.96   

Tüm bu durumlar nedeniyle mevcut kelâmi düşünceleri eleştirel biçimde ele alan Saçaklızâde kelâm 

hakkında eline kalem almasındaki hedefinin, akli meseleleri batıl felsefi düşüncelerden arındırmak ve ilim 

talebelerinin akli meseleleri kolayca anlamasını sağlamak olduğunu bildirmektedir.97  

                                                           
91 Bk.  Şerafettin Gölcük, Kelâm Tarihi, 9. baskı (İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları, 2016), 19. 
92 Bk. Sâdüddîn et-Taftâzânî, Şerhu’l Akâid, Trc. Talha Hakan Alp, 3. Baskı (İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fkültesi Vakfı Yayınları, 

2017), 34. 
93  Saçaklızâde, Tertibül- ‘ulûm, 144-146. 
94 "Nasîr et-Tusî: Muhammed b. Muhammed b. El-Hasen et-Tusî (597-672) Şia’nın reislerindendir. Filozof, Felekiyat ve Riyaziyat 

âlimi ve çeşitli ilimlere çok yünlü bir âlim. Birçok eseri vardır. Hükümdar Hülaku nezdinde vezir olmuştur. Tusi bu Hükümdar ile 

Bağdat’a kadar gelmiş ve ondan Halife’yi öldürmesini istemiştir. O da Ehl-i Sünnet âlimlerini öldürmüş, geriye sadece filozofları 

ve müneccimleri bırakmıştır".  Bk.  Saçaklızâde, Tertibül - ‘ulûm, 147. 
95 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 586-587; Saçaklızâde, Tertibül-‘ulûm, 147.  
96 Saçaklızâde, Tertibü’l-‘ulûm, 148;  Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 587. 
97 Saçaklıazâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 33. 
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İslam inancını felsefenin hurafeleri, kuşku ve kuruntularından arındırıp saf tevhit inancını kurmayı 

hedefleyen Saçaklızâde tüm kelâmi görüşlerini toplayan eseri “Neşrü’t et- Tavali” adlı kitabında kelâm 

konularını işlerken mütekellimlerin görüşleri başta olmak üzere, filozofların ve diğer kelâm ekollerinin 

görüşlerini detaylı şekilde dile getirmekte ve reddiye vermektedir, reddiye verirken de Eş’arî koluna mensup 

Cürcânî (ö. 816/1413), Taftâzânî ve Mahmûd b. Abdurahman el- İsfahânî (ö. 749/1349) gibi Müteahhirin 

kelâmcıların görüşlerini benimsemekte ve onların görüşlerini aynı şekilde nakletmektedir. Haleflerin Allah’ın 

sıfatlarıyla ilgili müteşabih ayet ve hadisleri tevil etmesini doğru bulmakta ve bu konularda yapılan tevilleri 

de dile getirmekle beraber, böyle konularda seleflere tabı olmanın daha doğru olacağını söylemektedir.98  

 

1. Allah’ın Zatı ve Sıfatı  

Saçaklızâde’nin zat ve sıfatlar konusundaki görüşlerini kısaca şöyle ifade edebiliriz: Ona göre, Allah 

Teâlâ’nın sıfatlarının hepsi, zâtı gibi ezeli ve ebedidir. Allah Vacibu’l – Vücud’dur. Allah Teâlâ hiçbir şeye 

benzemez. Hiçbir şey de ona benzemez. Allah cisim değildir. Mekâna muhtaç değildir. Allah hiçbir şeye hulul 

etmez. Allah’ın zatında hadis bir şeyin bulunması imkânsızdır. Allah duyularla bilinen herhangi bir şeyle 

nitelenmez. Allah cevher veya araz değildir. Allah zamanla değişime uğramaz. Allah zatında, sıfatında ve 

fiilinde tektir, benzeri yoktur. Kendi nefsi ile kâimdir.  

Kimse Allah’ı sorguya çekemez. Vacip ve mümkün bütün âlemleri ve her şeyi yoktan var eden O’dur. 

Tek yaratıcıdır. Kimse ortak değildir. O her şeyi bilendir, görendir ve işitendir.99 

Saçaklızdeda’ye göre, sübuti sıfatlar ezelde Allah’ın zatıyla sâbit, vücudi, ezeli ve mefhumu Zatına 

zaid olan sıfatlardır. Aynı zamanda bu Eş’arî ve Matürîdi’nin görüşüdür.100 Yani Allah ilimle alim, kudretle 

kadir, hayatla diri, irade ile irade eden, kelâmla konuşan, sem’ile işiten, basarla görendir.101 Saçaklızâde sübuti 

sıfatları fiile bağlı olup olmadığı açıdan ikiye ayırmaktadır: Kudret, Alim, Hayat, İrade gibi sıfatların fiile 

taalluk olduğunu ve Sem’i, Basar, Mütekellim, Beka ve Kadim gibi sıfatların fiile taalluk olmadığını söyler: 

Fiile taalluk eden sıfatlar şunlardır:  

 

1.1. Kudret 
 Saçaklızâde’ye göre Allah kadirdir. Yani Allah şeyleri icat edip etmemekte ihtiyar sahibidir, yapıp 

yapmamada felsefecilerin söylediğinin aksine mecbur değildir. Var edilen her şey Allah’ın kudret sıfatının 

eseridir.102 

 

1.2. İlim 
Allah Teala zati gereği her şeyi bilendir. Allah’ın ilmi ezelidir, Felsefecilerin görüşünün aksine külli 

ve cüzi her şeyi kapsayandır. Allah’ın ilmi malumun değişmesiyle değişmez, Allah’ın ilmi konusunda 

bilmezlik söz konusu olamaz.103   

 

1.3. Hayat 
Allah hayattır. Hayat sıfatı diğer sıfatlara anlam kazandıran (musahhih) bir sıfattır. Çünkü hayat 

olmayanın ilmi, sem’i, başarı, iradesi ve kudreti olmaz. 104 

 

                                                           
98 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 421.  
99 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 360-385. 
100 Gölcük-Toprak, Kelâm, 230.  
101 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 389.  
102 Saçklızade, Neşru’t et-Tâvâlî, 397.  
103 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 403 - 405.  
104 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 405.  
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1.4. İrade 
Allah ezelî ve ebedi olarak kendi zatıyla kâim, irâde sıfatıyla ezelî ve ebedî olarak muriddir ve Allah 

Teâlâ’nın bu sıfatı Mu’tezile ve Kerramiye’nin aksine kadimdir.105  

Fiile taalluk etmeyen sıfatlar şunlardır:  

 

1.5. Sem’ ve Basar 

Allah işitilebilir ve görülebilir her şeyi işitendir ve görendir. Sem ve Basar kadim olan iki sıfattır. O 

ikisinin mahiyeti bilinmez.106  

 

1.6. Mütekellim 

Saçaklızâde’ye göre Allah Mütekellimdir. Allah’ın kelâmı harf ve ses türünden olmayan, Zat-ı ilahi 

ile kâim olan bir sıfattır.  Allah’ın kelâmının ne anlamda olduğu konusunda selefin söylediği gibi “Allah’ın 

kelâmının harf ve seslerle gerçekleşeceğini, harf ve seslerin O’nun zatıyla kaim olduğunu ve ezeli olduğunu” 

söylemektedir.107  

 

1.7. Beka ve kadim 

Saçaklızâde, Eş’arî ve Bağdat Mu’tezile’sinin çoğunluğunun Allah için beka sıfatını tespit ettiğini 

söylemektedir.108 Bunun yanında Allah’ın kendi nefsi ile kadim olduğunu da söylemektedir.109   

 

1.8. Haberi sıfatlar 

Saçaklızâde, “istiva110, yed111, vech112, ayn113, cenb114, yemin115” gibi sıfatları Ebû’l Hesen el- 

Eş’ri’nin tespit ettiğini söyler ve bunları da fiil ile taalluk etmeyen sıfatlardan saymaktadır. Saçaklızade, bu 

tür sıfatları tevilsiz bir şekilde Allah Teâlâ’nın zatı kutsiyet sıfatına layık ve münasip, zatının irade ettiği 

manada olduğuna iman edip teslim ve tefviz eylemek, selef Salih ve müçtehitlerin takip ettiği en güzel yol 

olduğunu bildirmekle birlikte tevil etmekte de sakınca olamadığına işaret etmektedir.116 

 

1.9. Tekvin 

Saçaklızâde “tekvin” sıfatını Matürîdiler’in aksine Allah’ın müstakil sıfatlarından biri olarak 

tanımadığı ve Allah’ın fiillerinin tekvine değil kudret ve iradeye taalluk olduğunu düşündüğü için tekvin 

sıfatını fiil ile taalluku olmayan sıfatlardan saymaktadır.117    

 

2. İmân   
İmanın hakikatinin ne olduğu ile ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. İmanın hakikatinin ne 

olduğuna dair kabuller düşünce ekollerinin birçok konudaki görüşlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu konuda 

Ehl-i Sünnetin iman anlayışı, düşmanların ve huzursuzlukların ortadan kaldırılması konusunda önemli bir 

görev yapmıştır.118  

                                                           
105 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 406 - 407.  
106 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 411 - 412.  
107 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 412 - 414. 
108 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 416.  
109 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 418.  
110 Tâ-Hâ, 20/5.  
111 El- Fetih, 48/10.  
112 Er- Rahmân, 55/27. 
113 Tâ-Hâ, 20/39.  
114 Ez- Zümer, 39/56. 
115 Zümer, 39/67.  
116 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 421- 422.  
117  Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 423.  
118 Hulusi Arslan-Mustafa bozkurt, Sistematik Kelâm, (Malatya: Medipres Matbaacılık Yayıncılık LTD. ŞTİ, 2012), 91- 92.  
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Klasik kelâm eserlerine bakıldığında imanın tanımıyla ilgili farklı terimler yapıldığını görebiliyoruz, 

ama tüm tarifler Saçaklızâde’nin söylediği şu tarifle aynı biçimde yapılmıştır: iman, lügatte mutlak tasdik, 

terimde ise, Allah Resulü’nden geldiği zarureten bilinen hükümleri tasdik etmektir; bu hükümlerden tafsilatlı 

biçimde sabit olanları tafsilatıyla, mücmelen sabit olanları da icmalen tasdik etmektir.119 Bu terime 

baktığımızda Saçaklızâde imanın tafsili ve icmali olarak ikiye ayrıldığına işaret etmektedir. Ona göre icmali 

iman, Allah’ın elçisi tarafından getirip haber verdiği şeylere topyekün inanmaktır ve tasdik etmektir. Yani 

Allah’ın varlığı ve birliğini, Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğunu tasdik etmektir. Buna göre bir 

insan nebinin getirdiği “zaruri olarak bilinen hükümleri” bilmese de onun Allah tarafından getirdiği tüm 

şeylerde doğru olduğunu şüphe etmeden tasdik ederse mümin sayılır.   

Tafsili iman ise, Allah’ın elçisi tarafından tebliğ olunan şeyleri tek tek tasdikte bulunmaktır. Mesela: 

ahirete iman, meleklere iman, kitaplara iman, ayrıca kitaplarda beyan edilen farzlar ve haramlara iman vs. 

tafsili imanın içerine girmektedir. Buna göre bir insan icmali iman ettikten sonra “zaruri olarak bilinen” 

hükümleri öğrenmiş ise onlardan her birini tek tek tafsili şekilde tasdik etmesi gerekir, bu zaman onun mü’min 

olmasına icmali tasdik yeterli olmaz. Buna göre namazın farz olduğunu yahut içkinin haram olduğunu tasdik 

etmemek insanı küfe düşürür. Ama bunun gibi dinin zaruri hükümlerini gelmeden önce bilmemek insanı küfre 

götürmez demiştir.120   

Saçaklızâde, İmanın tarifini açıkladıktan sonra imanın ne olduğunu ve onun mahiyetini açıklamaya 

çalışmaktadır. Ona göre iman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Bu yönüyle onun kalpteki tasdikin asıl, dil ile 

ikrarın ise fer’ olduğunu kabul eden Matürîdi ve Eş’arî’nin görüşlerini kabul ettiği tespit edilmektedir. Çünkü 

o ikisinin “iman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır” sözü kelâm alimlerince meşhurdur.121 

İmanın hakikatinin tasdik, şartının ikrar olduğunu kabul eden Saçaklızâde bu konuda farklı görüşlerin 

varlığına işaret eder ve onları şu şekilde dile getirmektedir: 

 

1) İman kalp ile tasdik ve dil ile ikrardır diyenler 

Muhakkik alimlerin çoğulu imanın sadece kalben tasdik olduğunu düşünmüşlerdir. Onlara göre dil ile 

ikrar imanın bir rüknü değil, belki dünyada İslam ahkamının tatbiki için aranan bir şarttır. Zira kalben tasdik 

dışarıdan bilinmeyen gizli bir şey olduğundan onun varlığına dair bir alamet gerekmektedir. Şu hâlde 

muhakkiklerin cumhuruna göre kalbiyle tasdik ettiği halde diliyle ikrar etmeyen kimse dünyada mümin 

sayılarak müminlerle ilgili ahkama tabi olmasa da Allah katında mümindir. Bunun aksine bir kimse münafıklar 

gibi diliyle ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik etmezse Allah katında mümin olmadığı halde dünyada müminlerle 

ilgili ahkama tabi olur. Bu son görüş aynı zamanda Şeyh Ebû Mansur el- Matürîdi’nin de görüşüdür.122 

Kur’an’da geçen şu naslar bu görüşü desteklemektedir. Allah Şöyle buyuruyor:  

یَمانَ ﴿  ﴾أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اْْلِ

“İşte Allah, imanı bunların kalplerine yazmış.” (El- Mücâdele 58/22). 

 ﴿َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاِْلیَماِن﴾

“Kalbi iman ile mutmain olduğu halde…” (En- Nâhl 16/106) 

Saçaklızâde’nin imanın ne olduğu konusunda söylediği bu görüşlerine baktığımızda ona göre, kalpteki 

tasdikin asıl dil ile ikrarın ise fer’ olduğunu kabul eden Matürîdi ve Eş’arî’nin görüşlerini kabul ettiği 

görülmektedir. 

 

2) İman sadece dilin ikrarıdır diyenler 

İslam düşüncesinde Mürcie ve Kerramiye olarak bilinen mezhep mensupları, imanı sadece dilin 

söylemesi ve ikrar etmesi olarak görürler. Kalbin tasdikini önemsemezler. Tasdikte asıl olan dilin tasdikidir 

derler.  

                                                           
119 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 557; Bk. Taftazânî, Şerhu’l Akâid, 267.        
120 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 557-558.  
121  Nûreddin es- Sâbûnî, el- Bidâye Fî Usûli’d-dîn (Mâtürîdiyye Akaidi), Trc. Bekir Topaloğlu, 17. baskı (İstanbul: M.Ü. İlahiyat 

Fkültesi Vakfı Yayınları, 2017), 170. 
122 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, s. 559; Taftâzânî, Şerhu’l Akâid, 268-269; Sâbûnî, el- Bidâye Fî Usûli’d-dîn, 170. 
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3) İman kalbin tasdiki dilin ikrari ve amelden oluşmaktadır diyenler 

İslam düşüncesinde Mu’tezile, Hariciler ve Müheddislerin çoğu imanı bu şekilde kabul ederler. 123  

Kalpteki imanın şüphe ve tereddütten arındırılması gerektiğini ileri süren Saçaklızâde’ye göre, imanda 

tasdikin bulunmasıyla beraber, iman ve küfür, hidayet ve dalalet arasındaki farkı, iman ve amel arasındaki 

ilişkiyi iyi bilmek gerekir. Bu ilişkiyi bilmeyen kişi itikadı ihlal edip nifaka, ikrarı ihlal edip küfre, ameli ihlal 

edip fıska düşebilir. Dolaysıyla Saçaklızâde’ye göre iman konusunda ön sırada tasdik, sonra ameller gelir. 

Saçaklızâde bu düşüncesiyle Ehl-i Sünnet’in “iman olmadan ameller batıl olur” düşüncesi üzerinde yürümüş 

olduğu anlaşılmaktadır.124 

Saçaklızâde, İmanda artma ve eksilme olup olmadığı meselesinin açıklamasının Şerhu’l Akâidde var 

olduğuna işaret ederek bu konuda Taftazani ile aynı görüşü kabul ettiğini bildirmektedir.125 Şerhu’l Âkaid’in 

bu hususta dile getiren ifadeleri, imanın hakikatinin tasdik olduğunu, tasdikin yeri ise kalp olduğunu, 

dolaysıyla, kalpte kati bir şekilde yerleşen imana amellerin hiçbir etkisinin olmadığını, amellerin ancak kendi 

içinde artış gösterebileceğini bildirmektedir.126 

 

2. Nübüvvet 
Saçaklızâde, Allah’ın temelde nebi göndermek zorunda olmadığına dair Ehl-i hakkın düşüncesini 

paylaşmak suretiyle felsefecilerin “Allah nebi göndermek zorundadır” görüşüne karşı şunları zikretmektedir: 

Allah Teâlâ onları sırf merhameti, fazlı ve ikramı gereği insanlara rehberlik etsinler diye göndermiştir.127 

Onlar insanlara din ve dünya saadeti için gerekli olan şeyleri beyan ederler ve istendiği zaman çeşitli 

mucizelerle desteklenir.128 Saçaklızâde, nebilerin sıfatlarını anlatırken onların ne nübüvvet öncesinde ne de 

sonrasında herhangi bir şekilde Allah’ın yasakladığı hiçbir şeyi yapmazlar, gaflete düşmezler, yalan 

söylemezler, yüce mertebelerine zarar vermeyecek ve peygamberliğe dair ayıp sayılmayacak ve noksanlık 

getirmeyecek fiilleri yaparlar demekle Ehl-i Sünnetin “nebiler masumdur” düşüncesini yansıtmaktadır.129 

 

SONUÇ 

Saçaklızâde adıyla Meşhur olan Muhammed b. Ebû Bekir el- Maraşi, XVIII. Yüzyılda yaşayan önemli 

ilmi şahsiyete sahip bir Osmanlı âlimidir. Saçaklızâde, kendi döneminin ana ilim konuları olan tefsir, fıkıh, 

mantık, kelâm, edebiyat ve felsefe gibi farklı sahalarda eserler bırakarak, kendi döneminin ilmî havasının 

değişmesinde büyük katkılarda bulunmuştur. Bizim ele aldığımız akâid ile ilgili konularda da çok sayıda eser 

bırakmıştır. Bu hususta ele aldığı tüm eserlerin özeti olarak “Neşrü’t-Tavali’” adlı eserini sayabiliriz. Çünkü 

Saçaklızâde, ayrı ayrı risale şeklinde ele aldığı konuların tümünü bu eserde toplamıştır. Bu eser kelâm ilminde 

yazılan Mevâkıf, Tâvâliu’l el- Envâr ve Mekâsıd gibi büyük eserlerin muhtevasını içermektedir. Saçaklızâde, 

bu eserlerin sahipleri olan Matürîdi ve Eş’arî takipçilerinin yaptığı gibi, tesis edilen prensipler üzerinden 

giderek, akıl ile Kur’an ve sünneti birleştirip felsefenin kuşku kuruntularından ve asılsız hurafelerinden İslam 

akaidini korumaya çalışmıştır. Bu hususta en çok Gazalî’den etkilenmiş olduğu tespit edilmiştir. Onun bu 

yöndeki tutumu akli meseleleri felsefeciler gibi anlamsız yorumlara yol açmadan, herkesin anlayabileceği bir 

hale getirmesini sağlamıştır. Saçaklızâde, kelâmı görüşlerinde tarafsız bir biçimde Ehl-i hak adıyla selef 

akidesini özellikle de Eş’arî akidesini korumaya çalışmıştır. Buna rağmen haleflerin akıl ve tevil konusundaki 

tutumunu da doğru bulmaktadır. Ama bunu ancak Kur’an ve Sünnet temelinde kabul etmektedir. Nitekim 

onun prensibi “delilleri mezhep ve şahıslara göre değil asıl kaynaklara göre koymaktır”.  Bu yönüyle onu bir 

taklitçi değil yenilikçi bir karaktere sahip kelâmcı olarak değerlendirebiliriz. 

 

                                                           
123 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 559.  
124 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 561-562.  
125 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 561. 
126 Taftâzânî, Şerhu’l Akâid, 271. 
127 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 511. 
128 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 510- 513. 
129 Saçaklızâde, Neşru’t et-Tâvâlî, 516- 520. 
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Feyaz ŞAHİN130;  Doç. Dr. Süleyman GÖKSOY131 

ORTAOKUL BEŞİNCİ SINIFLARDA YABANCI DİL AĞIRLIKLI EĞİTİM UYGULAMASINDA 

YAŞANAN SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

THE PROBLEMS IN THE SCHOOLS WHERE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IS APPLIED 

FOR SECONDARY SCHOOLS FIFTH GRADES and THE SOLUTION RECOMMENDATIONS 

 

 

 

ÖZ 

Araştırmanın amacı, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Düzce İlinde ortaokul beşinci sınıflarda 

yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması kapsamındaki okullarda görev yapmakta olan 32 İngilizce öğretmeni 

ile yapılan görüşmelerle,  yabancı dil eğitimi verilen sınıflarda uygulamayla ilgili karşılaşılan sorunları, çözüm 

önerilerini tespit etmektir. Çalışma nitel bir araştırma olup, çalışmada betimsel analiz tekniği kullanılmaktadır.  

Araştırma sonucunda,; materyal eksikliği, öğretmen eğitimi, DynED İngilizce dil eğitim sistemi ve 

EBA’nın hazırlık sınıfı için yetersiz olması, velilere hazırlık sınıfını içeriğinin iyi anlatılmaması, öğrencilerin 

Türkçe dilbilgisi eksiklikleri, ders planlamasının iyi şekilde planlanmaması şeklindedir.  

Anahtar Kelimeler: Ortaokul beşinci sınıflar,  yabancı dil eğitimi. 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the problems and solutions related to the preparatory class 

practice by means of the interviews made with 32 English teachers working at the secondary schools of the 

fifth graders in which the foreign language intensive education practice project is implemented in the province 

called Düzce during 2018-2019 education-academic year. It is a qualitative study and the technique of 

descriptive analysis is used in the study.   

As a result of the study, out of the general ones the most substantial problems which are faced in the 

secondary schools in terms of the foreign language education are the lack of materials, the education of 

teacher, the insufficiency of Dyned and EBA for the preparatory class, the parents who are not told about the 

content of the preparatory class, the lack of knowledge of Turkish grammar of the students, the inadequate 

lesson plans.  

Keywords: Secondary schools of the fifth graders, foreign language education. 
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1. PROBLEM DURUMU 

Bilişim teknolojilerinin yaygınlaştığı ve uluslararası ilişkilerin hızla artığı bu asırda yabancı dil 

bilmenin önemi artmış ve en az bir yabancı dil bilmenin gerekliliği bireylerin mutlaka sahip olması gereken 

özellikleri arasında yer almaktadır. Yabancı dil eğitimi, gerek sosyoekonomik gerekse teknolojik yönden 

bireylerin kendilerini geliştirmelerinde ve geleceklerini yönlendirmelerinde çok önemli rol oynamaktadır. Bu 

yüzden birçok ülkede yabancı dil eğitimine küçük yaşlarda başlanmaktadır. Örneğin, yüksek öğretim çağında 

yabancı dil öğretimi; Yunanistan ve Hollanda’da birinci sınıfta, İtalya ve Almanya’da üçüncü sınıfta, 

Danimarka’da beşinci sınıfta, İngiltere ve İspanya’da altıncı sınıfta ve Fransa’da yedinci sınıfta 

başlatılmaktadır (Mirici, 2001: 3). Yapılan bazı araştırmaların sonuçlarına göre erken yaşta yabancı dil 

öğrenmeye başlamanın çocukların genel olarak gelişimleri üzerinde çok yönlü etkisi vardır. Örneğin; erken 

yaşta yabancı dil öğreniminin çocukların bilişsel ve entelektüel gelişimlerine olumlu katkılarının olduğu 

bilinmektedir (Aslan, 2008: 4).  

Türkiye’de bugün temel eğitim (ilkokul ortaokul) ve ortaöğretim okullarında yabancı dil öğretimi 

zorunlu olarak yapılmaktadır. Bu zorunluluk ilkokul ikinci sınıfta başlayarak on ikinci sınıfa kadar devam 

etmektedir. Yüksek eğitim kurumlarında yabancı dil öğretimi ise yükseköğretim kurumunun özelliğine göre 

değişmektedir (Demirel, 2016: 11).  TBMM’nin 1995 tarih ve 374 sayılı kararı ile onaylanan VII. Beş yıllık 

Kalkınma Plan’ında ülkenin tüm bölgelerinde, eğitim birliği yasası çerçevesinde, sekiz yıllık ilköğretim 

sürecinin uygulamaya geçirilmesi hedeflenmiştir. İlköğretim dördüncü sınıftan itibaren İngilizce öğretiminin 

gerçekleştirilmesine karar verilmiş ve ilköğretim dördüncü ve beşinci sınıf İngilizce programı Tebliğler 

Dergisi’nin Ekim 1997 sayısında yayımlanmıştır. Böylece yabancı dil öğrenme yaşının bu uygulama ile dokuz 

yaşında başlanmasına olanak sağlamıştır. İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri dışında Rusça, Japonca, 

Çince, İtalyanca ve İspanyolca gibi başka diller de ders programları arasında yerini almıştır. TBMM kabul 

edilerek kanunla zorunlu eğitim süresi on iki yıla çıkarıldı ve 2012- 2013 öğretim yılında uygulamaya geçildi. 

Bu konuna göre artık ilkokul ikinci sınıftan itibaren yabancı dil dersi zorunlu hale getirilmiştir. (MEB, 1997; 

MEB, 2012). 

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 tarihli ve 105 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararıyla “Yabancı Dil Ağırlıklı 

Beşinci Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı” yayınlayarak belirlenen 620 okulda bu projenin 

uygulanmasına karar vermiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığının 

15.09.2017 gün ve 13998194 sayılı yazısı uyarınca ülke genelinde belirlenen 620 ortaokulda yabancı dil 

ağırlıklı eğitim uygulamasına geçilmiştir. Söz konusu bu okulların tüm beşinci sınıflarında okutulacak 

derslerin ve ders saatlerinin yabancı dil on beş ders saati olacak şekilde belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 

aldığı bu kararla öğrencilere küçük yaşta yabancı dil eğitimi vererek başka Avrupa ülkelerinde uygulanan 

yöntemleri uygulayarak yabancı dil öğrenimimin önündeki engeli aşmaya çalışmaktır (MEB, 2017).  

 

2. YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu 

bilim deseni ile yürütülmüştür. Olgu bilim, belirli bir grubun veya birkaç kişinin bir fenomene ilişkin 

deneyimlerini, bu deneyimleri nasıl betimlediklerini ve anlamlandırdıklarını ortaya çıkarılmak 

amaçlandığında kullanılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke 

genelinde başlattığı ortaokul beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması olgusu ele alınmıştır.  

Araştırmanın Amacı 

Mevcut çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ortaokul beşinci 

sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulaması incelenmeye çalışılarak, bu projenin yabancı dil öğrenme 

konusunda öğrencilere ne derece katkı sağladığı, ortaokul beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf 

uygulamasının olumlu ve olumsuz yönlerinin neler olduğu tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca ortaokul 

beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasının üzerinden bir yıl geçmesiyle birlikte bu 

uygulamaya devam eden okulların devam nedenleri ile bu uygulamalardan vazgeçen okulların vazgeçme 

nedenlerinin araştırılması amaçlanmış ve aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 
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a) Ortaokul beşinci sınıflarda uygulanan yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının olumlu yönleri 

nelerdir?  

b) Yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması olan orta okullarda yaşanan sorunlar ve olumsuz yönler 

nelerdir?  

c) Yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması olan orta okullardaki sorunlara ilişkin çözüm önerileri 

nelerdir?  

d) Yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasından vazgeçen orta okulların vazgeçme nedenleri 

nelerdir? 

 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Düzce İlinde beşinci sınıflarda 

uygulanan yabancı dil ağırlıklı projesi kapsamındaki ortaokullarda görev yapmakta olan 32 İngilizce dersi 

öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce il merkez ve ilçelerinde görev yapan 32 

öğretmen oluşturmuştur. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yönteminden ölçüt örneklemesi kullanılmıştır. 

araştırmada ise ölçütler, öğretmenlerin beşinci sınıflarda uygulanan yabancı dil ağırlıklı projesinin 

uygulandığı ortaokullarda görev alıyor olmalarıdır. Bu nedenle araştırma kapsamında okullar seçilirken 

beşinci sınıflarda uygulanan yabancı dil ağırlıklı projesini uygulayan okullar ve bu okullardaki İngilizce dersi 

öğretmenleri seçilmiştir. Katılımcılara ait bilgiler Tablo 1 ’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Betimsel Özellikleri ve Kod İsimleri 

Öğretmenlerin kod isimleri Cinsiyet Kıdem 

Pelin  Kadın 14 

Fatma Kadın 7 

Özlem Kadın 7 

Tuğba Kadın 6 

Duygu Kadın 6 

Ahmet Erkek  21 

Ayşe Kadın 6 

Aysel Kadın 9 

Şule Kadın 12 

Fadime Kadın 11 

Osman Erkek 9 

Şeyma Kadın 5 

Şura Kadın 15 

Elif Kadın 11 

Zehra Kadın 4 

Gül Kadın 13 

Serhat Erkek 5 

Güllü Kadın 5 

Cansu Kadın 3 

Cansel Kadın  4 

Kardelen Kadın  6 

Ravza Kadın  4 

Tuğçe Kadın 18 

Leyla Kadın 14 

İrem Kadın 6 

Kerem Erkek 6 

Onur Erkek 3 
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Elif Zehra Kadın 7 

Emine Kadın 5 

Sena Kadın 3 

Sevde Kadın 16 

Serra Kadın 7 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 84’ü kadın(27) yüzde 16’sı ise erkek(5); bu öğretmenlerin 

tamamı İngilizce öğretmenidir. Yine çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin en fazla kıdeme sahip olanı 

yüzde 35 ile 6-10 yıl kıdeme sahip olduğu görülmektedir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ortaokul beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı 

sınıf uygulaması hakkında öğretmenlerin görüşlerini öğrenebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Veriler altı sorudan oluşan 

yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Öğretmenlere sorulacak sorular, ilgili mevzuat ve 

kuramsal bilgilerin analizi sonucunda belirlenmiştir. Daha sonra iki alan uzmanı ve altı öğretmenin görüşü 

alınarak görüşme sorularına son şekli verilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan öğretmenlere birere takma 

isimler (Fadime, Osman, Elif, Gül gibi) verilerek şeklimde kodlanmıştır.  Görüşmeler sonucunda cevapların 

içerik analizi yapılarak kategoriler elde edilmiş, yorumlanmış ve güvenirliği artırmak için katılımcı 

görüşlerine doğrudan yer verilmiştir.  

 

3. BULGULAR  

Öğretmenlerin görüşme formundaki sorulara verdikleri cevaplar analiz edilerek araştırmanın 

bulgularına ulaşıldı ve elde edilen bulgulara ilişkin yorumlara aşağıda sırasıyla yer verilmektedir. 

1-a) Katılımcıların hazırlık sınıfının açılmasının olumlu yönlerine ilişkin görüşleri Tablo 2’de 

sunulmuştur. 

Tablo 2. Hazırlık Sınıfı Açılmasının Olumlu Yönleri  

Kategoriler f 

Ders saatinin fazla olması nedeniyle tekrar şansının fazla 

olması                  

13 

Her gün İngilizce dersi öğrencilerde bilgilerin kalıcı olmasını 

sağlaması                                                                              

7 

Daha fazla aktivite şansı artması                                                     7 

 

Yabancı dil öğretiminin küçük yaşta başlaması                     4 

Ders içerisinde farklı yöntem ve teknikler ile eğitsel oyunlar 

ve etkinlikler yapılması                                                    

6 

Birden fazla beceriye hâkim olma(yazma, konuşma, dinleme)                                                                     13 

Gelecekte mesleklerinde kullanabilmeleri      4 

Araştırmanın bu bölümünde hazırlık sınıfı açılmasının olumlu yönleri hakkında bilgiler elde edilmiştir. 

Edinilen bulgulara dayalı olarak katılımcıların hazırlık sınıfını açılmasının olumlu yönlerine ilişkin görüşleri: 

Öğrencilere tekrar şansı tanınması, bilgilerin kalıcılığının artırılması, aktivite yapılması, ders içerisinde farklı 

yöntem ve tekniklerin kullanılması gibi olumlu yönler öne çıkmaktadır. Bu bağlamda katılımcılardan birkaçı 

hazırlık sınıfı açılmasını dile maruz kalma ve kalıcılık açısından olan görüşlerini şu cümlelerle dile 

getirilmektedir.  

Fadime:“Öğrencilerin İngilizceye daha çok maruz kalması onların yabancı dil öğrenmede erken 

yaşlarda başlamanın doğru olacağını düşünmektedir.” 
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Özlem : “ Öğrenciler yabancı dile daha fazla maruz kaldıklarından daha fazla tekrar yapma şansı 

buluyorlar. Sürekli tekrar, kelime ve konu öğrenimi akılda kalıcı olmasını sağlıyor.”  

Osman: “Ders saati fazla olduğu için tekrar şansı daha çok oluyor. Bundan dolayı öğrendiklerini 

uygulayabiliyorlar” 

İrem:”Öğrencilerin speaking, listening, writing ve reading becerilerinde önemli ölçüde ilerledikleri 

görülmektedir.” 

Gül : “Ders saatinin fazla olması konuların kavranması ve ek aktivitelerin yapılması açısından fayda 

sağlamaktadır. Her öğrenciye ayrılan süre artmakta bu da öğrencilerin öğrenmesine olumlu yönde etki 

etmektedir.” 

Elif : “Öğrenci dile daha fazla maruz kalmakta, daha fazla alıştırma yapma ve farklı etkinlikler görme 

şansını elde etmektedir. Kazanımların farklı yöntem ve tekniklerle işlenmesini sağlamaktadır.” 

 1-b) Hazırlık sınıfı olan okullarda yaşanan sorunlara ilişkin katılımcı görüşleri Tablo 3’de 

sunulmuştur. 

 

 

Tablo 3. Hazırlık Sınıfı Olan Okullardaki Sorunlar 

Kategoriler f 

Yazılı doküman yetersizliği (Kitapların zamanında ulaşmaması, dinleme, video ve 

resimlerin olmaması)                                                   

2

1 

Yer/donanım sıkıntısı ayrıca sınıfların mevcutları  1

3 

Projenin öğretmenlere tanıtılmaması  4 

Öğretmen eksikliği 6 

Öğrencilerde ön bilgi eksikliği ve bütün öğrencileri projeye dahil etme 7 

Velilerin bilinçsiz hareket etmesi  6 

Beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik dersinin kaldırılması  3 

Katılımcıların hazırlık sınıfı olan okullardaki sorunlara ilişkin görüşleri: Materyal yetersizliği, 

yer/donanım sıkıntısı, projenin öğretmenlere tanıtılmaması, öğretmen eksikliği, öğrencilerde ön bilgi eksikliği 

gibi sorunlar  hazırlık sınıfı olan okullarda öne çıkmaktadır. Katılımcılar yaşadığı sorunlar şu şekildedir: 

Osman: “Kaynakların yetersizliği, yardımcı kaynak alınmasının yasak olması” 

Pelin : “Kitapların geç gelmesi “ 

Duygu: “Kitapların geç gelmesi, gelen kitapların öğrencilerin seviyesine uygun olarak 

tasarlanmaması” 

Kerem: “ Haftalık ders saatine uygun kaliteli materyal seçilmemesi” 

Tuğçe: “ 2017-2018 eğitim öğretim yılında ders kitapları bakanlık tarafından ikinci dönem 

gönderilmeseydi kitaplar sene başında gönderilseydi daha düzgün ve verimli çalışmalar yapılmış olurdu. “ 

Zehra: “Öğrencilerin farklı seviyelerden gelmesi de dersleri zorlaştırıyor.” 

Elif: “Hazırlık sınıflarına öğrencilerin belli bir sınav sonucu alınmaması” 

Şule: “Hazırlık sınıfı seçilen okullardaki tüm öğrencilerin hazırlık uygulanmasına tabi tutulması” 

Aysel: “ Bazı veliler okula hazırlık sınıfı olduğunu bilmeden öğrencilerini okula gönderiyor. Çocukları 

ile ilgilenmiyor. Derslerini takip etmiyorlar. İlgili velilerin çocukları derse karşı daha çok ilgi duyuyor. 

Velilerin tutumu çok önemli.” 

Cansel: “ Veliler İngilizce dersini gereksiz görüp çocuklarının hazırlık sınıflarında okutulmasını 

istememektedir.” 

Öğretmen eksikliği noktasında görüş beyan eden katılımcıların fikirleri şu sözlerle açıklamışlardır: 

Kardelen: “Öğretmen sayısının az olması” 

Onur: “ Tek bir İngilizce öğretmenin olmasından kaynaklı sorunlar” 
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Leyla: “ Okullarda yeterli sayıda İngilizce öğretmenin bulunmayışı sonucu ücretli öğretmenlerle 

program yürütülmeye çalışılmaktadır.” 

Fatma: “ Etkileşimli tahta olması gerekmektedir. Çünkü dinleme etkinlikleri, görsellerle dil öğrenimi 

daha kolay olmaktadır.” 

Serhat: “ Alt yapı gözetilmiyor. Sınıflarda akılı tahta bulunmuyor.” 

Ravza: “Yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasıyla ilgili yeterince bilgilendirmenin yapılmamış 

olması.” 

Kerem:  “Yoğunlaştırılmış eğitime başlamadan önce uygun programın yaz döneminde hazırlanması 

ve öğretmenlere uygun eğitimin verilmesi ve uygulamada birliğin sağlanması konusunda çeşitli sorunlar 

yaşanmıştır.” 

1-c) Katılımcıların Hazırlık Sınıfı Olan Okullardaki Sorunlara Çözüm Önerileri 

Katılımcıların hazırlık sınıfı olan okullardaki sorunlara çözüm önerileri Tablo 4’de sunulmuştur.  

 

Tablo 4. Katılımcıların Hazırlık Sınıfı Olan Okullardaki Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri 

Kategoriler f 

Okutulacak kitaplar ve materyallerin zamanında ulaşması ve ihtiyaca göre tasarlanmalı        4 

Kaynak konusunda öğretmenler desteklenmeli, farklı kaynaklar kullanılabilmeli 3 

Seviye sınavı yapılmalı, sınavı geçenler hazırlık sınıfına alınmalı, istekli öğrenciler 

hazırlık sınıfına kabul edilmeli 

1

2 

Okulların alt yapısının yeterli seviyeye çıkarılması, dil sınıfları oluşturulmalı ve sınıf 

mevcutları azaltılmalı 

9 

Öğretmen sayısı fazla olan okullarda uygulanmalı 2 

 

Hazırlık sınıfı olan okullardaki sorunlara çözüm önerileri şu şekildedir: okutulacak kitaplar ve 

materyallerin zamanında ulaşması ve ihtiyaca göre tasarlanması, kaynak konusunda öğretmenlerin 

desteklenmesi, seviye sınavlarının yapılması ve sınavı geçenlerin hazırlık sınıflarına alınması, istekli 

öğrencilerin hazırlık sınıflarına kabul edilmesi, okulların alt yapısının yeterli seviyeye çıkarılması, dil sınıfları 

oluşturulması ve sınıf mevcutlarının azaltılması şeklindeki  çözüm öneriler hazırlık sınıfı olan okullarda öne 

çıkmaktadır. Katılımcılar görüşlerini  şu şekilde dile getirmektedirler: 

Onur: “Birden fazla İngilizce öğretmeni olması durumunda derslerin grammar, listening, reading, 

speaking, writing gibi bölümlere ayrılarak öğrencinin her öğretmenden faydalanmasını sağlamak daha 

verimli olacaktır.” 

İrem:  “ Yeterli sayıda öğretmen sağlanmalıdır.” 

Elif: “ Öğrencilerin seviye sınavı ile hazırlık sınıflarına alınması gerekmektedir.” 

Elif Zehra: “Hazırlık sınıfına öğrenci seçilirken titiz davranılmalı, gerçekten isteyen öğrenciler 

hazırlık sınıfına alınmalı. Bazı öğrenciler aile basısıyla hazırlık sınıfına gitmektedirler.”  

Katılımcılar, okulların alt yapısının yeterli seviyeye çıkarılması görüşlerine şöyle ifade etmektedir: 

Serhat: “Okulların akıllı tahtalarının tedarik edilmesi, binalar uygun hale getirilmelidir.” 

Leyla: “ Fiziki şartların yeterli olduğu okullarda eğitim verilmeli ve hazırlık sınıfı uygulanmalı” 

1-d) Katılımcıların Hazırlık Sınıf Açılmasının Olumsuz Yönleri Hakkındaki Görüşleri. 

       Katılımcıların hazırlık sınıfı açılmasının olumsuz yönleri hakkındaki görüşleri Tablo 5’de 

sunulmuştur 

 

Tablo 5. Hazırlık Sınıflarının Açılmasının Olumsuz Yönleri  

Kategoriler f 

 

Diğer derslerin(görsel sanatlar, beden eğitimi ve müzik )  programda olmaması 8 
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EBA(Eğitim Bilişim Ağı) videoları, ses dosyalarının bulunmaması ve öğretmene sürekli 

materyal hazırlama zorunluluğu getirmesi  

2 

İsteksiz öğrencilerin hazırlık sınıfında bulunmak zorunda kalması 5 

Plan ve program yapımı, ayrıca uygulama esnasındaki tüm belirsizlikler(Kitapların geç 

gelmesi, materyal teminin zor olması) 

9 

Sınıfların kalabalık olması  2 

 

Görüşmelerden elde edilen verilere dayalı katılımcı görüşleri genel olarak şu kategorilerde 

toplanmıştır. Bu bağlamda katılımcılar önerilerini dile getirmiştir. Katılımcılar diğer derslerin(görsel sanatlar, 

beden eğitimi ve müzik) programda olmaması hakkında fikirlerini şu şekilde açıklamaktadırlar: 

Osman: “Sanatsal ve sportif derslerin ders saatlerinin artırılması gerekli olduğuna inanıyorum.” 

Ravza : “Olumsuz yönü öğrencilerin resim, müzik, beden eğitimi derslerinde bazılarını alamaması 

olabilir. 

 Plan ve program yapımı, ayrıca uygulama esnasındaki tüm belirsizliklere (kitapların geç 

gelmesi, materyal teminin zor olması) değinen katılımcılar görüşlerini şu sözlerle açıklamaktadırlar: 

Tuğçe: “Hazırlık sınıflarının olmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Fakat bizim ülkemizde planlama 

ve programlama, uygulama esnasında yapıldığı için tüm belirsizlikler ve materyal eksiklikleri ile öğretmen 

ilgilenmek zorunda kalıyor.” 

Şule: “ Yoğun müfredat, kitapların zamanında gelmemesi ve materyal eksikliği işi zorlaştırmıştır.” 

1-f) Katılımcıların İngilizce Hazırlık Sınıfından Vazgeçme Nedenlerine İlişkin Görüşleri 

Katılımcıların İngilizce hazırlık sınıfından vazgeçme nedenlerine ilişkin görüşleri Tablo 6’da 

sunulmuştur.  

 

Tablo 6: İngilizce Hazırlık Sınıfından Vazgeçme Nedenlerine İlişkin Görüşler 

Kategoriler 

 

f 

Kaynak kitap, materyal, alt yapı eksikliği  11 

Sınıfların kalabalık olması, öğrencilerin isteksiz tutumları, 

seviye gruplarının oluşturulamaması  

7 

 

Öğretmen sayısının azlığı 5 

Bakanlık tarafından yeterli planlama yapılmadan 

uygulamaya başlanması     

5 

Uygulama sonucunda okul normlarının değişmesi 3 

 

İngilizce hazırlık sınıfından vazgeçme nedenleri konusu ele alındığında; Kaynak kitap, materyal, alt 

yapı eksikliği, sınıfların kalabalık olması, öğrencilerin isteksiz tutumları, öğretmen sayısının azlığı, bakanlık 

tarafından yeterli planlama yapılmadan uygulamaya başlanması, uygulama sonucunda okul normlarının 

değişmesi, şeklindeki görüşler hazırlık sınıfından vazgeçme nedenleri arasındadır. Kaynak kitap, materyal, alt 

yapı eksikliği hakkında katılımcılar şunları ifade etmektedirler: 

Güllü : “Alt yapı eksikliği, okulumuzun fiziksel anlamda hiçbir hazırlığının bulunmaması bu projeden 

vazgeçme nedenidir .” 

Gül: “En büyük problem derste kullanılacak kaynakların öğrencilere aldırılmasının yasak olması, 

ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının en erken ikinci dönem kitapları göndermesi nedeniyle bu süreçte materyal 

sıkıntısı yaşanmaktadır. Bakanlığın gönderdiği kitaplar on bir ders saati için yeterli değildir. Bu da hazırlık 

sınıfı uygulamasından vazgeçilme nedenidir.” 

Sınıfların kalabalık olması, öğrencilerin isteksiz tutumları, seviye gruplarının oluşturulamaması 

hakkında katılımcılar şunları ifade etmektedirler: 
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Elif: “ Seviye gruplarının olmaması” 

Pelin: “ Sınıf mevcutlarının fazlalığı, 25 mevcut için ağırlıklı İngilizce eğitiminin verimsiz olduğunu 

düşünüyorum.” 

 

5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017-2018 eğitim öğretim yılında ülke genelinde başlattığı beşinci 

sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin sonuçlar 

şu şekildedir. 

Ortaokul beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasının; öğrencilere derslerde İngilizce 

ders ve konularını tekrar etme şansı tanındığı, bilgilerin kalıcılığının artırıldığı, çeşitli aktiviteler yaptırıldığı, 

ders içerisinde farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı şekilde olumlu yönleri tespit edilmiştir. İngilizce 

hazırlık sınıfı uygulamasına dahil olan ortaokullarda görevli İngilizce öğretmenlerinin görüşleri, 

öğretmenlerin öğrencilerle daha fazla zaman geçirdikleri ve bunun sonucunda aktivite ve etkinlik yapmak 

konusunda daha rahat davranabildikleri yönündedir. Bu uygulamayla İngilizce derslerinde dinleme, okuma, 

yazma ve konuşma ile ilgili becerilerin kazandırılmasında daha fazla etkinlik yapılabilmektedir. Özellikle 

yabancı dil öğretiminin küçük yaşta başlaması gerektiği vurgulanmıştır. Mevcut araştırma sonucunu bir çok 

araştırma bulguları da desteklemektedir. Ekuş ve Babayiğit’in  (2013) yaptıkları araştırmada da İngilizce 

öğretmenlerinin erken yaşta dil öğretimine başlanması gerektiği görüşündedirler. Yapılan çalışma sonucunda 

ortaokul beşinci sınıflarda uygulanan yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasının planlanma ve uygulanma 

yönteminde bazı eksiklikler mevcut olduğu görülmüştür. Şöyle ki hazırlık sınıfı olan okullarda; materyal 

yetersizliği, yer/donanım sıkıntısı, projenin öğretmenlere tanıtılmaması, öğretmen eksikliği, öğrencilerde ön 

bilgi eksikliği gibi  sorunlar yaşanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasını 

eylül ayının başında derslerin başladığı hafta uygulamaya geçirmesi ve okulların hiçbir hazırlığının olmaması 

olumsuz etki yaratmaktadır. Çalışmaya okullarda bulunması gereken alt yapının yeterince tamamlanmadan 

başlanması öğretmenler açısından birçok probleme neden olmuştur. Şöyle ki okulların birçoğunda yabancı dil 

eğitimi yapılabilmesi için İngilizce sınıflarının olmadığı, sınıfların çoğunda akıllı tahta ve internet bağlantısı 

bulunmadığı, internet bulunan okullarda Milli Eğitim Bakanlığının internet bağlantısının çok yavaş olduğu, 

internet ortamında derslerde faydalanılacak bazı site ve uygulamaların açılmadığı, EBA’da bulunan videoların 

açılmak istenildiği zaman videoların donduğu görülmektedir. Mevcut araştırma ile elde edilen sonucun aksine 

Dilekli’nin (2018) Aksaray ilinde görev yapan ve hazırlık sınıfında derse giren İngilizce öğretmenleri  

üzerinde yaptığı araştırma sonucunda ise,  öğretmenlerin fiziki alt yapının yeterliliğine dair görüşleri 

genellikle olumlu yöndedir. Özellikle, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın süreci destekler yönde olduğunu 

belirtmektedirler. Bu farklılığın MEB’a bağlı okullardaki alt yapı niteliği ve yeterliliği farklılığından  

kaynaklanmış olabileceği şekilde yorumlanabilir.  

 Yabancı dil ağırlıklı okullarda haftalık ders saatlerinin değişmesi sonucu İngilizce öğretmeni ihtiyacı 

artmıştır. Bazı branş öğretmenlerin norm fazlası olması gündeme gelmiş, böylece okullarda özellikle görsel 

sanatlar, müzik gibi öğretmenler başka okullara tayin olmuştur. Bu okullardaki belirtilen branş derslerine 

başka öğretmenlerin girmesi gerekmiştir. Tüm bu nedenler uygulanmaya çalışılan projenin aksamasına yol 

açabilmektedir. İkinci dönemin başında gönderilen kitapların öğrencilerin seviyelerinin üzerinde olması, 

ayrıca bir yılda okutulması gereken kitapların bir dönemde okutulmaya çalışılması öğrencileri karamsarlığa 

ittiği gibi öğretmenlerin de kendilerini başarısız hissetmelerine neden olabilmektedir. Aslan ve İzci (2017), 

Merter, Kartal ve Çağlar’ın (2012) yaptıkları araştırmalarda da, öğretmenlerin İngilizce ders kitaplarını 

yeterince anlaşılır bulmadığı sonucu elde edilmiştir.  

Ortaokulların beşinci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasında öne çıkan ve yukarıda 

değinilen sorunların giderilmesi veya daha aza indirilebilmesi için; okutulacak İngilizce kitaplar ve 

materyallerin okullara zamanında ulaşması ve ihtiyaca göre tasarlanması, kaynak konusunda öğretmenlerin 

desteklenmesi, okullarda seviye sınavlarının yapılması ve bu sınavı geçebilen öğrencilerin hazırlık sınıflarına 

alınması, istekli öğrencilerin hazırlık sınıflarına kabul edilmesi, okulların alt yapısının yeterli seviyeye 
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çıkarılması, dil sınıfları oluşturulması ve bu projenin uygulandığı okullarda sınıf mevcutlarının azaltılması 

gerektiği sonuçları elde edilmiştir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlar yabancı dil ağırlıklı uygulamanın gerekli olduğunu göstermektedir. 

Projenin öncelikle projenin paydaşları olan öğretmenler, idareciler ve velilerle görüşüldükten sonra 

uygulanmaya geçilmesinin daha verimli olunacağı söylenebilir. Ayrıca bu projeye dahil edilmiş olan okulların 

alt yapısı, öğrenci sayısı, öğretmen sayısı, öğretmen yeterliliği önceden dikkate alınması gerekmektedir. 

Kullanılacak olan kitapların eğitim öğretim başlamadan önce öğretmenlere ve okullara ulaştırılması 

gerekmektedir. Nitekim Merter, Kartal ve Çağlar’ın (2012) yaptığı araştırmalarda da öğretmenler kitapların 

ikinci dönem doğru ellerine ulaştığını ifade etmektedirler.  

Yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamalarının daha başarılı olabilmesi için birden fazla beşinci sınıf 

şubesinin olması, İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilerin hazırlıkta okumayı seçebilmesi, dört temel 

becerinin farklı öğretmenler tarafından anlatılabilmesi gerekmektedir. Araştırmada görüşme yapılan bütün 

öğretmenlerin de ifade ettikleri üzere projenin olması gereken bir proje olduğu ancak, projenin alt bileşenlerine 

bakılmadığı, alt bileşenlerden geri dönütler alınmadığı için başarı düzeyinin düştüğü vurgulanmaktadır. Ancak 

uygulamada yaşanan olumsuzluklara rağmen yabancı dil ağırlıklı uygulamanın okulların isteğine göre devam 

etmesi gerektiği görülmektedir. 

Yabancı dil ağırlıklı uygulamanın başarılı olabilmesi için , projeye dahil edilecek okulların alt 

yapısının tamamlanması gerekmektedir. Bu projeye dahil edilen okullardaki İngilizce öğretmen sayılarına 

dikkat edilmesi ya da öğretmen görevlendirme yapılabilecek okulların seçilmesi gerekmektedir. 

Birden fazla  şubesi olan okullarda bu projenin uygulanması öğrenciler için yabancı dil eğitimini seçme 

hakkını vermiş olacağından öncelikle bu tür okullar tercih edilmelidir. Ayrıca yabancı dil ağırlıklı 

uygulamanın altıncı sınıfta da devam etmesi gerektiği söylenebilir.  
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(25) 

Derya SU132 

YENİLEME ALANLARINDA SOSYAL ve FİZİKSEL ARKA PLAN: KÜÇÜKPAZAR ÖRNEĞİ133 

SOCIAL and PHYSICAL BACKGROUND IN THE RENOVATION AREAS: KÜÇÜKPAZAR 

EXAMPLE 

 

 

 

ÖZ 

Bu araştırmanın amacı; İstanbul Tarihi Yarımada’da Süleymaniye Yenileme Alanı sınırları içerisinde 

bulunan Küçükpazar alt bölgesinde kentsel koruma çerçevesinde uygun müdahale yöntemlerini belirlemek 

için sürdürülebilir bir öneri tanımlanmasıdır. Bu amaç çatısı altında, kentsel yenileme ve kentsel dönüşümün 

yapısal ve sosyo-ekonomik ve uygulama odaklı yaklaşımlar Küçükpazar üzerinden incelenerek gelecekteki 

koruma uygulamalarına ışık tutabilecek bir yaklaşım geliştirilmektedir.  

Kentsel korumanın alt başlığında “yenileme” yerine “sıhhileştirme” modelinin geliştirilebilmesi için 

Küçükpazar alt bölgesinin sosyo-kültürel ve fiziki yapısı incelenmiş ve mevcut veriler ışığında dönüşümün 

nasıl başladığı ve sürecin nasıl ilerlediği araştırılmıştır. Küçükpazar alt bölgesindeki kültürel mirasın özgün 

nitelikleri ile korunması ve nitelikli bir kentsel çevreye dönüşüm amacı ile birlikte sosyal dokunun da özgün 

nitelikleriyle korunabilmesi esas olmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Küçükpazar, Yenileme, Kentsel Dönüşüm, Sıhhileştirme. 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research; the definition of a sustainable proposal is to define appropriate 

intervention methods within the framework of urban protection in the Küçükpazar sub-region within the 

boundaries of the Suleymaniye Renewal Area in the Historic Peninsula of Istanbul. Under this objective, the 

structural and socio-economic situation of urban renewal and urban transformation is examined through this 

region and an approach to shed light on future conservation practices. 

The socio-cultural and physical structure of the Küçükpazar sub-region has been examined in order 

to the rehabilitation instead of ve renewal in the sub-heading of urban protection. How the transformation 

began and researched was investigated. The preservation of the cultural heritage in the Küçükpazar sub-

region with the original characteristics and the preservation of the social texture with the aim of 

transformation into a qualified urban environment should be essential. 

Keywords: Küçükpazar, Renovation, Urban Transformation, Rehabilitation. 
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GİRİŞ 

Çalışma alanının içinde bulunduğu İstanbul Tarihi Yarımada, 20. yüzyıl başlarından itibaren, başkentin 

İstanbul’dan Ankara'ya taşınması dolayısıyla merkezi yönetim bu bölgeden uzaklaşmış ve bölge eski önemini 

yitirmiştir134. Alanda yaşayan bürokrat ve ilim sınıfından kişilerin konaklarını terk etmesiyle bölge değişim 

göstermeye başlamıştır. 1950'lere kadar bu bölgenin geleneksel yapı stoku korunabilse de imar hareketleri, 

kentleşme ve yangınlar sonucu büyük kısmı yok olmuştur. Süleymaniye Bölgesinin Haliç'le bağlantılı olması 

ve ticaretin yoğun olduğu Eminönü’nün etki alanına girmesi nedeniyle özellikle Haliç kıyılarında, başta küçük 

imalatçılar daha sonra da sanayi tesisleri kurulmuştur. Bu durum bölgenin çöküş nedenleri arasında önemli 

bir yer tutmaktadır.135 Bölgede hal binasının sahilde inşası ve sonraki süreçte yıkılması ile birlikte sosyal 

olarak yerleşik bir kültürün uzun süreli burada barınamamasına neden olmuştur. Çalışma alanının fiziki 

dokusunu tamamen değiştiren bu yıkım ve yol yapım çalışmaları haricinde, Atatürk Bulvarının geçtiği alanda 

da birçok yapı yıktırılmıştır.136  

5366 sayılı yasa kapsamında 22.06.2006 tarihinde yenileme alanı ilan edilen Süleymaniye Bölgesi, 5 

Etap ve 77 uygulama alanından oluşmaktadır. Çalışma alanı olan Küçükpazar alt bölgesi Süleymaniye 

yenileme alanı sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu bölge sınırları itibariyle Kentsel ve Tarihi Sit Alanı 

sınırları içerisinde yer almakta aynı zamanda UNESCO ta rafından Dünya Miras Listesi’nde bulunmaktadır.  

2006 yılında Süleymaniye bölgesinin yenileme alanı ilan edilmesiyle, bölgede hala devam eden süreç 

başlamıştır. Bu süreçte birinci etap ve ikinci etabın projelendirmesi tamamlanmıştır. Bölgenin Yenileme alanı 

olarak ilan edilmesiyle KİPTAŞ 1. Etap da mülkleri satın almaya başlamıştır. Bazı parseller için mahkeme 

süreci devam ederken, bazı parsellerdeki yapılar yıkılmıştır. Yıkımlar neticesinde yavaş yavaş çöküntü bölgesi 

haline gelmeye başlamıştır. Proje başlangıcından itibaren gerçekleştirilen ilk uygulama 2018 yılında Aralık 

ayında ilk adanın temel atma törenidir. 2006 yılından beri devam eden sürecinin belirsizliği, binaların harap 

olmasını artırmaktadır. Bölgede yarısı çökmüş ahşap evler,  terk edilmiş betonarme binalar, etrafı sac ile 

kaplanmış yapılar görmek mümkündür.  

Yenileme alanı olarak ilan edilen 2006 yılından itibaren ilk temel atma töreninin gerçekleştirildiği 

2018 yalına kadar geçen 12 yıl içerisinde bölgedeki mülk sahiplerinin de değiştiği görülmektedir. Bekâr 

odaları da artık bölgeden uzaklaşmaya başlamış, bölge daha çok göçmenlerin ikamet ettiği bir yer olma 

özelliği taşımaya başlamıştır. Yenileme projesinin ilanından sonra bölgede yaşayan kiracıların veya mülk 

sahiplerinin ne olacağına dair herhangi bir düzenleme getirilmemesi, mahkemelik olan satın alımlardaki 

sürecin belirsizliği, alanda zorunlu göçü de beraberinde getirmektedir. 

 

Küçükpazar Alt Bölgesi Yapılı Çevre (Fiziksel) Analizleri 

Fiziki yapı analizleri başlığı altında; çalışma alanını oluşturan yapı stokunun kat adetleri, binaların 

fiziki durumları, yapım teknikleri gibi faktörlerin analizlerinden meydana gelmektedir. Analizler yapı 

ölçeğinde yapılmıştır.  

Yapı Cinsine Göre Binaların Mekânsal Dağılımları  

Çalışma alanındaki yapıların yapı cinsi analizine göre dağılımı incelendiğinde; yapıların % 69,79’unun 

betonarme, % 15,81’inin kâgir, % 11,23’ünün ahşap malzeme ile yapıldığı ve özgün dokusunu koruduğu  % 

2,39’unun betonarme üzeri ahşap kaplama olduğu, geri kalan bölümünde ise % 0,78’inin karma yapıda inşa 

edildiği görülmektedir (Tablo 1). 

 

 

 

 

                                                           
134 Murat Gül, Modern İstanbul’un Doğuşu, İstanbul, Sel Yayınları, 2015, s.16 
135 Doğan Kuban,  İstanbul Bir Kent Tarihi, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1996, s.221 
136Hasan Fırat Diker, Cahide Nur Cünük, “Aynı Mekânda, Ayrı Zamanlardaki “Komşuluk”: İstanbul’da Süleymaniye Semti 

Örneği”, X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, 2017, s.263 
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Tablo 1. Çalışma Alanı Yapı Cinsi Analizi Dağılımı 

 
Çalışma alanının sahil kesiminde büyük bir oranda betonarme-karkas sistemde yapılmış binaların 

olmasına karşın; Süleymaniye Külliyesi’ne doğru çıkıldıkça ahşap yapıların sayısının çoğaldığı tespit 

edilmiştir. Bu bölgede ahşap yapıların fazla olması, sahil kesiminde betonarme yapıların oranın artmasına 

muhtemelen ticaret aksının sahil kesiminde kalmasının etki ettiği açıktır. Özellikle çalışma alanının güney 

batısında kalan bölgelerdeki konutlar ahşap malzeme ile yapılmış karkas taşıyıcı sistemlere sahiptir. Kat 

yüksekliği ve bina durumları ile çakıştırıldığında özgün dokusu en iyi korunan bölge olarak tariflenmektedir.  

Kat Yükseklik Dağılımı 

Araştırmanın alanını oluşturan bölgedeki yapıların %6,4’si tek katlı, %27’si 2 katlı yapılardan 

oluşmaktadır. Araştırma alnının büyük bölümü %35,7 ile 3 katlı yapılardan, %23’ü 4 katlı yapılardan meydana 

gelmektedir. Çalışma alanında %5,7 ile 5 katlı yapılar ve %1,9 ile 6 katlı yapılar az da olsa görülmektedir 

(Tablo 2). 

 

Tablo 2. Çalışma Alanı Kat Yükseklik Analizi Dağılımı 

 
Çalışma alanının İMÇ blokları ile Süleymaniye Külliyesi arasında kalan batı bölgesindeki konut 

yoğunluklu alan daha çok 3 ve 4 katlı bir yapı tipolojisine sahiptir. 5 ve 6 katlı yüksek yapılar daha çok 

bölgenin doğusunda ticaretin yoğun olduğu Tahtakale bölgesine doğru bulunmaktadır. Kuzeyinde 5 ve 6 katlı 

yapılar seyrek bir yerleşim göstermektedir. Çalışma alanında 9 katlı tek bir yapı bulunmaktadır. Yüksek katlı 

bu yapıların sahilden Süleymaniye külliyesinin siluetini ciddi anlamda olumsuz etkilediği söylenebilir.  

Bina Durum Analizi 

Çalışma alanındaki yapı stokunun fiziki durumlarının dağılımı incelendiğinde; %82 oranındaki 

bölümünün iyi orta ve iyi durumda olduğu söylenebilir. Kötü durumda olan yapıların yoğunluğunun bir 

mahallede toplanmadığı, aksine çalışma alanında genel bir dağılımın varlığı söz konusudur. Kat adetleri 

karşılaştırıldığında kötü ve orta durumda olan bu yapıların az katlı olduğu; bu durumun da tek başına yeterli 

olmamakla birlikte sıhhileştirme politikaları için bir fırsat sunduğu söylenebilir.(Tablo 3) 

Tablo 3. Çalışma Alanı Bina Durum Analizi  
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Tarihi yapıların kötü birer taklitleri yerine var olanlar korunmalı, yanıltıcı uygulamalardan kaçınarak 

yeni malzeme ve formlarla bütüncül bir etki oluşturacak tasarımlara gidilmelidir. Her yenileme alanı kendi 

içinde özel ve kendine özgü gereksinimleri beraberinde getirmektedir. Çalışma alanı sınırlarının içinde 

bulunduğu yenileme alanı için en önemli noktalardan biri kat yüksekliklerinin, parsel izlerinin ve sokak 

dokusunun korunması olacaktır.  

 

Küçükpazar Alt Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Durumu 
Küçükpazar alt bölgesinde çalışan kesimin sosyal profilleri, bulundukları semt hakkındaki görüşleri, 

yenileme projesine yönelik düşünceleri ve beklentileri, dönüşüm sürecinde yaşadıkları hakkında bilgi sahibi 

olmak için anket ve derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Ankette sorulan sorulardan elde edilmek istenenden 

biri de bölgede yaşayan ve çalışanların yenileme projelerine yaklaşımları, tepkileri, dönüşüm sürecinin ne 

derece içinde olduklarından hareketle yenileme yerine koruma öncelikli sıhhileştirme modelinin 

uygulanabilirliğini ortaya koymaktır.  

Anket ilk önce hane ve işyeri sahiplerine ayrı ayrı yöneltilecek sorulardan oluşturulmuştur. Böylece 

alanda konut sahibi veya kiracı olarak ikamet edenlerle, iş yeri sahibi veya kiracı olan çalışan insanların her 

ikisinin de görüşü hedeflenerek anket değerlendirmelerinin de iki temel hedef kitle ayrılarak yapılması 

düşünülmüştür. İlgili süreçte bölgede ikamet eden (konut sahibi veya kiracı olarak) kesime ulaşım çok sınırlı 

sayıda kaldığından dolayı bu profile yapılan anketler değerlendirmeden çıkarılmış ve bu bölgede ikamet 

edenlerin sadece mülakatlarına yer verilmiştir. Anket değerlendirmeleri Küçükpazar alt bölgesinde 

çalışanların (iş yeri sahibi veya kiracı) sorulara verdiği cevapların sonuçları üzerinden hazırlanmıştır. 

Anketin ana kümesini, belediyenin numarataj listesinde bulunan Demirtaş, Sarıdemir, Yavuz Sinan, 

Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin mahalleleri sınırları içerisinde, çalışma alanı sınırlarına giren tüm konut 

birimleri ve ticaret birimleri oluşturmaktadır. Belediyeden alınan numarataj listesi içinde yenileme alanına 

giren önce konut birimleri sonra ticaret birimleri belirlenmiştir. Kentsel yenilme sınırları dışında kalan yapılar 

numarataj listesinden çıkarılmıştır. 890 konut 1743 ticaret biriminden oluşan bir liste elde edilmiştir. Bu liste 

içinden 173 adet anket yapılacak yer belirlenmiştir. Bu belirlenen yerden ise 91 tanesi ile anket görüşmesi 

yapılabilmiştir.   

Katılımcıların Küçükpazar Alt Bölgesinde Çalıştıkları Süre 

Katılımcıların Küçükpazar Semtinde çalışma sürelerinin belirlenmesine yönelik soruya cevaben 

çoğunluğu (%53) “31 yıl ve üzeri”  seçeneğini, %27’si de “11-30 yıl ”  işaretleyerek uzun süreden beri bu 

bölgede çalıştıklarını ettiklerini ifade etmiştir. %8’i bu soruya 11-20 yıl, %4 ü 6-10 yıl olarak cevap vermiştir. 

Katılımcıların %8’lik bölümü ise 5 yıldan daha az bir süredir bu semtte bulunduğunu belirtmiştir.  

Katılımcıların İşyerlerinin Mülkiyet Durumu 

Katılımcıların işyerinin mülkiyet durumunun belirlenmesi için yöneltilen soruya cevap olarak  %73’ü 

kiracı olduklarını ifade etmiştir. Mülk sahiplerinin oranı ise %27’dir.  34 yaşında, ilkokul mezunu baba 

mesleği olan döküm işinde 30 yıldır Süleymaniye Bölgesinde çalışan bir esnaf; 
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“Ben çocuk yaştan beri buradayım. Sene 2004 – 2005’mıydı neydi. Küçükpazar’daki binadan 

çıkarttılar bizi yıkacağız diye. 4 bina var yan yana ortadaki bizim binayı yıktılar gerisi duruyor. Sokakta 4 

bina vardı sadece. Mülk sahibi belediyeye sattı belediye de bize 1 sene müsaade etti, 1 sene sonra yıkacağız 

dedi. Tamam dedik biz çıktık. E beni çıkarttın, ben çıktım buraya geldim ( şuan bulunduğu işyerini kast ederek) 

Sen 4 tane binayı alamıyorsun hiçbir şeye kalkışma. Ne gerek var yani alıyorsan dördünü de al sokağı komple 

düzle. Sokağın 4 bu tarafında 3 bu tarafında var. 7 binayı alamıyor musun? Sen böyle büyük bir proje 

düşünüyorsun ama icraata gelince 1 tane alabiliyorsun. Al 7sini de sokağı düzle geç bak ona tamam derim. 

Ama bu 7 binadan bir taneyi aldın onu yıktın pespaye gibi kaldı burası.. Ya bunu niye yaparsın yani.” 

 

Semt Memnuniyeti 

Küçükpazar’da yaşayan katılımcıların semt memnuniyet durumlarını öğrenebilmek için onlara bazı 

sorular yöneltilmiştir. Bölgenin sosyal anlamda da kentsel çöküntü alanı olup olmadığı anlaşılmaya 

çalışılmıştır.  Katılımcıların Belediye’nin hizmetlerinin memnun olup olmadıklarına yönelik soru 

yöneltildiğinde %75’i memnun olduğunu dile getirirken %25’i “hayır” yanıtını vererek belediyeden memnun 

olmadığını dile getirmiştir.  

 

İstanbul’da En Beğendiğiniz Semt Hangisi 

Katılımcıların en beğendikleri semte ilişkin fikirlerini almak için “İstanbul’da en beğendiğiniz semt 

hangisi?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruda semt sakinlerine ankette birkaç öneri sunmak yerine ucu açık 

bırakılmış ve cevabı kendilerinin vermesi beklenmiştir. Bu soruyu %43 ile katılımcıların büyük çoğunluğu 

Fatih semtini olarak yanıtlamıştır. %19’u Küçükpazar, %14’ü Eminönü, % 24’ü ise farklı semtleri dile 

getirmiştir. Bu sonuçlara bakıldığında semt sakinlerinin çoğu tüm olumsuzluklara rağmen içinde bulundukları 

muhiti beğendiklerini belirtmiştir. 

 

55 sene Küçükpazar’da yaşamış eski bir semt sakini; 

“Ben 55 sene burada yaşadım. Başka bir şey söylemek istemiyorum! Kentsel dönüşüm bittikten sonra 

bana burada yer veriri mi hiç! Burası görülecek yerdi, yaşanacak yerdi. Geldiler aldılar 15 senedir böyle 

harabe gibi bıraktılar.  Buralar en gözde yerlerdi. Şurası şöyle konaktı (yandaki saçla çevrili boş arsayı 

göstererek) belediye geldi metrajını çıkarttı, yıktı. Suriyelileri getirmesin, getirecekse de adam gibi getirsin. 

Deveye sormuşlar neden boynun eğri, demiş benim nerem doğru ki, bizim neremiz doğru ki..” 

Kentsel yenileme projeleri mekânı iyileştirme ve yaşam kalitesini arttırma konusunda her zaman 

olumlu sonuçlar doğuramayabilir. Bu yüzden mekânın fiziksel koşullarını değiştirirken ister istemez bölgenin 

sosyal dokusu da değişime uğramaktadır. Bu değişimi en aza indirmek veya dönüşümü olumlu 

sonuçlandırmak için gerçekleştirilecek kentsel yenileme projelerinde semt sakinlerinin veya dönüşüm 

yapılacak bölge kullanıcılarının proje hakkındaki algıları ve katılımları önemli bir veri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Semt sakinleri tarafından projenin kabullenilmesi ve desteklenmesi bölgedeki sosyal dönüşümün 

daha başarılı sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır. 

Küçükpazar semti için kullanıcıların yenileme ve dönüşüm projesi hakkında bilgi sahibi olup 

olmadıklarına yönelik bazı sorular yöneltilmiştir.  “Yenileme uygulamasının bölgeye canlılık getireceğini 

düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların %52’si “hayır” yanıtı verirken “evet” yanıtı verenlerin oranı 

%48’dir. 

 

30 yıldır bu bölgede çalışan bir esnaf; 

Lanet olsun, 30 senedir yıkacaklar bir yıkamadılar biz de kurtulamadık. Ya yıksınlar ya bıraksınlar. 

Şimdi yarısı yıkık yarısı dökük kaldı. Yıksalar hepimiz kurtulacağız en azındın. Herkes başının çaresine bakar. 

Yıkmıyorlar da yapmıyorlar da, süründürüyorlar. 2 bina yıkıyor bir bina duruyor. Benim çocukluğumdan beri 

buralar yıkılacak” 

 

Demircilik işiyle uğraşan esnaf; 
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“Sana şunu söyleyeyim ben 93 ün sonundan beri buradayım. Hep diyorlar sözde kentsel dönüşüm 

yapacaklar hiçbir şey yok. Sadece böyle gördüğünüz gibi harabeye çeviriyorlar. Yıkıyorlar, böyle saç 

çeviriyorlar etrafını başka da bir şey yok.” 

“Projenin uygulaması için ikna etme aşamasında bir baskı gördünüz mü?” sorusuna katılımcıların 

%54’ü evet yanıtını verirken %46’sı hayır yanıtını vermektedir.  

30 sene önce Küçükpazar’a gelip yerleşen bölge sakini; 

“Bu bina benimdi (3 katlı eski bir apartmanı göstererek), elimden zorla aldılar. Metre karesi 15 

milyardır, burası Fatih, burası Eminönü, burası sahil. Bu kadar değerli bir yere ederinin çok altında fiyat 

veriyorlar. Sen istersen ver istersen verme dediler. Bu parayı bankaya yatırıyorum, 4 taksit yapıyorum dediler. 

Zaten çekmezseniz paranız hiç oluyor. Satmak zorunda bırakıldık.” 

“Dönüşümden sonra burada kalmak ister misiniz?” sorusuna çok büyük bir oranla katılımcıların %91’i 

olumlu yanıt verirken %9’u ise hayır şeklinde yanıt vermektedir. 

Mahallede projeye yönelik tek bir gerçeklikten söz etmek mümkündür. Katılımcıların yenileme süreci 

hakkındaki düşünceleri, talepleri ve tepkileri birbirine benzer özelliktedir. Yenileme sürecinin hızlı 

sonlanmamasının nedenlerinden biri de mülk sahiplerinin satışa sıcak bakmaması olarak değerlendirilebilir. 

Bunun nedenlerinin en önemlileri bölgeden ayrılmak istememeleri veya mülklerine biçilen değerin gerçeği 

yansıtmadığı yönündeki görüşleridir. Süreç hakkında yeterince bilgilendirilmedikleri görüşünü savunan 

anımsanacak sayıda katılımcı dile getirmektedir. 

Yenileme projesi bölgedeki mevcut yaşam kalitesini arttırmaktan ziyade fiziksel çevrenin yenilenmesi 

ve dönüşümünü hedeflenmektedir. Katılımcılar, bu dönüşümün hâlihazırdaki mahallenin yararlanmayacağı 

bir imkân olduğu konusundaki çekincelerini dile getirmişlerdir.  

 

SONUÇ 

Yenileme alanlarında fiziksel iyileştirmenin yanı sıra bölgenin kullanıcılarının sosyal yapısı, bu 

yapının aile, meslek, yaş grubu, eğitim düzeyi, bölgede ne kadar süre kaldıkları gibi özellikleri dikkate alınarak 

toplumsal değerlendirmeler de göz önünde bulunmalıdır. Böylece alanda yaşayan çoğunluğun üzerinde 

uzlaşabileceği bir fiziksel ve işlevsel bir iyileştirme/sıhhıleştirme uygulamasının yapılabilmesi bölgedeki 

sosyal ve fiziksel yapının doğru bir şekilde analiz edilmesine bağlıdır.  

Kentsel yenileme alanlarında temelde iki ayrı unsur söz konusudur. Bunlardan biri bölgedeki yapı 

stokunun fiziksel değişimi/yenilenmesi/dönüşümü, diğeri sosyo-kültürel yapının 

değişimi/yenilenmesi/dönüşümüdür. Bölgedeki insan faktörü, Küçükpazar Bölgesindeki mülk sahiplerinin 

çoğunun uzun yıllardır burada yaşıyorlar/yaşamış olması nedeniyle benzer davranış biçimleri, birbirini ve 

bölgeyi sahiplenme hali, özetle “mahalli olma” gibi toplumsal değerler göz ardı edilmemesi gereken önemli 

etkenlerdir. 

Bu yüzden “kentsel dönüşüm” ve “yenileme” terimi içerdiği anlam ve kapsam itibariyle problemli bir 

tanım olarak karşımızda durmaktadır. Bunun yerine sıhhileştirme hem fiziksel hem sosyal doku için koruma 

öncelikli bir uygulama yaklaşımı sağlaması açısından kullanılması gereken bir kavram olarak 

değerlendirilmelidir.  
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ORTA DÜZEY ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA UYGULANAN SPORTİF SANAL 

GERÇEKLİK UYGULAMALARININ BAZI KUVVET PARAMETRELERİ GELİŞİMİNE 

ETKİSİ144 

AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF SPORTIVE IMAGINARY REALITY TRAININGS ON SOME 

STRENGTH PARAMETERS OF THE CHILDREN WITH MODERATE LEVEL MENTAL 

RETARDATION 

ÖZ 

Bu proje çalışmasının amacı; sekiz hafta boyunca sportif sanal gerçeklik uygulamalarına katılacak orta 

düzey zihinsel engelli çocuklarda bazı kuvvet parametrelerindeki olası gelişimi incelemektir. Örneklem, Bitlis 

ili Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerindeki öğrencilerinden oluşturulmuştur. 

Çalışmaya tesadüfi yöntemle 10 öğrenci egzersiz grubuna (EG) ve 12 öğrenci de kontrol grubuna (KG) 

seçilmiştir. Egzersiz katılımcılarından 2 öğrenci çalışmalara düzenli katılmadığı için gruptan çıkarılmıştır. 

Çalışma için etik kurul izni alınmıştır. EG katılımcıları sekiz hafta boyunca haftada 3 gün, günde 30 dakika 

sanal gerçeklik uygulamaları kapsamında Xbox oyun konsolu ile oyun oynarken, KG normal yaşam tarzlarını 

devam ettirmişlerdir. 

Ölçümlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS istatistik paket program kullanılmıştır. 

Verilerin dağılımları değerlendirilerek normal ve homojen dağılım gösterip göstermediği incelenmiştir. 

Shapiro Wilk testi sonuçlarında homojen dağılım göstermediği için non-parametrik testler (Kruskal Wallis-H 

ve Mann Whitney U) kullanılmıştır. Sol ve sağ diz çekme hareketinde, sol ve sağ diz uzatma hareketinde, sol 

ve sağ kol bükme hareketinde, sol ve sağ kol uzatma hareketinde, sol ve sağ ayak bükme hareketinde, sol ve 

sağ bilek bükme hareketinde, sol ve sağ bilek uzatma hareketinde anlamlı fark tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sanal gerçeklik, kuvvet, zihinsel engelliler, çocuk. 

ABSTRACT 

Aim of this project investigation of probable development of some power parameters of mid-levelled 

mentally retarded children will be participated eight weeked virtual sportive activities. Samples composed 

from different rehab centers in Tatvan, Bitlis. 10 students for exercise group (EG) and 12 for control group 

(CG) randomly selected for the study. 2 of exercise group students removed from the study because of irregular 

attendance. By the ethics comittee approval, EG participants 3 days a week and 30 minutes a day eight weeks 

long played with X-box game console beside the virtual reality scope while the CG maintained their own 

routines.  

SPSS packet programme used for data analysis. Normogenity and homogentiy tests applied and results 

evaluated by Shapiro-Wilk. Non-parametric tests (Kruskal Wallis-H and Mann Whitney U) used because of 

non-homogenity of results showed. There are significant meaningfull differences at left and right knee pull, 

left and right knee streching, left and right forearm bending, left and right forearm streching, left and right 

foot bending, left and right wrist bending, left and right wrist streching movements. 

Keywords: Virtual Reality, strength, mentally retarded, child. 
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GİRİŞ 

Bireyin, yaşına, cinsiyetine, sosyal ve kültürel durumuna göre toplum tarafından normal kabul edilen 

davranışları sergileyememesi nedeniyle genel uyum davranışlarında meydana gelen sapmalar, bireyde bir 

engellilik durumunun oluştuğunu gösterir (Özyürek, 2013). Zihinsel engellilik; zihinsel işlevlerin önemli 

derecede ortalamanın altında olması, iletişim, özbakım, ev hayatı, sosyal beceriler, toplumsal hayata katılım, 

sağlık ve güvenlik, işlevsel akademik beceri, boş zamanı değerlendirme ve iş alanlarından iki ya da daha 

fazlasında sınırlılığın olması şeklinde tanımlanmaktadır (Ahmetoğlu ve Aral 2004). Zihinsel engellilik, 

düzeylerine göre; hafif derece, orta derece ve ağır derece olmak üzere sınıflandırılır. Çalışma grubunu 

oluşturacak orta derecede zihinsel engellilerin zekâ puanları 35-40 ile 50-55 arasındadır. Bu bireylerde 

engellilik genellikle okul öncesi dönemde fark edilmekte, gelişim özellikleri normal çocuklardan önemli 

farklılıklar göstermekte, yaş ilerledikçe akranlarıyla aralarındaki farklılıklar belirgin bir şekilde artmaktadır. 

Dolayısıyla bu bireylerin motor gelişimleri yaşıtlarına göre daha geridedir. Sosyal, duygusal ve dil gelişim 

alanlarında gecikme olan bu tür engellilerde davranış problemleri görülebilir, sosyal kuralları öğrenmeleri ve 

uygulamaları zayıftır. Ancak erken tanı, anne-baba eğitimi ve yeterli eğitim fırsatları ile günlük yaşamlarında 

kısmen bağımsız olabilirler (Sayın, 2007). Zihinsel engeli olan çocuklarla normal çocuklar arasında fiziksel 

açıdan çok fazla farklılık olduğu söylenemez. Güven (1986), zihinsel engelli çocukların, normal gelişim 

gösteren diğer çocuklar gibi birçok spor dalında başarılı olabileceklerini, zihinsel engelli çocukların da diğer 

çocuklar gibi bitmek tükenmek bilmeyen bir fiziksel güce sahip olduklarını belirtmiştir. Koçyiğit vd. (2007) 

organizmada bulunan enerjinin amaçlı etkinlikler ve amaçsız etkinlikler yani oyun yoluyla harcandığı 

söylemişlerdir. Buna paralel olarak sportif aktivitelerle yani oyunla harcanmayan güç, olumsuz yönde 

kullanılmaya başlayarak saldırgan eğilimlere sebep olabilmektedir. Oysaki bu fiziksel güç, çocuğun gelişimi 

açısından çok olumlu bir yöne kanalize edilmeyi beklemektedir (Kınalı, 2003). Zihinsel engelli çocuklar da 

normal çocuklar gibi, yeme, içme, sevme, sevilme, kabul edilme, başarılı olma gibi biyolojik, sosyal ve 

psikolojik gereksinimlere sahiptirler. Sosyal çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için bu gereksinimlerin 

karşılanması gerekmektedir (Özer, 2001). Beden eğitimi ve spor etkinlikleri engelli bireylerin gerek engelleri 

dolayısıyla içinde bulundukları ruh hali ve gerekse toplumun kendilerine karşı olan tavırlarının doğal sonucu 

olarak ortaya çıkan saldırganlık, öfke ve kıskançlık gibi duygularını kontrol etmelerini sağlar (Kınalı, 2003). 

Çalışmamızın uygulama kısmında Xbox Kinect isimli oyun konsolu kullanılmıştır. Temel ilkesi 

içeriğinde bulunan hareket algılayıcısı tarafından, oyun oynayacak kişinin hareketlerinin algılanarak 

ekrandaki oyun görüntüsünün içine aktarılmasıdır. Oyuncu hangi hareketleri yaparsa ekrandaki oyun 

görüntüsündeki karakter de aynı hareketleri yapar. Bu sayede oyuncu özellikle kayak, voleybol ve wipeout 

(macera parkuru) gibi oyunları oynamaya çalışırken bir çeşit egzersiz yapmış olur. Konsolun tasarımında 

özellikle spor odaklı oyunlar tasarlanmış hatta egzersiz düzenleyen, takip eden bir yazılımı da bulunmaktadır. 

Microsoft firması tarafından üretilen bu cihaz ele alınan veya vücuda giyilebilen bir kumanda mekanizması 

olmadan oyun oynamaya izin veren sensör sistemine sahiptir. Çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin her yaş 

grubunun keyifle oynadığı, özel antrenman programları sayeside vücudunu formda tutulmasına olanak 

sağlandığı özel bir tasarım harikasıdır. Bu farklı egzersiz türünü Mellecker ve McManus (2014) egzersiz-oyun 

(exergame) olarak adlandırmış ve yaptıkları bir çalışmadan elde ettikleri verilerden istatistiksel açıdan anlamlı 

farklar tespit etmişlerdir. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışmanın örneklemi, Bitlis ili Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezlerindeki 

öğrencilerinden oluşturulmuştur. Çalışmaya tesadüfi yöntemle 10 öğrenci egzersiz grubuna (EG) ve 12 

öğrenci de kontrol grubuna (KG) seçilmiştir. Egzersiz katılımcılarından 2 öğrenci çalışmalara düzenli 

katılmadığı için gruptan çıkarılmıştır. Tüm ölçümler ve uygulamalar çocukların kendilerini güvende 

hissetmeleri açısından kendi okullarında yapılmıştır. 

Ölçümlerde JTECH Medical şirketi tarafından 2013 yılında piyasaya sürülen Commander Echo Kas 

Test Dinamometresi kullanılmıştır. Kullanıcı ve ölçüm alınacak kişi için sağlık açısından hiçbir risk taşımayan 

olan bu cihaz seti, dijital veri aktarımını alan ve ölçümü yapan iki parçadan oluşmaktadır. Avuç içine alınarak 
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kullanılan ölçüm aparatı yaklaşık 210 gr. ağırlığındadır. "Eksen Kompanzasyonu" devresi ile test sırasında 

stabilite sağlanır ve % 99 doğru sonuç alınabilir. Yapılan bir çalışmada bu cihaz 20 çocuk üzerinde kullanmış, 

kalça fleksiyon-kalça eklemleri ve diz ekstansörlerinin güç ölçümlerinin mükemmel güvenirliğinden 

bahsedilmiştir (Mahony ve ark., 2009). 

Vücut kompozisyonunu belirlerken SECA marka dijital boy, kilo ölçer ile boy ölçümleri alınmıştır. 

Bu cihaz 0,01m ve 100gr hassaslık oranlarında ölçüm yapmaktadır. Bu ölçümler denekler ayaklarında ve 

başlarında ölçümü değiştirebilecek herhangi bir giysi bulundurmadan yalın ayak ya da yalnız çorap giymiş 

durumdayken yapılmıştır. Ayrıca Inbody 270 Vücut Analiz Cihazı ile de ölçüm yapılmıştır. Detaylı analiz 

sonucundan sadece toplam vücut kas kütlesi (kg) sonuçları dikkate alınmıştır. Cihaz tetra polar bio-elektrik 

impedans (BEI) yoluyla analiz yapan bir cihazdır. Ölçüm frekansı 20-100 kHz arasındadır, yaşa ve cinsiyete 

göre ayrı standartlarda ölçüm yapabilir. Cihaz multi-frekans akımını sağ-sol bacak, sağ-sol kol ve gövde 

şeklinde 5 ayrı vücut bölgesine göndererek bölgesel ve toplam vücut analizi yapar. Cihaz birçok bilimsel 

çalışmada tercih edilmiştir (Mulasi ve ark., 2015; Kim, Yu, 2015; Seki ve ark., 2016). 

Kuvvet ölçümlerinden sonra EG, Microsoft Xbox360 Kinect adlı cihazla gerçek zamanlı sanal egzersiz 

uygulamalarına katılmıştır. Uygulamalar, 8 hafta boyunca haftada 3 gün, günde 30 dakika olarak yapılmıştır. 

Olası kas zorlanmalarının önüne geçmek için çalışma öncesinde ve sonrasında ısınma-soğuma hareketleri 

yapılmıştır. KG normal yaşantılarına devam etmiş ve EG çalışmalarını hiçbir surette izlememiştir. Toplamda 

8 haftalık program tamamlandığında her iki gruba da son ölçümler yapılmış, veriler ön test-son test şeklinde 

karşılaştırılmıştır. Verilerin dağılımları değerlendirilerek normal ve homojen dağılım gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Shapiro Wilk testi sonuçlarında homojen dağılım göstermediği için non-parametrik testler 

(Kruskal Wallis-H ve Mann Whitney U) kullanılmıştır. Anlamlılık seviyesi p<0,05’dir. 

 

BULGULAR 

Proje çalışmasının bu bölümünde, ölçümlerden elde edilen verilere yapılan istatistiksel analiz 

sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 1. Ön Test Sonuçlarının Gruplara Göre Karşılaştırılması 
Değişken Gruplar n Z Sig. 

Diz Bükme Sol 
EG 8 

-,673 ,501 
KG 10 

Diz Bükme Sağ 
EG 8 

-,824 ,410 
KG 10 

Diz Uzatma Sol 
EG 8 

-,231 ,817 
KG 10 

Diz Uzatma Sağ 
EG 8 

-,730 ,466 
KG 10 

Kol Bükme Sol 
EG 8 

-,271 ,786 
KG 10 

Kol Bükme Sağ 
EG 8 

-,543 ,587 
KG 10 

Kol Uzatma Sol 
EG 8 

-,183 ,855 
KG 10 

Kol Uzatma Sağ 
EG 8 

-1,286 ,198 
KG 10 

Ayak Bileği Bükme Sol 
EG 8 

-,416 ,677 
KG 10 

Ayak Bileği Bükme Sağ 
EG 8 

-,514 ,607 
KG 10 

Bilek Bükme Sol 
EG 8 

-1,737 ,082 
KG 10 

Bilek Bükme Sağ 
EG 8 

-,188 ,851 
KG 10 
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Bilek Uzatma Sol 
EG 8 

-1,209 ,227 
KG 10 

Bilek Uzatma Sağ 
EG 8 

-,791 ,429 
KG 10 

*p<0.05 

 

İlk ölçümler karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. 

 

Tablo 2. Son Test Sonuçlarının Gruplara Göre Karşılaştırılması 
Değişken Gruplar n Z Sig. 

Diz Bükme Sol 
EG 8 

-1,168 ,243 
KG 10 

Diz Bükme Sağ 
EG 8 

-,947 ,344 
KG 10 

Diz Uzatma Sol 
EG 8 

-1,850 ,064 
KG 10 

Diz Uzatma Sağ 
EG 8 

-3,058 ,002 
KG 10 

Kol Bükme Sol 
EG 8 

-2,246 ,025 
KG 10 

Kol Bükme Sağ 
EG 8 

-2,664 ,008 
KG 10 

Kol Uzatma Sol 
EG 8 

-2,645 ,008 
KG 10 

Kol Uzatma Sağ 
EG 8 

-3,169 ,002 
KG 10 

Ayak Bileği Bükme Sol 
EG 8 

-2,489 ,013 
KG 10 

Ayak Bileği Bükme Sağ 
EG 8 

-2,373 ,018 
KG 10 

Bilek Bükme Sol 
EG 8 

-3,491 ,000 
KG 10 

Bilek Bükme Sağ 
EG 8 

-3,152 ,002 
KG 10 

Bilek Uzatma Sol 
EG 8 

-3,541 ,000 
KG 10 

Bilek Uzatma Sağ 
EG 8 

-3,492 ,000 
KG 10 

*p<0.05 

 

Son ölçümler karşılaştırıldığında gruplar arasında sağ diz uzatma, sağ kol uzatma, sağ bilek bükme 

hareketlerinde p<0,005 düzeyinde sol ve sağ kol bükme, sol ve sağ ayak bileği bükme hareketlerinde p<0,05 

düzeyinde sol bilek bükme, sol ve sağ bilek uzatma hareketlerinde p<0,001 düzeyinde anlamlı fark tespit 

edilmiştir. 

 

Tablo 3. Grupların (Ön-Son Test) Ortalamalarının Karşılaştırılması 

 
Değişken Gruplar Ölçüm n Z Sig. 

Diz Bükme Sol 
EG Ön-Son 8 -2,392 ,017 

KG Ön-Son 10 -1,732 ,083 

Diz Bükme Sağ EG Ön-Son 8 -2,460 ,014 
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KG Ön-Son 10 -1,414 ,157 

Diz Uzatma Sol 
EG Ön-Son 8 -2,060 ,039 

KG Ön-Son 10 -1,841 ,066 

Diz Uzatma Sağ 
EG Ön-Son 8 -2,428 ,015 

KG Ön-Son 10 -1,890 ,059 

Kol Bükme Sol 
EG Ön-Son 8 -2,456 ,014 

KG Ön-Son 10 -1,633 ,102 

Kol Bükme Sağ 
EG Ön-Son 8 -2,588 ,010 

KG Ön-Son 10 -1,000 ,317 

Kol Uzatma Sol 
EG Ön-Son 8 -2,555 ,011 

KG Ön-Son 10 -1,604 ,109 

Kol Uzatma Sağ 
EG Ön-Son 8 -2,549 ,011 

KG Ön-Son 10 -,736 ,461 

Ayak Bileği Bükme Sol 
EG Ön-Son 8 -2,333 ,020 

KG Ön-Son 10 -1,473 ,141 

Ayak Bileği Bükme Sağ 
EG Ön-Son 8 -2,636 ,008 

KG Ön-Son 10 -1,826 ,068 

Bilek Bükme Sol 
EG Ön-Son 8 -2,460 ,014 

KG Ön-Son 10 -,730 ,465 

Bilek Bükme Sağ 
EG Ön-Son 8 -2,565 ,010 

KG Ön-Son 10 -1,069 ,285 

Bilek Uzatma Sol 
EG Ön-Son 8 -2,588 ,010 

KG Ön-Son 10 -1,461 ,144 

Bilek Uzatma Sağ 
EG Ön-Son 8 -2,546 ,011 

KG Ön-Son 10 -,368 ,713 

*p<0.05 

 

Sol ve sağ diz çekme hareketinde, sol ve sağ diz uzatma hareketinde, sol ve sağ kol bükme hareketinde, 

sol ve sağ kol uzatma hareketinde, sol ve sağ ayak bükme hareketinde, sol ve sağ bilek bükme hareketinde, 

sol ve sağ bilek uzatma hareketinde p<0,05 düzeyinde anlamlı fark tespit edilmiştir. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 
İlk ölçümler karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. 

Son ölçümler karşılaştırıldığında gruplar arasında sağ diz uzatma, sağ kol uzatma, sağ bilek bükme 

hareketlerinde p<0,005 düzeyinde sol ve sağ kol bükme, sol ve sağ ayak bileği bükme hareketlerinde p<0,05 

düzeyinde sol bilek bükme, sol ve sağ bilek uzatma hareketlerinde p<0,001 düzeyinde anlamlı fark tespit 
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edilmiştir. Sol ve sağ diz çekme hareketinde, sol ve sağ diz uzatma hareketinde, sol ve sağ kol bükme 

hareketinde, sol ve sağ kol uzatma hareketinde, sol ve sağ ayak bükme hareketinde, sol ve sağ bilek bükme 

hareketinde, sol ve sağ bilek uzatma hareketinde p<0,05 düzeyinde anlamlı fark tespit edilmiştir. 

Mevcut alanyazında aerobik egzersizin fiziksel, fizyolojik ve motorik özelliklere olan etkisini konu 

edinen çalışmalar proje çalışmamızdan elde edilen sonuçları desteklemektedir. Aydos ve arkadaşları (2004) 

yaptıkları bir çalışmada düzenli egzersiz yapan sporcuların kas gruplarındaki gelişimlerden bahsetmiştir. 

Benzer bir araştırmada, ortalama yaşları 21 olan on dört katılımcıda uygulama sonucunda yüksek düzey kalori 

yakımından bahsedilmiştir (Donovan ve ark., 2012). Levac ve arkadaşlarının (2010) motorik bozukluğu olan 

çocuklarda yaptıkları bir çalışmada sonuç olarak hareket gelişimi yanında motivasyonun da arttığı 

bildirilmiştir. Kistik fibrozisi olan çocuklar üzerinde de benzer bir çalışma yapılmış ve olumlu etkilerden 

bahsedilmiştir (Donovan ve ark., 2014). Aerobik egzersizlerin, kilo kaybı sağlarken vücut yağ yüzdesi ve 

vücut kompozisyonunu olumlu etkilediği (Akdur, 2011); kassal dayanıklılık, kassal kuvvet ve aerobik 

uygunluğu arttırdığı (Bredin, Warburton & Lang, 2013) netice olarak fiziksel ve genel sağlığı iyileştirdiği 

(Buffart vd., 2014) bildirilmiştir. 

Egzersiz-oyun adı verilen bu antrenman yönteminin denendiği çok az çalışma bulunmaktadır. 

Özellikle engelli gruplar üzerinde ülkemizde hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenlerle çalışmanın katkı 

sağlayıcı önemde olacağı düşünülmektedir. Sağlıklı yaşam ve önemini konu edinen çalışmalar son yıllarda 

fark edilir şekilde artmıştır. Sağlık risklerine göre en etkili egzersiz türleri yürüyüş, koşu, dağ yürüyüşü, 

bisiklet, kürek, yüzme gibi aerobik kapasiteyi arttıran çalışmalardır. Özellikle şişmanlık, kardiyovasküler 

hastalıklar ve kemiklerde deformasyon gibi sağlık problemlerinin giderilmesinde aerobik egzersizlerle yüksek 

verim elde edilebilir (Zorba, 1999). 
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Günay AĞAZADƏ Fəxrəddin-Qızı145 

AZERBAYCANDA KADIN GİRİŞİMCİLERİN İNSTAGRAM KULLANMASI 

AZƏRBAYCANDA QADIN SAHİBKARLARIN İNSTAGRAMDAN İSTİFADƏSİ 

USAGE OF INSTAGRAM BY WOMEN ENTREPRENEURS IN AZERBAIJAN 

 

 

 

ÖZ 

Geleneksel toplum hayatından modern toplum hayatına geçilen son yirmi yıllık sürede kadınlarda iş 

hayatında kendilerine yer bulmaya başlamışlardır.Bununla beraber geleneksel toplumun kadınlara biçtiği 

rollerin dışına çıkmak isteyen ve kendi hayatınışekillendirmek için çaba gösteren girişimci kadınlar ,iş 

hayatında önemli bir yere sahip olmaya başlamışlardır.Kadınların kendilerine özgü yeni iş alanları 

geliştirmeleri ve bu alanlarda girişimsel faaliyetlerini yürütmeleri ,iş hayatına da önemli katkılar 

sağlamaktadır. 

 Sosyal medya platformlarının bu kadar yaygın olması ve kullanıcılar tarafından kolay kullanımının 

benimsenmiş olması, işletmelerin sosyal medya aracılığıyla pazarlama yapma faaliyetlerini güçlendirmiştir. 

Bununla beraber sosyal medya platformlarını fiziksel ortamda ekonomik girişimsel faaliyetlerde bulunamayan 

birçok insanın girişimsel faaliyetlerde bulunmalarına kolaylıklar tanımaktadır. Özellikle Facebook ve 

İnstagram hesaplarından birçok kullanıcı çeşitli ürün veya hizmetleri pazarlama tercihinde 

bulunabilmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Sosyal Medya, İnstagram. 

JEL Kodları: M12, M31, M37. 

 

 

 

ABSTRACT 

In last 20 years of passing modern life from traditional life, women have started to find a working 

place for themselves. With this, women who make an effort to break with tradition and shape their lives are 

in good position in business life. Women improving new job creation and carrying out initiative outputs have 

also significant contribution to their business life. 

The fact that social media platforms are so widespread and easy to use by users has strengthened the 

activities of businesses through social media. In addition, social media platforms provide the opportunity for 

many people who are unable to engage in economic entrepreneurial activities in the physical environment to 

engage in entrepreneurial activities. Particularly, many users from Facebook and Instagram can choose to 

market various products or services. 

Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Social Media, İnstagram. 

JEL Codes: M12, M31, M37. 
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GİRİŞ 

Elmdə və texnologiyadakı inkişaflardan ötəri sahibkarlıq tarixi prosesində bir çox dəyişikliyə məruz 

qalmış və onun əhəmiyyəti gündən-günə artmışdır. Tarixi prosesdə iqtisadiyyatdakı dəyişikliklərdən 

təsirlənmiş və müxtəlif xüsusiyyətlərə sahib olan sahibkarlıqla bağlı ədəbiyyatda aparılan araşdırmalarda 

müxtəlif dövrlərdə baş verən hadisələrə görə müxtəlif təriflər verilmişdir. Ölkənin sosial-iqtisadi həyatında 

qadınların və kişilərin bərabər hüquqları, bərabər iştirak və sosial rifaha  girişi ölkələrin inkişaf səviyyəsinin 

ən vacib göstəricilərindən biridir. Təşəbbüskar insanlar, eynilə idarəçilərə və liderlərə məxsus olduğu kimi 

digər insanlara görə xüsusiyyət, davranış və dünyagörüşləri baxımından fərqlilik göstərməkdədirlər. 

Sahibkarlar risk ala bilmə, müstəqillik, çalışqanlıq, dözümlülük, liderlik və yaradıcılıq xüsusiyyətləri ilə digər 

insanlardan ayrılırlar. Müvəffəqiyyətli sahibkarların gündəlik işləri sevməyən, pensiya xəyal etməyən, 

davamlı iş istəkli olan şəxsiyyəti var. Fərdlərin müvəffəqiyyət arzusu sahibkar olmaq üçün onları itələyən güc 

ola bilər, amma uğur əldə etmək üçün kifayət deyil. Uğur əldə etmək üçün müvəffəqiyyət arzusundan başqa 

bir sıra digər elementlər var. Sahibkarların müvəffəqiyyət arzusunu dəstəkləmək üçün üç əhəmiyyətli bacarığı 

vardır. Bunlar:  

 Sosial bacarıqlar 

 Şəxsi qabiliyyətlər  

 Kimlik qabiliyyətlərini artırmaq üçün daxili motivasion qabiliyyətlər. 

 

Sahibkarlıq haqqında ümumi təsəvvürlər. 

Sahibkarlıq konsepsiyası hər hansı bir şəxsin intellektual əməyinin iqtisadi dəyərə çevrilməsi kimi 

ifadə edilir. Sahibkarlıq mövcud vəziyyətdən kənara çıxmaqla yaradıcılığın və yeniliklərin birləşdiyi yerdir. 

Bundan əlavə, sahibkarlıq qurduğun xəyalları gerçəyə çevirmək cəhdidir. Sahibkar üçün ədəbiyyatda bir çox 

təriflər var. Bununla yanaşı, sahibkar özünün təsisçisi kimi yeni bir iş yaradan, müəssisə üçün biznes ideyasını 

aşkar edən bir şəxs, yeni bir iş qurmağı düşünən şəxs kimi tanınır.  

Bu gün sahibkarlıq iqtisadi inkişaf üçün vacib bir vasitə kimi qəbul edilir və qadınların bu inkişafa 

qatqısı çox azdır. Məsələn, 2010-cu ildə 187 milyon qadın bir şirkət qurmuş və ya fəaliyyət göstərmişdir. Bu 

rəqəm ümumi sahibkarların 42% -ni təşkil edir. 

 

İnformasiya və innovasiya. 

Cəmiyyətin həyatda qala bilməsi və qlobal baxımdan inkişaf etməsi, gələcəklərini təminat altına ala 

bilməsi üçün elmi-texniki tərəqqiyə ayaq uydurmaq və innovasiyalardan xəbərdar olmaq lazımdır. Bununla 

bərabər, yenilikləri pul vəsaitinə çevirməyi bacarmalıdırlar. İnformasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarının sürətli inkişafı rəqəmsal əməliyyatların kommersiya əməliyyatlarında həyata keçirilməsinə 

imkan vermişdir. Son illərdə ortaya çıxan və gündən-günə populyarlaşan sosial medialardan biri də 

İnstagramdır. İnstagram bir çox sahədə olduğu kimi, marketinq və satış sahəsində də yeniliklər doğurmuşdur. 

İnstagram qadın sahibkarların və şəxslərin birbaşa əlaqə qurmasını təmin edən, son zamanlarda ən çox istifadə 

olunan sosial şəbəkədir. 

Azərbaycanda aktiv internet istifadəçi sayı / müxtəlif mənbələrə əsasən: 

 Internet World Stats – 7.8 milyon 

 ITU (International Telecommunication Union) – 7.72 milyon 

 Internet Live Stats – 6.03 milyon 

 CIA World Factbook – 7.72 milyon 

“Hootsuite” və “We Are Social” mərkəzinin hesabatında qeyd edilir ki, ölkəmizdəki internet 

istifadəçilərinin, həmçinin sosial media istifadəçilərinin sayı ötən illə müqayisədə artıb. İnternet istifadəçi sayı 

son bir ildə 3%, sosial media istifadəçi sayı isə 29% artıb. 

Ölkəmizdə İnstagram istifadəçilərinin sayı Facebookla müqayisədə çox sürətlə artmaqdadır. 2016-cı 

ilin 0.75 milyon olan istifadəçi sayı hazırda 2.4 milyonadək artıb. Bunlardan 1.6 milyonu kişi, 0.8 milyonu isə 

qadın istifadəçilərin payına düşür. 
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İnstagramdan sahibkar kimi istifadə etmək. 

Sosial media son dövrlərdə insanın bir ehtiyacı halına gəlmiş, həyatımızın ayrılmaz hissəsinə 

çevrilmişdir. Bu vəziyyətin fərqinə varan müəssisələr sosial medianı marketinq vasitəsi kimi istifadə etmiş və 

faydalanmağa başlamışlar. Bir çox şəxs və qurum sosial media vasitəsi ilə marketinqini həyata keçirir. Sosial 

medianın bu qədər rəğbət görməsinə səbəb, zaman və məkan məhdudiyyəti olmadan öz marketinqinizi həyata 

keçirə biləcəyiniz sərbəst bir platforma olmasıdır. Xüsusilə də, bir çox qadın mental təsirlərdən dolayı və ya 

maddi vəziyyətin çətinliyinə görə, sosial media vasitəsilə iş qurmağı daha cazib hesab edir.  

Sosial media və fəaliyyət sahələrindən istifadəyə dair işlərin əhatəsi çox geniş olsa da, bu medianın 

dəqiq tərifi yoxdur. Son 15 il ərzində  media çox sürətlə inkişaf etmiş, proqnozlaşdırılan sahələrdən kənarda 

istifadə sahələrini tapmış və sosial media məzmunu dinamik bir quruluşa çevrilmişdir. 

Sosial şəbəkə istifadəçi sayını artırmağın ən sürətli və asan yoludur. Belə ki, şirkətlər URL ünvanlarını 

profillərində yerləşdirərək digər sosial media istifadəçilərinin giriş etmələrini təmin edirlər. Nəticədə müxtəlif 

platformalardan sizin səhifənizə baxış sayı artmış olur və siz artıq tanınmağa başlayırsınız. Əvvəlki dövrlərdə 

insanların ağızdan-ağıza bir- birilə bölüşdüklərini bu gün sosial media həyata keçirir. Sosial mediada ünsiyyət 

mövzusundakı ən əhəmiyyətli problem, səhv başa düşülmə ya da paylaşılan məzmunun yalnız müəyyən 

hissəsinin nəzərə alınaraq ifadənin fərqli başa düşülməsidir. Sosial media çox yönlüdür və müxtəlif məqsədlər 

üçün müxtəlif yollarla istifadə edilə bilər. Sosial medianın üstünlükləri daha ətraflı araşdırıldığında dünya 

daxilində əlaqə qurula bilməsi və ünsiyyəti dəstəkləməsi önə çıxmaqdadır. Beləliklə, fərdlər, təşkilatlar və 

şirkətlər coğrafi və fiziki maneələrsiz bir-biri ilə və müxtəlif hədəf qrupları ilə ünsiyyət qura bilərlər. Bu 

şəxslər yalnız real insanlarla və ya təşkilatlarla olan ünsiyyətdən deyil, eyni zamanda dünyanın hər hansı bir 

reseptindən, videosundan, şəklindən əhəmiyyətli məlumatlara və digər media vasitələrinə çata bilərlər. Sosial 

medianın ictimaiyyətə rabitə və əlaqə qurulmasına kömək etmədə təmin etdiyi faydaları qısaca belə sıralaya 

bilərik: 

 

 İş axtarışı və işgüzar əlaqələrin inkişafı, 

 Hər hansı bir məsələdə (məsələn, ev işləri, təmir və s.) dəstək və yardım əldə etmək; 

 Romantik və dostluq münasibətləri inkişaf etdirmək, 

 Məhsul və xidmətlərə istinadlar vermək, 

 Bənzər fikirləri olan insanlardan və qruplardan dəstək və yardım almaq. 

 Karyera, iş tapma və axtarış kimi həyata istiqamətli mövzularda dəstək ala bilmə. 

 

Son illərdə marketinq fəaliyyətinin görünüşü radikal olaraq kökündən dəyişdi. Keçmişdə heç olmadığı 

qədər online marketinq basqın hala gəldi. Artıq insanlar öz ehtiyaclarını online şəkildə baxıb seçərək sifariş 

verir, online ödəmə edir və qarşıdakı şəxsə güvən yaradır. Bu günün qlobal istehlakçı qrupu sosial media 

vasitəsi ilə online olmağı üstün tutarkən marketinq yanaşması istehlakçıları təqib etməyə başladı. Bu 

baxımdan, sosial media vasitəsi ilə şirkət yalnız ənənəvi marketinq fəaliyyətini həyata keçirmir, eyni zamanda, 

hədəf kütləsi ilə də birbaşa əlaqələr yaradır və bir zamanlar heç olmadığı qədər müştərisi ilə maraqlanır. 

Instagram kimi böyük sosial şəbəkənin ən vacib xüsusiyyəti istifadəçilərini narahat etmədən reklam təmin 

etməkdir. İndi İnstagram yeni reklam modelləri sınayır. 

İnstagramda fəaliyyət göstərən qadın sahibkarların əsas iş sahəsinin şirniyyat bişirmə, dekorativ və əl 

işləri, geyim və dərzi kimi peşələr olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Qadınlar sərmayə və reklama ehtiyac 

duymadan öz işlərini izləyicilərinə təqdim etməkdə və satışını həyata keçirməkdədirlər. Qadın sahibkarlar 

xüsusilə, evlərində hazırladıqları məhsulları sifariş alaraq satmaqdadır. Həmçinin, sifariş sayı çoxaldıqca, 

istehsalçı məhsulları daha böyük bazara çıxarır, şəxsi mağazasını açır və iş sahəsini genişləndirərək buradan 

davam edir. 

Bir çox qadınlarımız vardır ki, fərqli sahələrdə biznes qurmuş və uğurla inkişaf etdirmişdir. Misal 

olaraq, “Ali və Nino” kitab mağazaları şəbəkəsinin təsisçisi Nigar Köçərli, “Kəlağayım” brendinin yaradıcısı 

Həyat Xəlilova, “Fil agency” Aysel Cəbrayılova, “Mehin events” Mehin Alməmmədova, “Baghiri” təsisçisi 

Şəfiqə Bağırova, “Sabunigue Boutique” təsisçisi Nigar Mehdiyeva və başqaları. Adını qeyd etdiyimiz bu 
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xanımlar öz bizneslərini məhz sosial şəbəkə vasitəsilə duyurmuş, online platformadan inkişaf etmiş daha sonra 

isə özlərinə müəyyən bir iş yeri açaraq uğurlu bizneslərini bu günümüzə qədər davam etdirməkdədirlər. 

İnstagram qadın sahibkarların sahibkarlıq fəaliyyətini dəstəkləyən önəmli bir platforma halına 

gəlmişdir. Bir çox qadın, mağaza sahibi olmadan instagram vasitəsilə satış etməkdə və öz iş sahəsini 

yaratmaqdadır. Nəticə etibarilə İnstagram qadınların iş həyatını dəstəkləməkdə və ölkə iqtisadiyyatına töhfə 

verməkdədir. 

  

NƏTİCƏ 

 Sosial şəbəkələr qadınların özünü təqdim etməsi və cəmiyyətlə bir şeyləri bölüşməsi üçün ən 

optimal vasitədir; 

 Sosial şəbəkələrdən istifadə edən qadın sahibkarların markaları digərlərinə nisbətən daha çox 

tanınır; 

 Ucuz və daha azad biznesə malik olurlar; 

 Eyni anda bir neçə işi idarə etməyi bacarırlar. 
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Gülnare MAHMUDOVA146 

ARABULUCULUK DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA AGİT MİNSK GRUBU’NUN BAŞARISIZ 

EYLEMİ – BAŞARILI SÖYLEMİ: DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNA İLİŞKİN 2-5 NİSAN 2016 

TARİHLERİ ARASINDAKİ AÇIKLAMALARIN SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ 

THE SUCCESSFUL DISCOURSE - FAILED ACTION OF THE OSCE MINSK GROUP’S IN THE 

CONTEXT OF MEDIATION DIPLOMACY: DISCOURSE ANALYSIS OF STATEMENT BETWEEN 

2-5 APRIL 2016 RELATED TO THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT 

 

 

 

ÖZ 

Yeni dünya düzeniyle birlikte ortaya çıkan yerel, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde iletişim 

teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak iletişimin artan önemi dikkatleri uluslararası politikanın dili 

olan diplomasiye çevirdi. Küresel toplumun yüzleşmek zorunda kaldığı sorunların çözümünde temel başvuru 

aracına dönüşen diplomasi uluslararası arenada cereyan eden sorunların çeşitliliğine bağlı olarak 

genişlemenin ve çeşitlenmenin yanı sıra uluslararası ilişkilerde politikalar yerine politik söylemlerin 

rekabetine yol açtı.  

Bu ise başka bir sorunun doğmasına eşlik etti: sorunların çözümünde diplomatik görüşmeler 

“söylem”den bir türlü “eylem”e geçemez oldu. Söylemler çeşitlenip atarken Dağlık Karabağ sorununda 

olduğu gibi çözüme dair somut adım atılmakta çekinceler oluştu. 

Anahtar Kelimeler: Arabuluculuk Diplomasisi, Söylem, AGİT Minsk Grubu, Dağlık Karabağ. 

 

 

 

ABSTRACT 

The increasing importance of communication in parallel with the developments in communication 

technologies in the solution of local, regional and global problems that emerged with the new world order 

has turned the attention to the diplomacy which is the language of international politics. Diplomacy that has 

become the main reference tool for the solution of the problems facing the global community, has led to the 

competition of political discourses instead of expansion and diversification in terms of international relations, 

depending on the diversity of the problems taking place in the international arena.  

This was accompanied by the emergence of another problem: in the solution of problems, diplomatic 

negotiations could not pass from “discourse” to “action”. While the discourses were diversifying, a concrete 

step was not taken to resolve the issue as in the Nagorno-Karabakh conflict. 
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GİRİŞ 

Soğuk Savaşın sonuna kadar sadece ulus devletler arasında ilişkilerin yürütülmesinde kullanılan 

uluslararası iletişim stratejisi, uzlaşma ve müzakere sanatı şeklinde tanımlanan diplomasinin niteliği Berlin 

Duvarının yıkılmasıyla birlikte dünyada başlayan çözüm sürecine paralel olarak değişti. Yeniden şekillenen 

dünya düzeni ile birlikte uluslararası arenada ulus devletler haricinde ortaya çıkan sivil toplum örgütleri, 

uluslararası ticari kuruluşlar gibi yeni uluslararası aktörler ile birlikte uluslararası ilişkilerin ve uluslararası 

ilişkilerin iletişim dili olan diplomasinin niteliği değişti. Artık diplomasi sadece devletler arasında yürütülen 

bir strateji ve araç olmaktan ziyade, aynı zamanda uluslararası arenada aktif bir şekilde yer alan yeni aktörlerin 

de uluslararası iletişim sürecine müdahil olduğu bir mecra halini geldi. Her ülkenin kendi ulusal çıkarı 

çerçevesinde hareket ettiği düşünüldüğünde, bu durum uluslararası arenada ülkelerin yanı sıra artık örgütlerin 

de örtüşmeyen menfaatleri, amaçları, politikaları vs. çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Böylece 

“Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un da söylediği gibi eski hantal ittifakların yerini değişken geometrili çıkarlar 

zemininde kurulan çok taraflı ittifaklara bıraktı. Bu ise esnek katılımı öngören ve tarafların örtüşen pozitif 

çıkarları zemininde çeşitli diplomatik kombinasyonlara olan ihtiyacı doğurdu” (Umerenkov, 2006). 

Artan tehditlerin ulusal, bölgesel ve küresel güvenlik açısından ortamı belirsiz kılması ve bir ülkenin 

iç sorununun diğer ülkeleri de yakından ilgilendirmesi “pek çok sorunun artık salt bir devletin kendi ülke 

sınırları içerisinde kendi kapasitesi ile çözebileceği sorunlar olmaktan çıkardı” (Aksu, 2008: 17). Sorunların 

ve/veya çıkarların yerel olmaktan çıkarak bölgesel ve küresel nitelik taşıması ile değişen ve dönüşen diplomasi 

bir yandan devletler arası barışın devamlılığının sağlanmasını, küresel toplum ve devletlerin güvenliğini 

ilgilendiren küresel sorunların barışçıl yollarla çözülmesini amaçlarken diğer yandan çıkar uğrunda yapılan 

mücadele alanına da dönüştü.  

Niteliği, boyutu ve kapsamı değişen ve çeşitlenen sorunların çözümüne paralel olarak tür ve yöntemleri 

değişen diplomasi kapsamında yapılan sayısız görüşme ve toplantılar farklı isimlerle anılarak dizi halini aldı. 

Ancak yapılan diplomatik görüşme ve toplantılarının sayısındaki artış sorunların çözümünde etkili olmadı, bir 

başka deyişle çözümden ziyade söylem bolluğuna yol açmıştır. Küreselleşmeyle birlikte karşılıklı bağlılık ve 

bağımlılık zemininde yürütülen uluslararası ilişkiler çağın taleplerine uygun olarak çok daha esnek bir 

anlayışla esnek bir zeminde sürdürülür oldu. Artık sorunlara kalıcı çözümler bulmak yerine geçici ve esnek 

söylemler inşa edilir oldu. Bu ise sorunların çözümü yerine kökleşmesine ve içinden çıkılmaz bir hal almasına 

neden olmuştur. 

 

Dağlık Karabağ Sorununun Çözümünde Arabuluculuk Diplomasisi: AGİT Minsk Grubu 

Geleneksel politik yöntem olan arabuluculuk uluslararası ilişkilerde en sık başvurulan yöntemler 

arasındadır. Özellikle son dönemde artan çeşitli çatışmalar arabuluculuk yönteminin kullanımının doruk 

noktasına ulaşmasına neden olmuştur. Günümüzde sayısı ve niteliği artan çatışmaların yanı sıra, uluslararası 

platformda ülkeler arasında iktidar odağında gelişen çıkar ilişkileri de arabuluculuk yöntemini bir anlamda 

gerekli ve zorunlu kılmıştır. Arabuluculuk yöntemine, çatışan taraflar arasında doğrudan iletişim kurma yolları 

tükendiğinde sorunun çözümü için üçüncü bir tarafın varlığına ihtiyaç duyulması halinde başvurulmaktadır. 

Arabuluculuk çatışan taraflar arasında irtibatı sağlayan, çatışan taraflara karşı eşit mesafede duran tarafsız ve 

bağımsız bir tutum sergileyerek sorunun konstrüktif çözümünü sağlayan uzlaşmacı bir yapıdır.  

AGİT Minsk Grubu da Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümü amacıyla kurulmuş bir 

arabuluculuk kurumudur. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süregelen silahlı çatışmalara kendi çıkarı 

odağında kayıtsız kalamayan AGİT sorunun çözümü için Minsk’te konferans düzenleme kararı alır. Ancak 

çatışmaların artması sonucu planlanan konferans düzenlenemeyince, bunu başka toplantı ve müzakereler 

izledi. Başlarda yürütülen müzakereler Minsk Süreci adı ile yürütülse de, bir süre sonra kurulan Minsk Grubu 

çerçevesinde devam etti. Faaliyetine ilk başladığı dönemde tek başkan sistemiyle yürütülen Minsk Grubu 

Budapeşte Zirvesi’nden sonra çift başkanlık, 2-3 Aralık 1996’da yapılan Lizbon Zirvesi’nde Rusya’nın daimi 

eşbaşkan sıfatını kazanmasıyla birlikte üçlü eşbaşkanlık sistemi geçilmiştir. Üç Eşbaşkan düzenli olarak 

Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ bölgesine seyahatler düzenlemekte, her iki ülke liderleriyle üst 
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düzey görüşmeler yaparak yaşanan “gelişmeleri” diğer üyelere aktarmak dışında sorunun çözümü yönünde 

bugüne kadar etkili herhangi bir adım atmadan misyonlarını sürdürmeye devam etmektedirler. 

Sorunun büyüyerek devam etmesi üzerine Rusya’nın arabuluculuğuyla 5 Mayıs 1994 tarihinde 

Bişkek’te imzalanan Ateşkes Anlaşması ile taraflar arasında ateşkes 12 Mayıs 1994’te resmen başlamıştır. 

Bunun devamında 6 Şubat 1995’te ateşkes anlaşmasının sürdürülmesi ve “status quo ante” korunması önerisi 

yürürlüğe girmiştir (Kazimirov, 2009: 349-350). Böylece Minsk Grubu Eşbaşkanlarından olan Rusya’nın tek 

başına arabuluculuğuyla Dağlık Karabağ sorununun çözümü adına önemli bir adım atılmıştır. 

Taraflar arasında ateşkes ve statüko sağlandıktan sonra sorunun çözümüne yönelik 4-5 Mart 2001 

tarihleri arasında Paris’te Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan ile biraraya gelen Azerbaycan Devlet 

Başkanı Haydar Aliyev görüşme sonrası “görüşmelerin “herhangi somut bir sonuç” vermediğini ve Minsk 

Grubu’nun yeni bir barışçıl çözüm planı üzerinde çalıştığına inanmadığını söyledi. Ermenistan’ın Dağlık 

Karabağ’ın bağımsızlığı dışında herhangi bir seçeneğe sıcak bakmadığını, Azerbaycan’ın Minsk Grubu 

görüşmelerine devam etme dışında “başka seçeneğinin” olmadığını da söyleyen Aliyev bir sonuca 

ulaşılmadığını” belirtmiştir (Fuller, 2001). Böylece Aliyev aslında Dağlık Karabağ sorununun çözümünün 

Minsk Grubu’nun tekelinde olduğunu ima etmiştir. Aliyev’in de öngördüğü gibi, Minsk Grubu kurulduğu 

günden başlayarak yıllar boyunca görüşme ve süreçleri değişik isimlerle tanımlayarak sorunun çözümünü 

gölgelemeye çalışırken, taraflar görüşmelere sessizce devam etmek durumunda kalmıştır. 

Taraflar bir uzlaşmaya varamamasının nedenleri ile ilgili birbirilerini suçlarken, Azerbaycan medyası 

sorunun çözülmemesinin öncelikle Rusya’nın Kafkasya’daki egemen durumunu kaptırmamak adına Dağlık 

Karabağ sorununa yönelik barışçıl müzakerelerde ortaya koyduğu “karmaşık” politikasından, ikincisi ise 

Ermenistan tarafının taviz vermemesinden kaynaklandığını belirtmiştir (Xazar, 2001). Minsk Grubu’nun 

Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik çalışmalarının “verimli” olduğunu ancak Rusya’nın rolünün de 

çok büyük olduğunu belirten Azerbaycan hükümeti adına Devlet Başkanlığı Dış İlişkiler Departmanı Başkanı 

Novruz Memmedov’a göre, ABD Başkanı George Bush ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bazı 

prensipler üzerinde anlaşması Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorununu çözümünü 

sağlayacaktır (Gaziyeva, 2001). Böylece defalarca yapılan görüşme ve müzakerelerden çözüme yönelik 

kararın alınmaması ABD ile Rusya arasındaki uzlaşma konu veya konularına bağlı olduğu gerçeğini ortaya 

çıkarmıştır. Aynı şekilde, 7 Mart 2002’de AGİT Başkanı Portekiz Dışişleri Bakanı Jaime Gama ile biraraya 

gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Vilayet Guliyev “üç yıldır Azerbaycan Dışişleri Bakanı olarak görev 

yapmaktayım. Bu süre zarfında dört AGİT Başkanıyla görüştüm ancak sorunun çözümü yolunda herhangi bir 

ilerleme kaydedilmedi” sözleriyle sorununu çözümü konusundaki ümitsizliğini ortaya koymuştur. 

Zaman geçtikçe değişen Başkan ve Eşbaşkanlara rağmen sorunun çözümü yolunda herhangi bir 

ilerleme sağlan(a)mazken, bu kez sürecin adı değiştirilerek sürece yeni bir hareketlilik kazandırılmaya 

çalışılmıştır. Öyle ki, Minsk süreci olarak literatüre geçen sayısız görüşmeler zincirine 16 Nisan 2004’te 

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile Ermeni mevkidaşı Vardan Oskanyan’n Prag’da 

biraraya gelmesiyle Prag Süreci adı altında bir yenisi eklendi. Ancak “bu süreç Kazimirov’un da belirttiği 

gibi “Mozambik süreci” olarak adlandırılsa bile terimler sorunun özünü değiştirmiyor. Minsk’te yapılmaması 

rağmen Minsk Grubu adı gibi güzel bir isim. Minsk sürecinden farkı gerçekten birkaç görüşmenin Prag’da 

yapılmış olmasıdır. Güzel bir etiket olan “Prag süreci” taraflarca kamuoyunu dindirmek adına düşünülmüş bir 

vakadır ancak Minsk Grubu eşbaşkanlarının da katılımıyla yapılan iki ülke Dışişleri Bakanlarının biraraya 

gelerek yaptıkları oturumlardır. Gelecekte sonsuz süreçlerin bir sonraki aşamasına adını veren başka bir 

başkentin ortaya çıkmayacağı da istisna değildir (Day.az, 2005). Kazimirov’un öngördüğü şekilde de oldu. 

Prag Süreci kapsamında defalarca yapılan görüşmelerden de bir sonuç çıkmazken, süreci adı 14 ve 29 Kasım 

2007 tarihlerinde taraflara sunulan Dağlık Karabağ Sorununun Barışçıl Çözümüne İlişkin Temel İlkeler 

belgesi değişmiş oldu. Bu kez Madrid Prensipleri, bir süre sonra ise Yenilenmiş Madrid Prensipler ile anıldı. 

Aradan geçen yıllara rağmen, sorunun çözümünde yine herhangi bir aşama kaydedilmezken, Minsk 

Grubu sadece Dağlık Karabağ sorununun çözümüne değil, müzakerelere katılan eşbaşkanlar ve diğer yetkililer 

için “turistik” geziler düzenleyen arabulucu bir örgüt halini almıştır. Sorunun çözümünün yalnızca Minsk 

Grubu tekelinde olması aşka platformlarda ele alınması ihtimalini de ortadan kaldırmıştır. Bununla birlikte, 
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Rusya’nın Minsk Grubu’nda aktif surette yer alması sorunun çözümünde kilit bir role sahip olduğunu gözler 

önüne sermektedir. Minsk Grubu eski Eşbaşkanlarından Kazimirov Dağlık Karabağ sorununun çözümünün 

Rusya’nın elinde olduğunu bizzat kendisi doğrulamaktadır. Kazimirov bunu kendisine merhum Haydar 

Aliyev’in de söylediğini belirtmiştir. Rusya’nın bu sorunun çözümüne yönelik çok şey yapabileceğini 

kaydeden Kazimirov bazı güçlerin bunu istemediğini de sözlerine ekleyerek bir anlamda sorunun sadece 

Rusya’dan kaynaklanmadığı görüşüne de üstü örtük olarak meşruiyet kazandırmaya çalışmıştır. Bununla 

birlikte, Kazimirov üç büyük devlet olan Rusya, ABD ve Fransa’nın iki küçük ülke arasındaki sorunu 

çözemeyeceklerini sadece etkileyebileceğini söyledi (Day.az, 2005). 

Aleksandr İskenderyan da Rusya ve Batının Dağlık Karabağ sorununun çözümünden yana olmadığını 

söylemektedir. Real politikte sorunun çözümüne yönelik insiyatif kimsede yok. Tüm dış oyuncular sorunun 

kısa ve orta vadede çözümünü olası görmüyorlar çünkü çalkantılı ve önemli bölgede münakaşanın 

çözümlenmemesi gibi Batı ve Rusya’nın amaçlarının örtüştüğü bir alan olduğundan dolayı asıl amaçları 

statükonun devamıdır (Batıyev, 2015). Dolayısıyla Dağlık Karabağ sorununun çözüm(süzlüğ)ünde dış 

güçlerin, yani arabulucu ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini Rusya’nın inisiyatifiyle 

sağlanan ateşkes rejiminden bu yana aradan geçen yıllar zaten kanıtlar niteliktedir. Ateşkes kararının alındığı 

1994 yılından bugüne kadar somut bir adımın atılması yerine sadece barışa vurgu yapılan söylemlerin 

yapılması sorunun çözümüne dair umutları tüketmiş durumdadır. 

Aslında Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürürlükte olan Ateşkes Anlaşmasına rağmen küçük çaplı 

çatışmalar yaşanmaktadır. Bu durum bir ateşkesin olduğu anlamına gelmiyor. Aynı şekilde, Ermenistan 

Savunma Bakanı eski Basın Sözcüsü Artsrun Ovannisyan 22 Aralık 2015’te düzenlemiş olduğu basın 

toplantısında Azerbaycan ile sınırda olan mevcut durumun savaş olarak adlandırılabileceğini söyledi. 

Ovannisyan’ın sözlerine göre bugün bölgedeki askeri hareketlilik ortada ateşkesin kalmadığının bir kanıtıdır. 

Bu açıklamanın ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev ise barıştan söz 

edilebilmesi için Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

1994’te yapılan Ateşkes Anlaşmasından bu yana en büyük çatışma 2016 yılının 1 Nisan’ı 2 Nisan’a 

bağlayan gece meydana gelmiştir. Çatışmanın Azerbaycan lideri Aliyev’in 31 Mart-1 Nisan 2016 tarihleri 

arasında Washington’da düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi dönüşü Güvenlik Konseyini topladıktan sonra 

yaşanması üzerine “Ermenistan eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan Azerbaycan’ın Karabağ operasyonunu 

“daha önceden hazırlanmış senaryoya” istinaden başlattığını iddia etmesine neden olmuştur” (RBK, 2016). 

Temas hattında çatışmanın şiddetlenmesi ve her iki tarafta da kayıp ve yaralıların olmasından endişe 

duyan Minsk Grubu Eşbaşkanları derhal bir açıklama yayınlayarak güç yöntemlerine başvurulmasını sert bir 

dille kınayarak ateşkes çağrısında bulunmuşlar. Temas hattında yaşanan gerginlik sonucunda Azerbaycan için 

stratejik bakımdan önem arz eden bazı mevkiler yeniden Azerbaycan askerlerinin kontrolüne geçmiştir. Bunun 

üzerine Minsk Grubu Eşbaşkanları 4-5 Nisan 2016’da Viyana’da acilen düzenlediği toplantı sonrası Rusya’nın 

arabuluculuğu ile Moskova’da biraraya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanları arasında 

yeniden ateşkes sağlanmıştır147. Böylece söz konusu topraklarda 2 Nisan’da başlayıp 5 Nisan’da son bulan 

“dört günlük savaş” sonucu Azerbaycan bazı topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmayı başarmıştır. 

 

Arabuluculuk Diplomasisi Kapsamında İnşa Edilen “Başarılı” Söylemler 

AGİT Minsk Grubu son yaşanan olaydan da görüldüğü üzere, sadece açıklama yapmak ve AGİT’e üye 

ülkeleri yaşananlarla ilgili bilgilendirmekle yetinerek statükonun devamını sağlamıştır. 1994 yılında 

imzalanan Ateşkes Anlaşmasında olduğu gibi bir kez daha olaylar Rusya’nın arabuluculuğu sayesinde son 

bulmuştur. Olaya bir başka açıdan bakılacak olursa, Dağlık Karabağ sorununun aslında ABD, Rusya ve 

Avrupa üçgeninde Kafkasya ve dolayısıyla da Azerbaycan üzerinden Ermenistan aracılığıyla yürütülen iktidar 

savaş olduğu söylenebilir. Bu iktidar savaşı da AGİT Minsk Grubu çatısı altında “arabuluculuk” (mediation) 

diplomasisi ile yürütülmektedir. 

                                                           
147 Ayrıntılı bilgi için bkz: http://mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20160406_bqr_moskva, 15.04.2016. 
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Minsk Grubu Eşbaşkanları arabuluculuk süreçlerinde kamu ve medya ile belirli bir düzeyde iletişim 

kurarak sürecin bilinçli bir şekilde kavranması, iç ve dış destek oluşturması, müzakerelere ilişkin söylenti ve 

komplo teorilerinin giderilmesi amacıyla medya ile mutlak surette mutabık oldukları çizgiye uymaktadırlar. 

Bölgeye yaptıkları her ziyaretten veya çatışan bir veya iki tarafla yaptıkları görüşmelerden sonra Eşbaşkanlar 

kendi aralarında anlaşarak açıklamalar üretirler (OSCE, xxx: 56-67). 

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili bilgileri hazırladıkları açıklamaları 

belirli bir söylem içerisinde üretirler. Böylece Eşbaşkanlar Dağlık Karabağ’ın çözümüyle ilgili yeni bir 

gerçeklik inşa etmekte ve bu gerçekliği yapmış olduğu açıklamalar, yayınladıkları bildirilerle kamuoyuna 

empoze etmektedirler. Foucault’nun da söylediği gibi “gücünü zalimce kullanan yönetimlerin bile 

sürdürülebilmesi için bir söyleme gereksinimleri vardır çünkü güç toplumunun her noktasında bu söylemce 

üretilmedikçe bu gücü sürdürmek olanağı bulunamaz” (Dean’den akt. Tekeli, 1999: 252). Bir iletişim türü 

olan söylem Foucault’ya göre insanların birbirileri üzerinde eylemde bulunmalarının belirli bir yoludur. Bu 

ise anlam üretimiyle mümkündür. Anlam unsurlarının üretimi ve dolaşımı (Foucault, 2005b: 70-71) “hakikat” 

şeklinde iktidar tarafından belirli bir söylem içerisinde üretilir. Ancak üretilen bu “hakikat bir kurgu 

olabileceği gibi, olmayabilir de” (Foucault, 2005b: 242). Buradaki sorun Baudrillard’ın da söylediği gibi, artık 

hakikatın/gerçekliğin yanlış temsili (ideoloji) sorunu değil, sadece gerçeğin artık gerçek olmadığı olgusunun 

gizlenmesi sorunudur (Poster, 1988: 172’den akt. Eagleton, 1996: 66). Baudrillard’a göre buradaki gerçeğin 

aslında aslı yerine göstergeleri konulmuş bir gerçek, bir başka deyişle her türlü gerçek süreç yerine işlemsel 

ikizini koyan bir caydırmadır. Artık gerçeğin yerini simülakr ve simülasyon (Baudrillard, 2011: 14-18), yani 

gerçeğin üretimi ve yeniden üretimi almıştır (Baudrillard, 2011: 44).  

Gerçek, Foucault’ya göre (2005a: 51, 38) toplumsal yapıda başta geniş bir yer kaplayan eğitim ve 

enformasyon aygıtlarının içinde dolaştığından dolayı çeşitli biçimlerde çok geniş çaplı bir dağılım ve tüketim 

nesnesidir ve üniversite, ordu, medya gibi siyasi ve ekonomik aygıtların baskın denetiminde üretilip iletilir. 

Bu yüzden de gerçek/hakikat ideolojik mücadeleleri ilgilendiren bir sorundur çünkü her mücadele özel bir 

iktidar odağı etrafında gelişir. Dolayısıyla yalnızca Minsk Grubu çerçevesinde yürütülen bu mücadele 

Foucault’nun (2005a: 23) görüşünden hareketle özel bir iktidar odağında söylem ile yürütülen ideolojik bir 

mücadele olduğundan dolayı yıllardır çözül(e)memektedir. Foucault iktidar ilişkilerinin daima bir bilgi alanı 

oluşturduğunu ve bu bilgi sayesinde de iktidar ilişkilerinin güçlendiğini ve böylece iktidarın işleyişini 

mümkün kıldığını belirtir. Bu yüzden iktidarın işleyişini çözümlemek ve hangi durumlarda hegemonik biçim 

aldığını saptamak gerekir. 

 

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlarının 2 Nisan 2016 Tarihli Ateşkes İhlali Nedeniyle Yaptıkları 

Açıklamaların Çözümlenmesi 

Bu çalışmada, 2-5 Nisan 2016 tarihleri arasında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temas hattında 

yeniden başlayan çatışmalar nedeniyle Eşbaşkan üç ülkeleri temsil eden İgor Popov (Rusya), James B. 

Warlick (ABD) ve Pierre Andrieu (Fransa)’nun AGİT Minsk Grubu’nun resmi web sayfasında yer alan 

açıklamaları Teun A. van Dijk’ın (2003), politik ve kurumsal söylem yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Araştırma 

için bu tarihlerin seçilmesinin nedeni, uzun yıllardan beri Minsk Grubu’nun gayret(sizlik)lerine rağmen bir 

türlü çözül(e)meyen Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan ve Ermenistan arasında temas hattında büyük 

çaplı ateşkes ihlalinin yaşanmasıdır. Yapılan açıklamaların uluslararası ilişkiler alanında işleyen iktidar 

mekanizmasından bağımsız olmadığı varsayımından hareketle postmodern politikanın temel özellikleri olan 

belirsizlik, gerçeğin yeniden üretimi gibi kavramlar üzerinden AGİT Minsk Grubu’nun konuyla ilgili 

söylemleri çözümlenerek arabuluculuk diplomasisi kapsamında Dağlık Karabağ sorununa olan tutumu 

araştırılmıştır.  

2 Nisan 2016 tarihinde AGİT Minsk Grubu yaptığı açıklamada öncelikli olarak açıklamayı yapan kişi 

ve temsil ettikleri ülkelerin belirtilmesine karşın çatışan ülke isimlerinin belirtilmemesi politik bir ima 

taşımaktadır ve iktidar olgusuna vurgu yapmaktadır. Böylece sorunun taraflarından ziyade sorunun 

çözümünde yer alan ülkelerin daha önemli olduğu izlenimi yaratılmış ve sorunun çözümünde söz sahibi olan 

ülkeler vurgulanmıştır. Ayrıca sorunun bir dış politika konusu olmakla birlikte, ister bölge isterse de küresel 
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güvenliğini doğrudan ve/veya dolaylı bir şekilde ilgilendirdiği için uluslararası düzeyde ele alındığı ima 

edilmiştir. 

Açıklamada kullanılan “temas hattı” kavramının kendisi anlatılan konu bağlamında bir örtmecedir, 

bir ideolojik söylemdir çünkü çatışmalar de jure olarak Azerbaycan toprağında yaşanmıştır. Ermenistan’ı 

işgalci bir ülke olarak konumlandırmamak için böyle bir örtmece kullanılmıştır, tıpkı Azerbaycan-Ermenistan 

arasındaki çatışmayı ifade etmek için kullanılan “Dağlık Karabağ” örtmecesinde olduğu gibi. Açıklamada 

“büyük çaplı ateşkes ihlali” ifadesi kullanılarak ateşkes ihlalini tanımlamak için “büyük” sıfatı kullanılmıştır. 

Bu sıfat ile konunun ciddiyetinin vurgulanması amaçlanmıştır. Açıklamada yapılan ateşkes ihlali ile ilgili 

herhangi bir ayrıntıya girilmediği görülmektedir. Başka bir deyişle ateşkes ihlalinin nedenleri, kim tarafından 

ve ne zaman başladığı veya başlatıldığı ile ilgili bilgiler örtük bırakılmıştır. Dağlık Karabağ sorununun 

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam ediyor olması bilinen bir gerçek ancak 2 Nisan 2016 tarihindeki 

ateşkes ihlalinin kimin tarafından başlatıldığına yapılan açıklamada değinilmemiştir. Dolayısıyla buradaki 

önemli bir bilgi örtük bırakılmak suretiyle bir tarafı suçlayıcı ve ötekileştirici ifadelerden kaçınılmıştır.  

Açıklamada olumlu insani duyguları ifade etmek amacıyla kullanılan “kınıyoruz” ve “üzüntü 

duyuyoruz” gibi ifadeler ile Minsk Grubu’nun şiddet unsuru içeren eylemlere karşı olduğu ve duygusal 

yönden olumsuz etkilendiği vurgulanmıştır. “İstikrar” çağrısında bulundukları açıklamada Eşbaşkanlar barış 

ve refahtan yana oldukları izlenimini verirken, aynı zamanda ateşkesin, statükonun, diğer bir ifadeyle Ermeni 

işgaline örtük bir şekilde meşruiyet kazandırdıkları anlaşılmaktadır: 

AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları (Rusya Federasyonu Büyükelçi İgor Popov, Amerika Birleşik 

Devletleri’nden James Warlick ve Fransa’dan Pierre Andrieu) Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki temas 

hattı boyunca meydana gelen büyük çaplı ateşkes ihlalleri ile ilgili bilgilerden dolayı büyük endişe 

duyduklarını ifade etmektedirler. Biz güç kullanımını sert bir şekilde kınıyoruz ve sivil insanlar dahil anlamsız 

insani kayıplardan dolayı üzüntü duyuyoruz. 

Eşbaşkanlar çatışmanın durdurulması ve durumun yerinde istikrara kavuşturulması için gerekli tüm 

önlemleri almaları için taraflara çağrıda bulunmaktadırlar. 

Onlar münakaşanın müzakere zemininde barışçıl çözümüne alternatif olmadığını ve savaşın bir 

seçenek olmadığını yinelemektedirler (Press Release by the Co-Chairs of the OSCE Minsk Group, 2 Nisan 

2016). 

5 Nisan 2016 tarihinde yapılan açıklamada, bir önceki açıklamada olduğu gibi ülke isimleri açıklamada 

AGİT Minsk Grubu üye ülke isimlerinin parantez içinde sıralanması, hatta 2017’de hangi ülkenin Başkanlık 

edeceğinin bile belirtilmesi gizli iktidar olgusuna işaret etmektedir. AGİT Minsk Grubu’nun hangi amaçla 

kurulduğu ve üye ülkelerin bilinmesine rağmen bu ülkelerin mevcut ve gelecekteki Başkan ülkenin de 

belirtilmesine karşın sorunun tarafları olan ülke isimlerinin ideolojik olarak belirtilmemesi faili gizlemenin 

yanı sıra aynı zamanda iktidarın zımni bir göstergesidir.  

Faili örtük bırakmak için “temas hattı boyunca patlak veren” şeklinde ifade kullanılmıştır. Yani olayın 

yeniden çatışmaya dönüşmesini tetikleyen veya başlatan taraf/ülke ile ilgili herhangi bir bilgiye yer 

verilmemiştir. Minsk Grubu temas hattında patlak veren çatışmayı “benzeri görülmemiş şiddet” şeklinde sıfat-

fiil ile tanımlamıştır. “Benzeri görülmemiş şiddet” ifadesi dünyanın bu olayda yaşanan şiddete ilk kez tanıklık 

ediyor olduğu izlenimi yaratılmıştır. Hâlbuki bölgede yaşanan ve arzu edilmeyen zorbalık Dağlık Karabağ’da 

26 Şubat 1992 tarihinde yaşanmıştır. Eşi benzeri görülmemiş zorbalık o tarihte sivil Azerbaycan halkına karşı 

işlenmiş ve tarihe “Hocalı Katliamı” olarak geçmiştir. Temas hattında yaşanan silahlı çatışma tercih edilen 

bir eylem değildir, ancak “benzeri görülmemiş şiddet” ifadesi retoriksel bir strateji olan abartma unsuru 

içermektedir. 

Yaşanan olay ile ilgili üye ülkeler tepkilerini “şiddetle kınıyoruz”, “taziyelerimizi iletiyoruz” ve “güç 

kullanımını durdurma” şeklinde basmakalıp yapılar ile verilmiştir. Bu ifadelerin her biri benzer olayda 

kullanılabilen geleneksel anlatılardır. Açıklamada sorunun “askeri çözümünün olmadığı” vurgulanarak 

barıştan yana bir profil çizilmiştir. Oldukça basit ancak bir o kadar da anlamlı olan bu cümlede sorunun mutlak 

şekilde diplomatik araçlar ile çözülmesi gerektiği belirtilmiştir. Devamındaki cümlede bir önceki cümledeki 

görüşlerini destekler nitelikte ifade kullanılmıştır. Sorunun önemi “acil” zarfının kullanılması suretiyle ifade 
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edilmiştir. Ayrıca sorunun bir çözüme kavuşturulmasının ancak “Eşbaşkan ülkelerin yardımlarıyla” 

yapılabileceği ideolojik bir ima taşımaktadır. Bu şekilde Eşbaşkan ülke olan Rusya, ABD ve Fransa 

olmaksızın sorunun çözülemeyeceğini ve çözüme kavuşması için “yardımları”nın olması gerektiği ima 

edilmiştir. Bu ideolojik bir ifadedir ve Dağlık Karabağ sorununun çözümünde gizli bir iktidarın varlığına işaret 

etmektedir. 

Açıklamanın devamında Eşbaşkan ülkelerin “arabuluculuk çabaları”ndan bahsedilmiş ve bu çabaların 

Minsk Grubu üyesi tüm ülkelerin “destekledikleri” ve “memnuniyetle karşıladıkları” belirtilmiştir. ABD’nin 

eski Erivan Büyükelçisi John Heffern’in “arabulucular taraflara kararları empoze edemeyecekleri için tarafları 

ancak daha esnek olmaya davet edebilirler, sorunun tarafları ise hangi formülün daha iyi sonuç vereceğini 

kendileri belirlemelidirler. Arabulucuların asıl görevi sorunun taraflarını müzakere masasında tutma, 

diyalogun devam ettirilmesini sağlamak ve gelişme katetmektir” (İA Regnum, 2014) hatırlatmaktadır. Bu ise 

Minsk Grubu’nun sorunun çözümüne yönelik tek bir adımın dahi atılmamasına karşın çeşitli söylemleri ile 

kamuoyunu oyalama taktiğinden başka bir şey anlamına gelmemektedir. 

Açıklamada yer alan “taraflarla doğrudan görüş alışverişi” ifadesi de Eşbaşkan ülkelerin taraflarla 

devamlı karşılıklı görüşmeler yaptıklarına işaret etmektedir. Ancak görüşme sayısında önemli bir gelişme 

kaydedilmesine rağmen, çözüm konusunda herhangi bir gelişme yaşanmamıştır: 

AGİT Minsk Grubu ülke temsilcileri (Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Beyaz Rusya, 

Finlandiya, Almanya, İtalya, İsveç, Türkiye), ayrıca da AGİT’in yeni/gelecek Başkanı Avusturya (2017) ve 

AGİT eski Başkanı Sırbistan (2015) temas hattı boyunca patlak veren benzeri görülmemiş şiddeti sert bir 

şekilde kınıyoruz. Mağdurların ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. Biz, tarafları güç kullanmalarını hemen 

durdurmaya çağırıyoruz. Münakaşanın askeri çözümü yoktur. 

Durumun yerinde kötüleşmesi Eşbaşkan ülkelerin yardımlarıyla, kapsamlı çözüm için acil müzakere 

gereğini göstermektedir. 

Minsk Grubu üye ülke temsilcileri Rus, Amerikalı ve Fransız Eşbaşkanların arabuluculuk çabalarını 

destekliyorlar ve biran önce taraflarla doğrudan görüş alışverişinde bulunma planlarını memnuniyetle 

karşılıyorlar (Statement by Representatives of the OSCE Minsk Group countries, 5 Nisan 2016). 

Aynı tarihte, yani 5 Nisan 2016’da bir açıklama daha yapılmıştır. Bu defa açıklamanın esaslandığı 

görüşme Eşbaşkanın AGİT üye ülkelerini Dağlık Karabağ sorunu ve bölgede son yaşananlarla ilgili 

bilgilendirme amacı taşıdığından dolayı “özel toplantı” niteliği taşımaktaydı.  

Açıklamanın ilk paragrafında daha öncekilere kıyasla bu kez Eşbaşkan ülke isimleri geçmemiş, sadece 

üç Eşbaşkanı temsilen tek Eşbaşkanın ismi ve görevi belirtilmiştir. Burada AGİT’e üye olan 57 rakamının 

belirtilmesi retoriksel rakam stratejiiyle AGİT’e atfedilen önem vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu şekilde 

dünyada toplam ülke sayısının dörtte birinin üye olduğu AGİT’in egemen konumuna işaret etmektedir. Ayrıca, 

Eşbaşkan ülkeler değil, aynı zamanda AGİT’e üye olan ülkelerin Dağlık Karabağ’daki “son gelişmeler 

hususunda bilgilendirilmeleri” ve “özel toplantı”nın yapılması konunun uluslararası öneminden 

kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, toplantıda AGİT’i temsilen de Dönem Başkanının Özel Temsilcisi 

görevlendirilmiştir. Diğer iki Eşbaşkanı temsilen özellikle ABD Büyükelçisinin görevlendirilmiş olması 

ABD’nin dünyadaki egemen konumundan kaynaklanıyor olduğunu düşündürmektedir. 

ABD’yi temsilen Warlick ve AGİT’i temsilen de Kasprzyk’in açıklamada silahlı çatışmaların 

durdurulmasından memnuniyet duydukları ve ateşkese çağrısında bulunmaları her çatışmada kullanılan 

basmakalıp kelime ve ifadelerdir. Açıklama incelendiğinde daha önceki açıklamalarda olduğu gibi, bu 

açıklamada da çatışmayı başlatan ülke örtük bırakılmış, sadece arabulucular öne çıkarılmıştır.  

Açıklamada kullanılan “sürdürülebilir ateşkes” ve “ateşkesin istikrarlılaştırılması” ifadeleri mevcut 

statükonun devamına işaret eden birer metafordur. İdeolojik niteliğe sahip olan bu metaforlar aracılığıyla 

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ ve çevre yedi ilin işgalini devamı ettirmesine ve ilan edilen sözde Dağlık 

Karabağ Cumhuriyeti’nin de-facto olarak varlığını sürdürmesine meşruiyet kazandırmaktadır. Açıklamanın 

devamında gerginliğin AGİT üye ülkeler tarafından istenmeyen bir durum olduğu ve barışçıl çözümde bir kez 

daha AGİT’in “merkezi rol” oynadığı vurgulanmıştır. Böylece sorunun mutlak sürede AGİT’in arabuluculuğu 

ile çözüleceği ima edilmiş, bu ise AGİT’in Dağlık Karabağ sorununda iktidarına gönderme yapmaktadır. 
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AGİT Dönem Başkanı, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier silahlı çatışmaların 

durdurulması gerektiğini “kalıcı” ve “etkili” kelimeleri ifade ederek aslında ateşkesin devam edilmesi 

gerektiğine işaret etmektedir. Bu da aynı şekilde daha önceki açıklamalarda olduğu gibi AGİT tarafından 

Ermenistan işgalinin üstü örtük olarak meşrulaştırıldığını göstermektedir. Sorunun çözümünün ancak 

uluslararası platformda mümkün olabileceğini “uluslararası aktörlerle sıkı irtibat halinde olduğu” yönündeki 

açıklamasıyla veren Steinmeier böylece Dağlık Karabağ sorununun uluslararası öneme sahip bir konu olduğu 

bilgisini gözler önüne sermektedir:  

Viyana’da düzenlenen AGİT Daimi Konsey özel toplantısında Minsk Grubu üç Eşbaşkanlarını temsil 

eden Büyükelçi James Warlick ve AGİT Dönem Başkanı Özel Temsilcisi, Büyükelçi Andrzej Kasprzyk AGİT’e 

üye olan 57 ülkeyi Dağlık Karabağ münakaşası ile ilgili son gelişmeler hususunda bilgilendirdiler. 

Warlick148 ve Kasprzyk silahlı çatışmaların durdurulması haberini memnuniyetle karşıladılar ve 

taraflara ateşkes durumuna uyma çağrısında bulundular. Onlar sürdürülebilir ateşkes zemininde politik 

sürece dönmelerinin öneminin altını çizdiler. AGİT üyesi ülkeler son gerginliğin derin endişe yarattığını ve 

barışçıl çözümün desteklenmesinde AGİT’in merkezi rol oynamaya devam etmesi gerektiğini kabul ediyorlar. 

Eşbaşkanlar yakın zamanda Büyükelçi Kasprzyk ile bölgeye gideceklerini bildirdiler. Büyükelçi 

Kasprzyk ayrıca durum elverir vermez askeri gerginlikten etkilenen bölgelere seyahat gerçekleştirecektir.  

AGİT Dönem Başkanı, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Berlin’de “Silahlı 

çatışmaların durduğuna dair bilgiler umut vericidir. Şimdi bizim öncelikli çabamız ateşkesi 

istikrarlılaştırmaya ve herhangi yeni gerginliğin önlenmesine odaklanmalıdır. Silahlı çatışmalar etkili ve 

kalıcı yollarla durdurulmalıdır. Bununla ilgili olarak Eşbaşkanların bölgeye erken ziyaretinden memnuniyet 

duyuyorum. Ben taraflarla ve diğer uluslararası aktörler ile sıkı irtibat halindeyim” dedi. (OSCE 

participating States discuss recent escalation in Nagorno-Karabakh conflict zone, 5 Nisan 2016). 

 

SONUÇ 

Thatcher’in de söylediği gibi, diplomatlar ne söylerse söylesinler, hangi konuda söz verirlerse versinler 

her zaman en kötüsüne hazır olmak gerekir (Thatcher, 2003: 67). Yapılan söylem çözümlemesinden elde 

edilen bulgulardan sorunun çözümü veya çözümsüzlüğü ile ilgili bilgilerin Minsk Grubu iktidarı çerçevesinde 

üretildiği görülmektedir. Üretilen bu bilgi Minsk Grubu’nun sorun konusundaki iktidarını meşrulaştırmak 

amacına hizmet etmektedir.  

AGİT Minsk Grubu’nun Dağlık Karabağ ile ilgili söylemleri her ne kadar sorunun barışçıl yollarla 

çözümüne yönelik olsa da, son yaşanan olaydan da görüldüğü gibi, sorunun çözümünden ziyade statükonun 

devamı, yani Ermeni işgalinin sürdürülmesinden yana bir tutum sergilemektedir. Böylelikle Minsk Grubu’nun 

“Dağlık Karabağ” ile ilgili söylemleri bir taraftan işgali meşrulaştırırken, diğer taraftan da sorunun kendi 

tekelinde olduğunu imasını uyandırmaktadır. Dolayısıyla Foucault’nun da (1999: 84, 154) belirttiği gibi, güç 

söylemde üretilir ve bu üretim ise söylemi oluşturan kavramların çokanlamlılığında yatar. Böylece söylemler 

aracılığıyla üretilen anlamlar sayesinde Dağlık Karabağ sorununun çözümü veya çözümsüzlüğü “gerçeği” 

yeniden inşa edilir. 
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ÖZ 
Kurumların en kıymetli varlıklarından bir tanesi de itibarlarıdır. Kurumsal itibar, iç ve dış paydaşların 

kurum hakkındaki duygusal tepkileri yani algılamalarıdır.  

Bu çalışma kurumsal itibarın bireylerin kurumda kalma davranışı üzerindeki etkisini incelemektedir. 
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ABSTRACT 

The reputation is one of the most valuable assets of the organizations.  Corporate reputation is the 

emotional response so the perception of organization’s internal and external stakeholders.  

This study examines the effect of corporate reputation on the intention to  stay in an organization. 
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1. GİRİŞ 

Küresel iş dünyasında, maddi olmayan varlıklar giderek önem kazanmaktadır. Bu varlıklardan bir 

tanesi de kurumların itibarıdır. Kurumsal itibarın önemini fark eden örgütler, getirilerini elde edebilmek için 

itibarlarını arttırmaya çaba göstermekte ve bununla ilgili çalışmalara başvurmaktadırlar. Kurumsal itibar hem 

iç paydaşların hem de dış paydaşların kurum ile ilgili algılarıdır. Çalışanlar ise iç paydaşların merkezi olarak 

düşünebilir. Çünkü çalışanlar ürün ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılmasında önemli bir rol oynayarak dış 

paydaşların kuruma olan algılarını da etkilemektedirler. Örgütsel bağlılık ise, örgüt üyelerinin kurumda 

varlığını sürdürme ve kurum menfaati için çaba harcama unsurlarını kapsamaktadır. 

 

2. Kurumsal İtibar Kavramı 

İtibar, paydaşların güvenilirlik, sorumluluk ve güç açısından kurum hakkındaki fikirleri olarak 

tanımlanabilir. İtibarın temeli güvene ve güvenilirliğe dayanmaktadır  (Özturk, Gazi, Cop ve Sani, 2010: 1). 

Kurumsal itibar, müşterilerin, yatırımcıların, çalışanların ve halkın kurum adına göstermiş olduğu (iyi ya da 

kötü, zayıf ya da güçlü) duygusal tepkilerdir (Özturk, Gazi, Cop ve Sani, 2010: 2). 

Mükemmel kurumsal itibar, kuruma yeni yatırımcılar ve müşteriler çekmek gibi pek çok stratejik fayda 

sağlamaktadır. Bunlara ek olarak; kurumun maliyetlerini düşürür, karlılığı arttırır, rekabetçi avantajı 

güçlendirir (Kanto, 2014: 1).  Kurumsal itibar kurumun bilançosunda varlık olarak görülmese de yatırımcıların 

kuruma olan güvenini, istihdamı, tedarikçilerin kuruma olan davranışlarını etkiler (Adeosun ve Ganiyu, 2013: 

222). Kurumların, paydaş beklentilerini karşılayamaması durumunda, itibara yönelik riskler ortaya çıkar. 

İtibar riski, beklenen davranışlar ve mevcut davranışlar arasındaki boşluktan kaynaklanmaktadır. Fombrun, 

kurumların faaliyet gösterdiği çevreyi dikkate alarak itibarlarını inşa ettiklerini ileri sürmektedir. Bu nedenle, 

itibar stratejisi kurumsal stratejinin kaçınılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve kurumsal itibarı, itibar 

sermayesine dönüştürmeyi hedeflemelidir (Adeosun ve Ganiyu, 2013: 223). 

 

2.1.  Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar 

Kurumsal itibarı anlamak amacıyla, kurumsal itibarı oluşturan unsurları incelemek gerekmektedir. 

“Kimlik”; kurumsal kimlik bir kurumun kişiliğinin, görsel ve görsel olmayan unsurlar ile iç ve dış paydaşlara 

somut şekilde iletilmesi olarak tanımlanabilir. Her kurumun ayrı bir kurumsal kimliği vardır. Argenti ve 

Druckenmiller’a göre kurumsal kimlik; kurum çalışanları, hizmet ve ürünleri gibi özelliklerinin bütünüdür 

(Altıntaş, 2005: 7). 

“İmaj”; bir örgütün dış paydaşlar tarafından nasıl görüldüğü olarak tanımlanabilir. İmaj, insanların 

belirli deneyimler sonrasında örgüt ile ilgili kazanmış oldukları olumlu ya da olumsuz izlenimlerdir 

(Karaköse, 2006: 27).  Kurumsal imaj “Bireyler kurum ile ilgili ne düşünüyorlar?” sorusunun yanıtı iken, 

kurumsal kimlik “Kurum kimdir?” sorunun yanıtıdır (Çiftçioğlu, 2008: 26).  

Fombrun örgüt itibarının, örgüt kimliğinin üzerine kurulduğunu belirtmiştir (Çiftçioğlu, 2008: 27). 

Fombrun ve Van Riel’a göre imaj ve kimlik itibarın temel parçalarıdır. Yazarların bakış açısına göre; kimlik, 

kurumdaki personel ve yöneticilerin kurum ile ilgili algılarıdır. İmaj ise; kurumun kurum dışındaki 

gözlemcilerinin algılarıdır. İtibar ise bu algıların net sonucudur (Barnett, Jermier ve Lafferty, 2006: 28). 

Genellikle, kurumsal imaj kurumsal itibara göre daha kolay oluşturulur. Güçlü bir imaj; isim, logo, halkla 

ilişkileri içeren koordine bir iletişim kampanyası ile inşa edilebilir. Diğer taraftan, itibar uzun bir süreçte oluşur 

ve kimliğe ihtiyaç duyar (Gray ve Balmer, 1998: 696). 

“Örgüt kültürü”; örgüt üyelerinin örgüt hikâyelerinden öğrendikleri örgüt ile ilgili varsayımları 

kapsamaktadır. Örgüt ile ilgili ortak değerler, varsayımlar ve normlar örgüt kültürünü meydana getirmektedir. 

Örgüt kültürü, örgütün değerlerini inşa ederek, değerler tutumları, tutumlar ise örgüt içi ve örgüt dışı 

davranışları etkilemektedir (Çiftçioğlu, 2008: 26). 

 

2.2.  İtibar Katsayı Ölçeği 

Fombrun ve Harris 2001 yılında itibar katsayı ölçeği ‘Reputation Quotient/ Harris-Fombrun 

Reputation Quotient’ hazırlamışlardır. Ölçek 6 bileşenden oluşmaktadır. Duygusal çekicilik; kurumun ne 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

218 

kadar sevildiği, takdir edildiği, kuruma ne kadar saygı duyulduğu ile ilgilidir. Ürün ve hizmetler; ürün ve 

hizmetlerin kalitesi, yeniliği, değeri ve güvenilirliğini kapsamaktadır. Finansal performans; kurumun karlılığı, 

beklentiler ve riskleri ile ilgilidir. Ekonomik yapısını güçlendiren örgütler küresel pazardaki diğer örgütlere 

göre daha yüksek itibara sahip olurlar. Bankalar tarafından kuruma sağlanan destek, iyi ve yeterli kurumsal 

itibarın bir parçasıdır (Özturk, Gazi, Cop ve Sani, 2010: 5).  Liderlik; kurumun ne kadar gerçekçi ve açık bir 

şekilde geleceği görebildiği ile ilgilidir. Çalışma ortamı; kurumun ne kadar iyi yönetildiği, çalışan kalitesi gibi 

unsurları kapsar. Sosyal sorumluluk; kurumun çalışanlar, halk ve diğer kurumlarla olan ilişkileriyle şekillenir 

(Kurd, Medeni, Medeni ve Sağsan, 2017: 19). İşletmelerden, insan hakları gibi sosyal sorumluluk ile ilgili 

alanlarda takım halinde çalışmaları beklenmektedir. Sosyal sorumluluk ile ilgili beklentilerin pozitif yönlü 

karşılanması, paydaşların bu işletmeler ile ilgili algı ve değerlendirmelerini dolayısı ile kurumsal itibarı da 

etkiler (Özturk, Gazi, Cop ve Sani, 2010: 4). 

 

3. Örgütsel Bağlılık Kavramı  

Birçok yazar örgütsel bağlılığı, çalışanın kurum ile özdeşleşme ve aktif olarak işe kendini adamış olma 

derecesi ile ifade edilmesi konusunda fikir birliği içerisindedir. Çalışanların örgüte olan bağlılıkları, örgütün 

hedeflerine ulaşmak için göstermiş oldukları çaba ile ilişkilidir. Örgüte bağlılık gösteren bir çalışan, daha iyi 

performans sergileyebilmek için iyi niyet ve gayret gösterir. (Ming, Tee ve Hua, 2018: 61). 

 

3.1.  Örgütsel Bağlılık Boyutları 

Allen ve Meyer’in geliştirdiği ölçek alanda yaygın kullanıldığından, örgütsel bağlılık bileşenleri; 

duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılık olarak Allen ve Meyer’e göre açıklanmıştır.  

Duygusal bağlılık, kişinin örgüte olan duygusal bağlılığını göstermektedir. Duygusal olarak bağlılık 

hisseden çalışanların örgütsel vatandaşlık göstermeleri daha muhtemeldir. Duygusal bağlılık kaynağını, örgüt 

değerlerini tanımaktan, içsel motivasyon ve kişilerin örgüt ile ilgili hislerinden alır. Bir kurumdaki gönüllü 

çalışanların, ücretli personele göre daha yüksek duygusal bağlılık gösterdiği söylenebilir. Devam bağlılığı, 

Meyer ve Allen devam bağlılığını; kişinin örgütten ayrılmasının sonucunda ortaya çıkacak maliyetin farkında 

olması olarak tanımlamıştır. İşten ayrılmak; önemli maddi ya da gayri maddi menfaatlerin ve maaş, itibar gibi 

teşviklerin kaybedilmesine sebep olabilir (Vuuren, Jong ve Seydel, 2008: 318). Devam bağlılığı; çalışanların 

örgütte kalmanın getirilerini ve örgütten ayrılmaları ile katlanacakları maliyetleri dikkate almaları ile ilgilidir 

(Özutku, 2008: 82). Devam bağlılığı, çalışanın örgüt içindeki yatırımı olarak düşünülebilir. Allen ve Meyer’in 

de tanımına göre; çalışanın para, çaba, zaman gibi yatırımlarını içeren ve örgütten ayrılması durumunda 

maliyet olarak kabul edilen yatırımlardır (Az, 2017: 2). Normatif bağlılık, örgüte karşı zorunluluk 

hissedilmesine dayanan bağlılıktır (Jaros, 2007:7).  Normatif bağlılık yaklaşımına göre, örgüte bağlılık duyan 

kişiler örgütte kalmanın ahlaki olarak doğru olduğunu düşünürler (Silva, Castro, Dos-Santos ve Neto, 2018 

:406). Kurum tarafından önceden verilmiş ödüller (öğrenim masraflarının karşılanması vs.) ya da istihdam 

sürecinde yapılan harcamalar (görev başı eğitim masrafları vs.) normatif bağlılığın gelişmesine neden olabilir. 

Çalışanlar bu yatırımların farkına vararak karşılığını ödeyinceye kadar kuruma bağlanmalarının zorunlu 

olduğunu hissedebilirler (Meyer ve Allen, 1991: 72). Özet olarak, her üç unsur ile de yüksek derecede bağlılık 

duyan bir çalışan örgüte karşı güçlü bir bağlanma davranışı geliştirir ve kurumdan istifa etmeyi ya da ayrılmayı 

olumsuz olarak değerlendirir (Isimoya, Olajide ve Onafalujo 2018: 61). 

 

4. Örgütsel Özdeşleşme 
Sosyal kimlik, bir gruba ait olma algısıdır. Örgütsel özdeşleşme ise sosyal kimliğin bir şeklidir. 

Örgütsel özdeşleşme ile birey kendini bir örgütte üye olma ile tanımlar (Mael ve Ashforth, 1992: 105). 

Örgütsel özdeşleşme, örgüt ve paydaşlar arasında bilişsel ve duygusal bağ yaratan bir sosyal kimlik şeklidir. 

Düşük seviyede örgütsel özdeşleşmeye sahip olan paydaşlar, örgütün değerleri ile kendi değerleri arasında 

sıkı bağ kuramazlar. Yüksek derecede örgütsel özdeşleşme duyan paydaşlar ise, sosyal etkileşim 

kurduklarında kendilerini örgütün özellikleri ile tanımlarlar (Zavyalova, Reger ve Hunbard, 2016: 257). 
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5. Sonuç 

İtibarlı örgütlerde, örgütsel özdeşleşme vasıtasıyla paydaşların hissedeceği özsaygının yükselme 

olasılığı daha fazladır (Tsui ve Ngo, 2015: 428). Örgütsel özdeşleşmenin özünde sosyal kimlik kuramı yer 

alır. Bu kurama göre kurumda yapılan sosyal aktiviteler, çalışanların örgüte olan aidiyetini ve özsaygısını 

arttırır. Bu durumda, çalışanların örgütsel özdeşleşme ve bağlılığı artar (El-Kassar, Messarra ve El-Khalil, 

2017: 411). Bazı yaklaşımlara göre; özdeşleşme bağlılığın parçası yani etkili bir bağlılığın oluşmasında 

belirleyici etkendir. Sosyal kimlik kuramına göre ise; bağlılık özdeşlemenin bir parçasıdır (Herrbach, 2006: 

631). 

Öz ve Bulutlar’ın banka ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren 9 şirkette 250 çalışan ile yapmış olduğu 

araştırma sonuçlarına göre; örgütsel özdeşleşmenin, kurumsal itibar ve kurumdan ayrılma niyeti arasında ara 

değişken olduğu sonucuna varılmıştır (2009: 47). Korkmazer ve Saydan’ın 217 sağlık personeli ile yürüttüğü 

araştırma sonuçlarına göre; çalışanların çalıştıkları kuruma ilişkin sahip oldukları olumlu itibar algısı, 

çalıştıkları kuruma olan bağlılığını artırmaktadır. Araştırma ile olumlu itibara sahip olan kurumlarda çalışan 

bireylerin, örgüt üyeliğini istekli şekilde devam ettirdiği sonucuna varılmıştır (2018: 558). Tak ve 

Çiftçioğlu’nun 310 beyaz yakalı çalışan ile yaptığı araştırma sonuçlarına göre ise; örgütsel bağlılığın 

güçlenmesi için pozitif itibar algısının arttırılması gerektiği yorumu yapılmıştır (2009: 112). Literatür 

incelendiğinde; bireylerin algıladıkları kurumsal itibarın, örgütsel bağlılık üzerinde olumlu etkiye sahip 

olduğu, dolayısıyla kurumda kalma niyetini de olumlu yönde etkilediği görülmektedir. 
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Nurtaç Armağan AYDIN 

SAKARYA SERDİVAN İLÇESİNDE BULUNAN SPOR YAPAN EV KADINLARININ YAŞAM 

KALİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF LIFE QUALITY LEVELS OF HOUSE WOMEN WITH SPORTS IN SAKARYA 

SERDIVAN PROVINCE 

 

 

 

ÖZ 

Araştırmanın amacı; spor yapan ev kadınlarının yaşam kalite düzeylerinin incelenmesidir. Bu 

çalışmada, spor dünyasında aktif olarak yer alan veya almayan kadınlar üzerinde yapılan anketlerden 

yararlanılmıştır. Anket sonucunda araştırma grubunun kadınların spora katılım imkânları, cinsiyet rolleri vb. 

konularda görüşlerini belirleyerek sporun yaşam kaliteleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Araştırmaya Sakarya ilinde bulunan Serdivan ilçesinde ikamet eden ev kadınlarıyla yapılmıştır. 

Araştırmada Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) (1998) geliştirdiği Türkçe geçerlik, güvenirlik çalışması Sevil 

(2015) tarafından yapılan, Yaşam Kalitesi Ölçeği ‘’World Health Organization Quality of Life’tan 

(WHOQOL-BREF)’’ ölçeği uygulanmıştır. Araştırma yapılırken kullanılan ankete gönüllü 500 kadının  

katılımıyla gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılan kadınlara 26 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Spor yapan kadınlar, Spor, Yaşam kalitesi, Ev kadınları, Yaşam kalitesi ölçeği. 

 

 

 

ABSTRACT 

Purpose of the research; examining the quality of life of housewives engaged in sports. In this study, 

surveys conducted on women who are active in the sports world or not are used. As a result of the survey, the 

research group's participation in women's sport, gender roles and so on. The effects of sport on the quality of 

life were determined by determining their opinions. 

The survey was conducted with housewives residing in the town of Serdivan in Sakarya province. The 

validity and reliability study of the Turkish Health Organization (WHO) (1998), which was developed by Sevil 

(2015), was applied to the World Health Organization Quality of Life scale (WHOQOL-BREF). The survey 

was conducted with the participation of 500 volunteers. A questionnaire consisting of 26 questions was 

applied to the women. 

Keywords: Women engaged in sports, Sports, Quality of life, Housewives, Quality of life scale. 
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GİRİŞ 

Yaşam kalitesi dünya ülkelerinin hedefleri arasına koydukları sorunlarından bir tanesi haline gelmiştir. 

Günümüzde insanların spor yapmaları, boş zamanlarını etkin kullanmaları uzun zamandır bilim çevrelerinde 

araştırma konusu olmuştur. İnsanların boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları üzerine yapılan 

çalışmalar neticesinde spora katılım göstermelerinin, iş yükünü azaltmak, motivelerini arttırmak amaçlı 

görülmüştür.  

Bunların yanı sıra bireyler yaptıkları spordan yaptıkları rekreatif faaliyetlerden bir kazanım ya da bir 

sonuç almak istemektedirler. Bireyin yaşadığı çevresel faktörler, aldığı eğitim düzeyi, maddi imkanları bile 

yaşam kalitesinin oluşumunda önemli rol oynamaktadır.  

Birçok yazı, makale, tez çalışmasında araştırmacılar yaşam kalitesinin farklı boyutlarından 

bahsetmektedir. Bunlar rekreatif etkinlik, spor etkinlikleri, fiziksel aktivite olarak baz alınarak yapılmış 

tanımlamalardan oluşmaktadır. Araştırmacılar bu tür faaliyetlere katılım sağlamanın bireyde ya da kişilerde 

fazlasıyla motivasyon oranını yükselttiği sonucuna ulaşmışlardır.  

Rekreatif etkinlikler kişiler üzerindeki yoğunluğu ve yorgunluğu minimuma indirmektedir sonucuna 

da ulaşan araştırmacılar, kişilerde bu etkinliklerin sonunda rahatlama, stres atma, fazlasıyla motive olma gibi 

kazanımların oluştuğunu da tespit etmişlerdir.  

İnsanları spora yönlendirmek, bireysel yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve sağlıklı 

kalabilmesi için spor yapmasının gerekli olduğunu ifade etmek artık çok da gerekli bir çalışma değildir çünkü 

toplumun tüm kesimlerince bu gerçekler bilinmektedir. Spor tesisleride, spor ortamının uygulanmasını 

sağlayan ve sporun gelişimine katkı sağlayan sporun bir öğesi durumundadır. Sporun gelişmesi ve toplumda 

yaygınlaşması, spor salonlarının varlığıyla mümkündür. Bu sayede spor aracılığıyla insanın yaptığı işten en 

yüksek seviyede verim alması da kolaylaşacaktır (F. Ramazanoğlu, 2000 & N. Ramazanoğlu, 2000). 

 

Materyal ve Yöntem 

Tarama modeli ile spor yapan ev kadınlarının spor faaliyetlerine katılımlarının yaşam kalitesi 

düzeylerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma problemine ilişkin mevcut bilgiler yerli 

ve yabancı kaynaklartaranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiştir. Böylece konu hakkında teorik bir çerçeve 

oluşturulmuştur. Ayrıca araştırma ile ilgili yaşam kalitesi ölçeği uygulanmış ve bu ölçek doğrultusunda elde 

edilen verilerle araştırmanın problemine ilişkin çözümler bulunmuştur. 

Araştırmanın evreni 18-60 yaş aralığında sakarya iline bağlı serdivan ilçesinde ikamet eden ev 

kadınlarından oluşmuştur.  

Araştırmanın alt evreni ise spor yapan kadınlarının yaşam kalitesi düzeylerine olan etkilerinin 

incelenmesidir.  

Spor yapan kadınların spor yapmaları ve sporun kendi hayat çerçevelerine ne şekilde yansımış 

olmasıdır. Kendi hayat standartlarında herhangi bir değişme var mı ? var ise bunlar nelerdir?  

Yaşam kalitesi ölçeğine göre aşağıdaki hipotezler kurulmuştur. 

 Medeni durumuna göre farklılık 

 Yaş grubuna göre farklılık 

 Eğitim düzeylerine göre farklılık 

 Gelir düzeylerine göre olan farklılık 

Araştırmada Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) (1998) geliştirdiği Türkçe geçerlik, güvenirlik çalışması 

Sevil (2015) tarafından yapılan, Yaşam Kalitesi Ölçeği ‘’World Health Organization Quality of Life’tan 

(WHOQOL-BREF)’’ ölçeği uygulanmıştır. 

Araştırma 2018-2019 yılları arası serdivan ilçesinin farklı semtlerinde ikamet eden ev kadınlarıyla 

yapılmıştır.  

Birçok kadınla irtibata geçilmiş fakat aralarında 500 gönüllü kadınla anket uygulanmıştır. Birebir 

gönüllü kadına uygulanmıştır. 

Uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler frekans, yüzde, ortalama, standart sapma ve 

hipotezlerin açıklanması için istatistik bulgular yer almıştır.  
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Araştırma yaşam kalitesine göre yaş grubu, eğitim durumu, maddi imkanlar ve medeni durumu tespit 

edilmiştir.  

Verilerin değerlendirilmesi ise tüm maddeler için spor yapan kadınların yaşam kalite düzeylerinin 

incelenmesi doğrultusunda uygulanan anket sonuçlarından frekans ve yüzde dağılımı hesaplanmış 

farklılıklarını test etmek için de Ki-Kare tekniği kullanılmıştır.  

Tabloların yorumları anova ve t-testi ile frekansı ve yüzde dağılımlarından gelen veriler baz alınarak 

yorumlanmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırma Sakarya ili Serdivan ilçesinde yaşamakta olan 500 ev kadını üzerinde yürütülmüştür. 

Katılımcılara uygulanan anket ile veri kaynağı sağlanan bu araştırmada spor yapmanın  ev kadınlarının yaşam 

kaliteleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

 

Tablo1. Yaşa göre yaşam kalitesi alt boyutlarına ilişkin farklılık analizi sonuçları 

Değişken Yaş N Mean SS F p 

Genel Sağlık 

Durumu 

18-21 yaş 
6

3 

7,

46ab 

1,1

3 

3

,933 

,

002* 

22-25 yaş 
7

7 

7,

61ab 

1,1

8 

26-29 yaş 
1

41 

7,

88a 

1,2

1 

30-33 yaş 
5

3 

7,

79ab 

1,2

9 

34-37 yaş 
6

4 

7,

20b 

1,1

8 

38 yaş ve 

üzeri 

1

01 

7,

38b 

1,3

0 

Toplam 
4

99 

7,

59 

1,2

4 

Fizikse

l Sağlık 

18-21 yaş 
6

3 

2

8,27 

3,6

0 

5

,345 

,

000* 

22-25 yaş 
7

7 

2

7,94abc 

4,1

9 

26-29 yaş 
1

41 

2

9,40a 

3,8

0 

30-33 yaş 
5

3 

2

9,15ac 

3,4

2 

34-37 yaş 
6

4 

2

7,64c 

3,9

7 

38 yaş ve 

üzeri 

1

01 

2

7,00b 

4,3

9 

Toplam 
4

99 

2

8,29 

4,0

3 

Psikolo

jik 

18-21 yaş 
6

3 

2

0,83 

2,8

1 1

,809 

,

109 
22-25 yaş 

7

7 

2

1,75 

3,1

1 
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26-29 yaş 
1

41 

2

2,09 

3,4

3 

30-33 yaş 
5

3 

2

1,40 

3,2

8 

34-37 yaş 
6

4 

2

1,61 

5,1

2 

38 yaş ve 

üzeri 

1

01 

2

0,99 

2,9

5 

Toplam 
4

99 

2

1,52 

3,4

9 

Sosyal 

İlişkiler 

18-21 yaş 
6

3 

1

0,84 

1,8

0 

1

,411 

,

219 

22-25 yaş 
7

7 

1

0,92 

1,7

8 

26-29 yaş 
1

41 

1

1,21 

2,2

2 

30-33 yaş 
5

3 

1

1,70 

1,8

5 

34-37 yaş 
6

4 

1

1,05 

2,0

5 

38 yaş ve 

üzeri 

1

01 

1

1,06 

1,8

5 

Toplam 
4

99 

1

1,12 

1,9

7 

Çevre 

18-21 yaş 
6

3 

2

9,95ab 

3,7

3 

2

,850 

,

015* 

22-25 yaş 
7

7 

3

0,10ab 

4,1

3 

26-29 yaş 
1

41 

3

1,06a 

4,6

0 

30-33 yaş 
5

3 

3

0,89ab 

3,8

6 

34-37 yaş 
6

4 

2

9,34ab 

4,7

4 

38 yaş ve 

üzeri 

1

01 

2

9,31b 

4,1

2 

Toplam 
4

99 

3

0,18 

4,3

1 

a-b-c: Gruplararası farklılığı farklı harfler temsil eder. 

 

Araştırma toplam 500 ev kadını üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma gurubu 63’ü 18-21, 77’si 22-

25, 141’i 26-29, 53’ü 30-33, 64’ü 34-37 ve 101’i 38 yaş ve üzeri gruplarda yer alan katılımcılardan 

oluşmaktadır. 

Analiz sonuçları incelendiğinde, yaşa göre yaşam kalitesinin genel sağlık, fiziksel sağlık ve çevre alt 

boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05). Ek olarak, psikolojik ve sosyal 

ilişkiler alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05). 

 

Tablo 2. Eğitim durumuna göre yaşam kalitesi alt boyutlarına ilişkin farklılık analizi sonuçları 
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Değişke

n 

Eğitim 

Durumu 
N 

M

ean 

S

S. 
F p 

GenelSa

ğlıkDurumu 

İlköğretim ve 

öncesi 

1

07 

7

,17b 

1

,41 

8

,236 

,

001* 

Orta Öğretim 
1

62 

7

,65a 

1

,19 

Lisans ve 

Lisansüstü 

2

30 

7

,73a 

1

,14 

Toplam 
4

99 

7

,59 

1

,24 

Fiziksel

Sağlık 

İlköğretim ve 

öncesi 

1

07 

2

6,87b 

4

,29 

8

,792 

,

001* 

Orta Öğretim 
1

62 

2

8,60a 

3

,58 

Lisans ve 

Lisansüstü 

2

30 

2

8,73a 

4

,08 

Toplam 
4

99 

2

8,29 

4

,03 

Psikoloji

k 

İlköğretim ve 

öncesi 

1

07 

2

0,56b 

3

,05 

7

,157 

,

001* 

Orta Öğretim 
1

62 

2

1,38ab 

3

,93 

Lisans ve 

Lisansüstü 

2

30 

2

2,07a 

3

,25 

Toplam 
4

99 

2

1,52 

3

,49 

Sosyalİli

şkiler 

İlköğretim ve 

öncesi 

1

07 

1

0,79 

1

,98 

2

,531 

,

081 

Orta Öğretim 
1

62 

1

1,07 

2

,08 

Lisans ve 

Lisansüstü 

2

30 

1

1,30 

1

,88 

Toplam 
4

99 

1

1,12 

1

,97 

Çevre 

İlköğretim ve 

öncesi 

1

07 

2

8,53b 

4

,81 

1

1,008 

,

001* 

Orta Öğretim 
1

62 

3

0,33a 

4

,00 

Lisans ve 

Lisansüstü 

2

30 

3

0,84a 

4

,10 

Toplam 
4

99 

3

0,18 

4

,31 

a-b: Gruplararası farklılığı farklı harfler temsil eder. 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde, eğitim durumuna göre yaşam kalitesinin genel sağlık, fiziksel sağlık, 

psikolojik ve çevre alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05). Ek 

olarak sosyal ilişkiler alt boyutunda istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05). 
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Tablo 3. Medeni duruma göre yaşam kalitesi alt boyutlarına ilişkin farklılık analizi sonuçları 

 

Değişke

n 

Mede

niDurum 
N 

M

ean 

S

S 
t 

p 

GenelSa

ğlıkDurumu 

Evli 
2

25 

7

,65 

1,

15 1,

009 

,31

3 
Bekar 

2

74 

7

,54 

1,

31 

Fiziksel

Sağlık 

Evli 
2

25 

2

8,37 

3,

92 ,4

05 

,68

6 
Bekar 

2

74 

2

8,23 

4,

13 

Psikoloji

k 

Evli 
2

25 

2

1,45 

3,

22 -

,407 

,68

5 
Bekar 

2

74 

2

1,58 

3,

70 

Sosyalİli

şkiler 

Evli 
2

25 

1

0,67 

1,

85 -

4,730 

,00

0* 

Bekar 
2

74 

1

1,49 

1,

99 

Çevre 

Evli 
2

25 

3

0,29 

4,

20 5

39 

,59

0 

Bekar 
2

74 

3

0,08 

4,

41 

 

 

Analiz sonuçları incelendiğinde, medeni duruma göre yaşam kalitesinin sosyal ilişkiler alt boyutunda 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05). Ek olarak genel sağlık, fiziksel sağlık, 

psikolojik ve çevre alt boyutlarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı gözlemlenmiştir (p>0,05). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Günümüzde kentleşmedeki hızlı artış, daha az hareket, çarpık kentleşmenin getirdiği sosyoekonomik 

ve kültürel problemler, insanların sağlık sorunları ve yaşama şeklini değiştirmiştir. Yaşam kalitesini olumsuz 

etkileyen faktörler arasında istikrarlı yaşam tarzının getirisi önemli bir yer tutmaktadır. Avrupa Birliği Türkiye 

ile birlikte 27 ülke ve toplam 29193 bireyi kapsayan bir araştırmada, kaliteli boş zaman geçiren bir bireyin 

fiziksel aktivitelerinin sağlık göstergesi olarak kullanılarak kişileri gözlemlemek için kullanılabileceği 

belirtilmiştir (Abu Omar ve Rütten, 2008)). 

Çalışmamızda da ev kadınlarının spor yapma alışkanlıkları ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiler 

araştırılmıştır, eğitim seviyesi, yaş ve medeni durum arasında farklı sonuçlar tespit edilmiştir. Araştırma 

sonucunda kadınların aktivite düzeyini arttırmaya yönelik girişimlerde bulunmak hem bireylerin sağlığı ile 

ilgili, hem de evin bel kemiği olan kadının öneminden dolayı halk sağlığı ile ilgili oldukça yüksek fayda 

sağlayabilecek çalışmalar olacaktır. 

Bu sonuç, boş zaman değerlendirirken yapılacak olan fiziksel aktivitenin yaşam kalitesini 

iyileştirmedeki etkisi açısından önemli bir bulgudur. Şiddetli ve orta dereceli fiziksel aktivite genellikle spor 

zevkinin yüksek olduğu bir dizi aktivitedir. Fiziksel aktivitenin toplam süresinin arttırılmasında bu hoş ve 
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motive edici faktörün daha yaygın kullanımı, yaşam kalitesini de artırabilir. Sonuç olarak, ev kadınlarının 

şiddetli ve orta dereceli fiziksel aktivitesinin arttırılması sağlıkla ilgili yaşam kalitesini arttırmada daha etkili 

bir yöntem olabilir. 
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(31) 

Prof. Dr. Bedri GENCER152; Melih ENER153 

BİTİRİLEN EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMININ 

ANLAŞILMASI 

UNDERSTANDING OF WOMEN’S PARTICIPATION IN LABOR FORCE BY LEVEL OF 

EDUCATION IN TURKEY 

 

 

 

ÖZ 
Kadının işgücüne katılımını etkileyen birçok etmen bulunmaktadır. Bu etmenler kadının eğitim 

seviyesi, medeni durumu, kabul edilmiş toplumsal cinsiyet rolleri bu etmenlerin öne çıkanlarındandır. 

Çalışmanın konusu olarak bu etmenlerden belki de en önemlisi olarak eğitim seçilmiştir. Türkiye’de kadının 

eğitime katılımı günümüze yaklaştıkça artmış, olması gereken seviyeye yaklaşmıştır. Bununla birlikte 

çalışmada da göreceğimiz üzere bunun toplumsal algıya ve iş gücüne yansıması henüz istenilen noktaya 

gelememiştir.  

Çalışmadan yola çıkarak genel bir kanıyla kadının eğitim seviyesi yükseldikçe, işgücüne katılımı 

artmış ve iş yerindeki statüsü yükselmiştir. Fakat kadının ne eğitime katılımı ne de eğitime bağlı işgücüne 

katılımı, erkek nüfüsun oranlarıyla yakın değildir. Bununla birlikte son yıllarda yapılan kadın çalışmaları ve 

devlet politikalarıyla beraber daha olumlu bir sonuca doğru ilerlediğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, eğitim, işgücü. 

 

 

 

ABSTRACT 
There are many factors, that affect women’s participation in the workforce. These factors are 

education, marital status and widely accepted societal gender roles, The focus of this study the education, 

maybe the most important one of all. The schooling ratio for women and girls has been increasing and 

approaching the target level over the years. Nevertheless, as the results of the study show, this increase has 

not been reflected on public’s perception of women and participation in workforce.  

Based on the results of the study, as women’s level of education increases, their employability and 

status at the office also increases. However, neither women’s schooling ratio, nor participation in the 

workforce can approach those of men. With that said, the work done in recent years to improve women’s 

social status and government policies, the future outlook is positive. 

Keywords: Women, education, Workforce. 
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GİRİŞ 
Türkiye’de kadının işgücüne katılımının düşük seviyede olmasının başlıca nedenlerinden birisi, 

kadının yeteri düzeyde eğitime ulaşamamasıdır. Kadınların eğitim imkânlarından yeterince yararlanamamaları 

sonucu eğitim düzeylerinin düşük olması, bir işte çalışmaları durumunda elde edebilecekleri ücretin düşük ve 

çalışmanın fırsat maliyetinin yüksek olmasına yol açmaktadır. Çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi konularda 

kamusal destek ve hizmetlerin azlığı ve bunların kadının bireysel düzeyde çözmesi gereken problemler olarak 

görülmesi, bu hizmetlerin piyasadan temin edilmesi ölçüsünde çalışmanın fırsat maliyetlerini yükseltmektedir.  

Zorunlu eğitim süresinin sekiz yıla çıkarılması ilköğretimde kızların okullaşma oranlarını olumlu 

yönde etkilemiştir. Buna rağmen, eğitim kademelerinde kız-erkek okullaşma oranındaki eşitsizlik halen 

devam etmektedir. Öğrencilerini istihdama ve yükseköğrenime hazırlayan mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarında, kız ve erkek öğrencilerin okul türlerine göre dağılımında, cinsiyet ayırımı çok belirgin bir 

şekilde varlığını sürdürmektedir. 1975’ten bu yana, öğrencileri geleneksel olarak erkek mesleği diye 

düşünülen mesleklere hazırlayan erkek teknik okullarına, kız öğrenci alınmasına herhangi bir engel 

bulunmamasına rağmen kız öğrenciler tarafından tercih edilmemektedir. Bu yöndeki kuralların değişmesi 

geleneksel cinsiyet anlayışını ancak sınırlı bir şekilde etkileyebilmiştir (Acar,2000,s.66-67).  

Çalışmamızda genel itibariyle TUİK verileri kullanılarak bitirilen eğitim düzeyine göre Türkiye’deki 

kadın istihdamının genel bir analizi yapılmak istenmiştir. Dolaylı olarak eğitim düzeyine ve istihdama etki 

eden göç, medeni durum gibi etmenler çalışma kapsamına dahil edilmemiştir. Bununla birlikte kadının 

istihdamına ve sosyal konumuna etki eden bu faktörler (medeni durum vb.) ayrıca incelenmeli ve başka bir 

çalışmanın konusu olmalıdır.  

Çalışma sonucunda anlaşılacağı gibi kadının istihdamdaki yeri günümüze yaklaştıkça iyileşmiştir. 

Maalesef bu iyileşmenin, çağın da şartları göz önünde bulundurularak, yeterli olmadığını söylemek yanlış 

olmayacaktır. Görülen o ki kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne katılımı da işgücündeki konumu 

da görece olumlu bir hal almaktadır. Bu durumun devamı ve daha da geniş bir kitleye yayılması için devletin 

sorumlu kurumlarının eğitim ve kadın politikalarının daha da iyileştirilmesi gerekmektedir. 

 

Bitirien Eğitim Düzeyine Göre Türkiye’deki Kadının İşgücündeki Yeri 

A.Eyüpoğlu, Ş.Özer, H.T.Tanrıöver tarafından yapılan bir araştırmada çalışma koşulları açısından 

“eğitim” parametresinin ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Bu parametre hem başlangıçta çalışma yaşamını 

yönlendirmekte, hem de çalışma yaşamının terk edilmesinde etkili olmaktadır. Özellikle muhafazakâr ve 

eğitim düzeyi düşük kesimlerde eğitimli olmak kadının çalışması açısından en belirleyici nedenlerden biri 

olarak görülmektedir. Okumamış kadının ancak maddi zorunluluğu varsa çalışacağı, okumuş kadının her 

durumda çalışacağı düşüncesi hakimdir. Bunun en önemli nedeni eğitim düzeyi düşük kadınların fiili çalışma 

şartlarının (uzun çalışma saatleri, düşük ücret, ayrımcılık ve taciz olasılığının yüksek olması gibi) caydırıcı 

olmasıdır (Eyüpoğlu, Özer ve Tanrıöver,1988,s.207).  

Türkiye’de kadının işgücü piyasasına bağımsız bir şekilde girmesini sağlayan en önemli anahtar 

eğitimdir. Bu aynı zamanda bireysel özgürlüğün ve ikincil konumdan kurtuluşun en önemli adımıdır. Yukarıda 

görüldüğü üzere kadınların eğitim durumu ile işgücüne katılım oranları arasında az belirgin olsa da paralel bir 

ilişki vardır. Kentte eğitim düzeyi arttıkça kadınların işgücüne katılma eğilimleri belirgin olarak artmaktadır. 

Eğitim sadece işgücünün üretkenliğini arttırarak ücret düzeylerinin yükselmesine imkan tanımamakta, ataerkil 

zihniyet yapılarını zayıflatarak kadınların işgücüne katılımına toplum nezdinde meşruiyet sağlamaktadır. Lise 

ve dengi okullar ile lise altı eğitimli kadınların katılımlarının düşüklüğü göze çarpmaktadır. İlk ve orta 

öğretimin işgücü piyasasında talep edilen becerileri kazandırmaktan uzak olması önemli bir nedendir ancak 

bunun yanı sıra geleneksel ataerkil yapıya uygun olmayan işlerde kadınların veya genç kızların çalışmasına 

izin verilmemesi özellikle küçük yerleşim birimlerinde kadınların istihdama katılımlarını engellemektedir 

(Toksöz,a.g.e,s.23-24). Bunun yanında eğitim düzeyi düşük olan kadının kazanması muhtemel olan düşük 

ücretin söz konusu maliyeti karşılayamaması kadınları işgücü piyasasına katılmaktan alıkoymaktadır. 

İşgücüne katılım, hem erkek hem de kadınlar için eğitimle birlikte artmaktadır. Şekil 1’de, farklı 

okullaşma düzeylerindeki katılım oranları gösterilmiştir. Hem erkek hem de kadınlar için, en yüksek katılım 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

230 

oranlar üniversite mezunları için kaydedilmiştir. Erkeklerin katılım oranlarının okullaşma ile birlikte 

değişmesine rağmen, farklı okullaşma kategorileri arasında gözlemlenen değişimler, kadınlar için 

gözlemlenen değişimler kadar güçlü değildir. Erkeklerin işgücü piyasasına katılması için önemli olan bir 

ilkokul diploması gibi görünürken, kadınlar için bu pek çok kapıyı açmamaktadır. 

 
Şekil 1: 2006 Yılında Eğitime Göre İş gücü Katılımı 

Kaynak: 2006 HİA, http://www.tuik.gov.tr 

 

Eğitimin kadınların işgücüne katılımında oynadığı rol, kentsel alanlar göz önüne alındığında daha 

belirgin hale gelmektedir. Şekil 2’de gösterilen katılım oranları, işgücü piyasasının eğitimi olmayan kadınlara 

neredeyse kapalı olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’nin kentsel alanlarında okur-yazar olmayan kadınlar 

arasında işgücüne katılım 2006 yılında yüzde 5,6 olmuştur. Erkekler için buna karşılık gelen oran ise yüzde 

36,4 düzeyindedir. Kadınların katılım oranları eğitimin artması ile birlikte kademeli olarak artmakta ve yüksek 

öğrenim diploması olanlar için doruk noktasına ulaşmaktadır. Mesleki eğitime sahip kadınların işgücüne 

katılım oranı 2006 yılında yüzde 35,6 düzeyindeyken, bu oran üniversite mezunları için yüzde 69,8’e 

tırmanmaktadır. 

 

 
Şekil 2: Kentsel Alanlarda Eğitime Göre İşgücüne Katılım 

Kaynak: 2006 HİA, http://www.tuik.gov.tr 

 

Şekil 3’te, kentsel alanlardaki erkek ve kadın üniversite mezunlarının katılım oranlarında zaman 

içerisindeki değişimler gösterilmektedir. Üniversite mezunu kadınların katılım oranları, tüm yıllarda oldukça 
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yüksek olmasına rağmen, zaman içerisinde bir azalma kaydetmiştir. Üniversite mezunu kadınlarda katılım 

oranlarının yüzde 80 olduğu 90’ların başlarıyla karşılaştırıldığında, bu oran azalmış ve 2000’li yıllarda yüzde 

70 civarında sabitlenmiştir. Daha küçük bir ölçekte olmasına rağmen, üniversite eğitimli erkekler arasında da 

benzer bir eğilimin gözlemlenmesi ilgi çekicidir. 

 
Şeki 3:Kentsel Alanlarda Üniversite Mezunlarının İşgücüne Katılım Oranı 

Kaynak: HİA web veri tabanı, TUİK  

 

Şekil 4, genel lise ve meslek lisesi mezunlarının zaman içerisindeki katılım oranlarını göstermektedir. 

Her iki kadın grubu için azalan bir eğilim gözlemlenmektedir. 1988 yılında genel lise mezunu kadınların 

katılım oranı yüzde 44,3 düzeyindeyken, bu oran 2006 yılında yüzde 27,6 düzeyine gerilemiştir. Genel 

liselerin erkek mezunları için de benzer değişimler meydana gelmiştir. Meslek lisesi mezunları için ise, 

erkeklerin katılım oranları oldukça sabit kalırken, kadınların katılım oranları zaman içerisinde bir azalma 

göstermiştir. 

 

 
Şekil 4: Kentsel Alanlarda Lise Mezunlarının İşgücüne Katılım Oranı 

Kaynak: HİA web veritabanı, TUİK 
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Son olarak Şekil 5 ve 6, ortaokul ya da altı eğitime sahip olan bireylerin katılım oranlarını 

göstermektedir. Kadınlar arasında, kategorilerin hiç birisinde kayda değer değişimler görülmemektedir. 

Ancak erkeklerde ortaokul mezunları hariç tüm kategorilerde katılım oranında bir düşüş gözlemlenmiş, 

ortaokul mezunlarının katılım oranları hemen hemen sabit kalırken, işlevsel okur-yazarların katılım oranları 

bir kaç yıl boyunca ani düşüş gösterdikten sonra artmaya başlamıştır. 

 
Şekil 5: Kentsel Alanlarda İlk ve Ortaokul Mezunlarının İşgücüne Katılım Oranı 

Kaynak: HİA web veritabanı, TUİK 

 

 
Şekil 6: Kentsel Alanlarda Okur-Yazar Olmayanlar ve İşlevsel Okur-Yazarların İşgücüne 

Katılımı 

Kaynak: HİA web veritabanı, TUİK 
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Yukarıdaki bulgular, lise ve üniversite mezunlarının katılım oranlarının 1990’larda kaydedilen 

düzeylerde kalmış olması durumunda, kadınların şu andaki işgücüne katılım oranlarının önemli ölçüde daha 

yüksek olacağına işaret etmektedir. Okullaşmaya bağlı olarak, kadınların katılım oranlarının durağan ya da 

düşmekte olması, ancak kentsel alanlardaki ortalama katılım oranının - oldukça yavaş olmakla beraber – 

artmakta olması ilgi çekicidir. Bu durum, işgücü kompozisyonunun, daha yüksek katılım oranlarına sahip olan 

daha eğitimli kadınlara doğru kayması ile ilişkilidir. 

Öte yandan, yüksek öğrenim görmüş kadınların azalan katılım oranlarının, üniversite mezunlarının 

kompozisyonu ile ilgili olması muhtemeldir. Üniversite mezunlarının, kentsel nüfusun çok daha küçük bir 

bölümünü oluşturdukları zamanlarda daha seçkin bir grup oldukları düşünülebilir. Sayı arttıkça bu grup daha 

heterojen hale gelmiş, dolayısıyla katılım davranışı da bu yönde değişmiş olabilir. 

Eğitim düzeyi ile kadınların çalışma hayatına katılma oranı arasında pozitif yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır. Kadınların eğitim düzeyi artıkça işgücüne katılım oranı ve çalışma hayatında kalma süreleri 

artmaktadır (Bedük, 2005: 106-117). 

Teorik açıdan eğitim seviyesinin işgücüne katılma oranını iki yönden etkilemesi söz konusudur: 

Birincisi; daha eğitimli çalışanlar emek piyasalarında daha yüksek gelirler elde edebileceklerinden, bu 

durumda iş piyasaları dışında kalmanın maliyeti de yükselecek, işgücüne katılım oranları artacaktır. İkinci 

olarak, eğitim doğrudan, dolaylı ve psikolojik maliyetleri olan bir yatırım olduğundan, yatırımın getirisini elde 

edip maliyetini karşılamak ancak emek piyasalarında çalışmak ile mümkün olacaktır. Bu yönüyle, teorinin 

belirlediği etkilerin Türkiye işgücü piyasalarında geçerliliğinin olduğu görülmektedir (Özer ve Biçerli, 2003: 

66).  

Eğitim bölgesel dengesizlikleri giderme konusunda da son derece önemlidir. Özellikle geri kalmış 

bölgelerde yatılı okullar açarak, öğrencilere çeşitli burslar vererek eğitimin artırılması sağlanmaya 

çalışılmalıdır. Eğitimin artırılması, eğitimli bir kadının daha eğitimli ve bilinçli çocuklar yetiştireceği, daha az 

çocuk yaparak nüfus artış hızının denetim altına alınabilmesine yardımcı olacağı düşünüldüğünde sadece 

işgücü piyasası için değil, uzun vadede ülke ekonomisi için de son derece yararlı olacaktır. Eğitim tek yönlü 

olarak ele alınmamalıdır. Eğitim istihdamla direk ilişkili olup eğitim arttıkça istihdam edilebilirlik artmakta, 

devamında eğitimin ekonomik kalkınma-büyüme ve yarattığı pozitif dışsallık ekonomiyi olumlu 

etkilemektedir (Berber ve Eser, 2008: 14). 

Kentsel alanda okuryazar olmayanlara göre diğer eğitim düzeylerine sahip olan evli ve bekar kadınların 

işgücüne katılımı artmaktadır. Yüksek eğitime sahip olanların işgücüne katılım konusunda daha aktif oldukları 

görülmektedir. Kırsal alanda okuryazar olmayanlara göre ortaokul mezunu evli kadınların işgücüne katılımı 

azalırken, üniversite mezunu evli kadınların katılımı artmaktadır. Kırsal alandaki bekar kadınlar 

değerlendirildiğinde, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunlarının çalışma tercihi daha fazladır. Kırsal 

kesimde kadınların genellikle ücretsiz aile işçisi olarak tarım sektöründe faaliyet gösterdiği göz önüne alınırsa, 

eğitim düzeyinin çalışma kararlarında neden çok fazla etkili olmadığı anlaşılabilir (Kızılgöl, 2012: 99). 

Eğitimin Türkiye’de doğurganlığı etkileyen en önemli faktör olması diğer faktörlerin doğurganlığa 

olan etkisinin göz ardı edilmesini sağlamaz. Eğitim doğurganlığı direkt olarak etkileyebilmekteyken dolaylı 

etkilerinin görülmesi açısından diğer sosyoekonomik faktörler de önem arz etmektedir (Akça ve Ela, 2012: 

225). 

Eğitim seviyesinin yüksek olması da işgücüne katılma açısından ele alınması gereken bir başka 

durumdur. Eğitim seviyesi yüksek olan en güzel örnek, kırdan kente gelen kadın işgücü verilebilir. Kırsal 

alandaki eğitim imkanlarının yetersizliğinden dolayı kırsal alandan kente göç eden kadın işgücü kentteki 

çalışma hayatına ya belli bir süre dahil olamayacaktır ya da tamamen çalışma hayatından kopacaktır.  

Günümüzde, doğurgan yaşlarda olan kadınlar on yıl öncesine nazaran çok daha fazla eğitimlidir. 

Geçtiğimiz on yıl içinde, ilköğretimin en az ikinci kademesi olarak adlandırılan sekiz yıllık zorunlu eğitimi 

bitiren kadınların oranı %65 artmış, ilköğretimin birinci kademesini yani beş yıllık eğitimi bitirmemiş 

kadınların oranı da %41 azalmıştır. Kadınların hemen hemen beşte biri, eğitimi olmayan yahut ilköğretimi 

tamamlamamış kadınlar ise de, kadınların önemli bir oranının (yüzde 21) en az lise mezunu olduğu da 

görülmektedir. Kadınların sadece ilköğretim birinci kademe eğitimi alanların oranı ise yaklaşık %52’dir. 
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Bütün bunların yanı sıra, ülkemizde kentlerde yaşayan kadınların kırsal alanda yaşayan kadınlara nazaran 

daha eğitimli oldukları görülmektedir. Kırsal alanda yaşayan kadınların %28’i herhangi bir eğitim düzeyini 

tamamlamamış iken, kentlerde yaşayan kadınlar için bu oran %15’e inmektedir (Korkmaz ve Korkut, 

2012:59).  

Nüfusun üçte birinin kırsal alanda yer aldığı, kırsal alandan kente göçün yoğun yaşandığı ve kır ile 

kent arasında eğitim seviyesi açısından ciddi farklılıkların yaşandığı ülkemizde, kadınların okullaşma 

oranlarının düşük düzeylerde olması, gelişmiş Avrupa Birliği ülkelerine nazaran farklı problemleri 

beraberinde getirmektedir.  

Ülkemizdeki kadınların ve erkeklerin okullaşma oranları kıyaslanıldığında ise, kadınların erkeklere 

nazaran oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu durumun başlıca sebepleri olarak; kısıtlı ekonomik 

olanakların erkek çocuk lehine kullanılması, erkek egemen yapıya sahip toplumsal özellikler, gittikçe 

yoğunlaşan iç göç ve göç eden nüfusun kentlerde yığılarak meydana getirdiği düzensiz kentleşme sayılabilir. 

Toplumumuzun kadına biçtiği rol gereği, eğitimi olmayan kadın erken yaşta evlendirilmekte ve hemen çocuk 

doğurması beklentisi içine girilmektedir. Kadının bu şekilde toplumda kabul ve saygı gördüğü sistemde ise, 

çok çocuğu olan kadının toplumsal konumu yükselmekte, ancak eğitim, sosyal ve mesleki alanlarda ilerlemesi 

de engellenmiş olmaktadır. Bunların yanı sıra, ülkemizdeki yükseköğretim görmüş kadın sayısının erkek 

sayısına nazaran azlığı, kadınların yönetici kadrolarından uzak kalmasına da yol açmaktadır. Çalışan kadınlar 

üzerine yapılan araştırmalara göre, çalışan kadınların önceliğini geleneksel rollerine verdiklerini, ikinci plana 

ise iş sorumluluklarını attıklarını göstermektedir (Yarıkkaya, 2012: 4-5). 

Kadının eğitim düzeyinin yanı sıra eşinin eğitim düzeyi de kadının işgücüne katılım kararında etkilidir. 

Eşin eğitim düzeyinin yüksek olmasına paralel olarak sahip olacağı iş ve alacağı maaş da yüksek olacaktır. 

Eşinin maaşının yüksek olması kadının işgücüne katılmama kararını vermesine sebep olabilecektir. Tersi 

durumda ise, eşin eğitim düzeyine paralel olarak elde edeceği maaş daha düşük olacaktır ve ailenin geçimini 

sağlamak zorlaşacağı için kadın da işgücüne katılma kararı verebilecektir.  

Eşin eğitim düzeyinin kadın işgücüne katılımını etkileyip etkilememesi, kadının vasıf düzeyine ve 

kentte ya da kırda yer almasına göre de farklılık gösterecektir. Mesela kentsel bölgelerde yaşayan yüksek 

vasıflı kadın açısından, eşlerin eğitim düzeyi önemli bir etken olmamaktadır. Bu kadınların, sadece kendi 

eğitim düzeyleri işgücüne katılım olasılıkları açısından önem arz etmektedir. Kırsal bölgelerde yaşayan kadın 

açısından, eşlerin eğitim düzeyi istatistiksel olarak ciddi bir katsayı oluşturmamaktadır. Kentsel bölgelerde 

yaşayan düşük vasıflı kadınlar açısından ise, eşin eğitim düzeyi ne kadar yüksekse kadının işgücüne katılımı 

o kadar düşüktür (Uraz vd., 2010: 11). 

Yapılan araştırmaların birçoğuna göre, eğitim seviyesi ile işsizliğin ters orantılı olduğu 

belirtilmektedir.  Eğitim durumundan yola çıkılarak, işgücünün niteliğine  dair bilgiler verebilir. Tablo 1’de 

de bu durum açıkça görülebilir. 

1990 ve 2010 yılları arasında Türkiye’deki eğitim durumuna göre kadınların işgücüne katılım 

oranlarını gösteren tablomuzda, lise ve dengi meslek okulları ile ön lisans ve lisans mezunlarının oranı 

artarken, okuma yazma bilmeyenlerin iş gücüne katılım oranında %15,3’lük bir düşüş gerçekleşmiştir. 

 

Tablo 1: 1990-2010 Türkiye’de Eğitim Durumuna Göre Kadın İşgücüne Katılma Oranı (%) (15 

yaş +) 

Yılla

r 

Oku

ma-Yazma 

Bilmeyen 

Oku

ma-Yazma 

Bilen Fakat 

Bir Okul 

Bitirmeyen 

Lise 

Altı 

Eğitimler 

Lise 

ve Dengi 

Meslek 

Okulu 

Önli

sans-Lisans 

1990 31,6 34,8 26,6

5 

47,4 80,5 
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1995 28,4 25 23,8

5 

40,6

5 

73,8 

2000 25,2 22,2 15,9

0 

35,2

5 

70,1 

2005 15,6 18,2 18,5

3 

31,8

5 

69,1 

2010 16,3 20,4 23,4

0 

35,1 71 

Kaynak: TÜİK, www.tuik.gov.tr 

 

Tabloya baktığımızda, öncelikle kadınların işgücüne katılım oranında bir düşüş yaşanmasıyla beraber, 

bütün eğitim düzeylerinde bir düşüş yaşandığını gözlemlemekteyiz. Bu açıdan baktığımızda, bu düşüşün 

okuma yazma bilmeyen ve bilen fakat bir okul bitirmeyenlerde daha büyük oranda gerçekleşmesi olumlu bir 

durumdur.  

Ön lisans ve lisans mezunlarının diğer eğitim düzeylerinde de yaşanabileceği üzere, cinsiyet 

ayrımcılığından dolayı işsizlikle karşı karşıya kalabilmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça kadınların emek 

piyasasında yüksek gelir kazanabileceği daha iyi nitelikli mesleklerde çalıştığı takdirde işgücüne katılım 

oranları yükselecektir. Bu sebeple eğitim düzeyi işgücüne katılım oranını en çok etkileyen faktörlerdendir. Bir 

diğer durum,  eğitimin çok da gerek olmadığı, emek yoğun işlerde uygulanan düşük ücret ve çalışma 

koşullarının iyi olmaması, kadınların işgücüne katılımını olumsuz etkilemektedir. Lise ve altı eğitim 

düzeyindeki bireylerin bu şekilde çalışması işgücüne katılım oranını etkilemektedir. 

 

SONUÇ 

Eğitim seviyesi ülkemizde kadının işgücüne katılımını ciddi şekilde etkilediği görülmektedir. 2013 

Mart ayı hane halkı işgücü anketi sonuçlarına göre ise yüksekokul mezunlarının işgücüne katılım oranı %80,7, 

lise ve dengi okullar için %52,5, lise seviyesinden düşük eğitim alanları %47,2’dir.  

Kadınların işgücüne katılımının belirleyicilerinden olan eğitim faktörüne örnek olarak, genelikle 

kentlerde olmak üzere,  ön lisans ve üstü eğitim düzeyi ile kadınların işgücüne katılımlarının yüksek olması 

arasında bir bağlantı vardır. Fakat ülkemizdeki kadın nüfusun büyük kısmı ilkokul eğitim düzeyindedir. Bu 

nedenle de işgücüne katılım oranlarını olumsuz etkilemektedir. 

İşgücüne katılımı etkileyen en önemli etkenlerin başında gelen eğitim, sadece işgücü piyasası açısından 

değil toplumsal hayata da yön vermesi açısından ciddi önem arz etmektedir. Teknolojinin sürekli gelişim 

içerisinde olması, küreselleşme sonucu artık ulusal sınırların ortadan kalkması, mal veya hizmete olan talebin 

sürekli değişmesi ve dolayısıyla üretim biçimlerinin değişkenliği gibi durumlar bize eğitimin ne denli önemli 

olduğunu göstermektedir. Günümüzde eğitim sadece eğitim kurumlarından mezun oluncaya kadar ki geçirilen 

süre olarak düşünülmemekte olup, işgücünün yaşam boyu eğitimi söz konusudur. Ancak yaşam boyu eğitim 

ile işgücü sürekli değişim içerisinde olan işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. 
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(32) 

Dr. Öğr. Üyesi Ali DAŞMAN154 

KIRGIZLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TÜRKÇE VE KIRGIZCADA ORTAK ve FARKLI 

KULLANILAN ARAPÇA SÖZCÜKLERİN SÖZCÜK ANLAMBİLİM AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI155 

COMPARISON OF ARABIC WORDS USED COMMONLY OR SEPARATELY IN TURKISH and 

KYRGYZ LANGUAGES IN TERMS OF LEXICAL SEMANTICS IN TEACHING TURKISH TO 

KYRGYZ PEOPLE 

 

 

 

ÖZ 

Anlam bilimin alt dalı olan sözcük anlambilimin incelediği sözcük ögeleri, bunların türemiş ve başka 

ögelerle bir araya gelmiş biçimlerinin anlam açısından ele alınması Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 

etkin bir rol oynamaktadır. Araştırmamızda Türkçenin Türk Cumhuriyetlerindeki öğrencilere öğretiminde 

sözcük anlambilimden yararlanılması gerektiğini bir kez daha göz önüne sermektedir. Çünkü sözcüklerin 

içerdikleri temel anlam, yan anlam, duygu değeri, eş adlılık, eş anlamlılık, ters anlamlılık ve çeşitli ad 

aktarmaları dil öğretiminde göz ardı edilmemesi gereken unsurlardan biridir. Aynı dil ailesine mensup Türkçe 

ve Kırgızca’nın yabancı dillerden ödünç olarak aldığı ortak ve farklı sözcükler de vardır. Arapçadan Türkçe 

ve Kırgızca’ya geçmiş ortak ve farklı sözcüklerin tümce anlambiliminden hareketle sözcük anlambilimsel 

olarak karşılaştırırken artzamanlı ve eşzamanlı bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır.  

Bu çalışmada Temel Düzeyde (A2) Türkçe öğrenen Kırgız/ Kırgızistan vatandaşı 49 öğrencinin yazılı 

anlatım sınav kâğıtlarında kullandıkları Arapça sözcükler ele alınarak ortak ve farklı anlamlarda kullanılanlar 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Türkçe öğreniminde ve öğretiminde dikkat edilmesi gereken özellikler yer 

almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe ve Kırgızca, Türkçe Öğretimi, Sözcük anlambilim, Arapça sözcükler. 

  

 

 

ABSTRACT 

The lexical items analyzed by lexical semantics, which is the subfield of semantics, and dealing with 

their derived and compound forms from the point of meaning play an active role in teaching Turkish as a 

foreign language. In our study, it is revealed that the lexical semantics should be used in teaching Turkish to 

the student in Turkic Republics. Because the basic meaning, connotation, sentimental value, homonymy, 

synonymy, antonymy and various metonymies of a word are among the aspects that should be considered in 

language teaching. Turkish and Kyrgyz languages, which are the members of the same language family, have 

common and separate loanwords from foreign languages. A diachronic and synchronic study is required in 

the comparison of common and separate words adopted from Arabic by Turkish and Kyrgyz languages in 

terms of lexical semantics from the point of sentence semantics. 

In this study, it is aimed to determine the Arabic words used in common and separate meanings by 

considering Arabic words used by 49 Kyrgyz/Kyrgyzstan citizen students who are learning Turkish in 

Elementary Level (A2) in their written expression exam papers. This study also includes the points to take into 

account in learning and teaching Turkish language. 

Keywords: Turkish and Kyrgyz Languages, Teaching Turkish, Lexical Semantics, Arabic Words.  
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155 Bu makale 9. Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi: Çağdaş Türk Yazı Dillerinin Öğretimi Sempozyumu (12-14 

Mayıs 2011 Bişkek)’nda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş ve düzenlenmiş biçimidir 
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GİRİŞ 

Dünyada hiçbir toplum tek başına kendini diğer toplumlardan soyutlayamaz. Fertler arasında ilişkiler 

gibi toplumlar da birbiri ile tarih boyunca ilişki halinde yaşamışlardır. Bu ilişkiler siyasî, ticarî, kültürel ve 

ekonomik anlamda süre gelmiştir. Bu ilişkilerin sonucunda da bir dilden diğer dile sözcük alışverişi 

gerçekleşmiştir. Bu sözcük alışverişi bir toplumdan diğer topluma göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bundan 

dolayıdır ki, dünyada hiçbir dil tamamen saf değildir. Başka bir ifadeyle sadece kendi anadilini kullanan, 

yabancı sözcük almayan millet yoktur. 

Toplumlar arası ilişkilerde her toplum kültürel açıdan birbirinden az ya da çok etkilenir. Bu durum o 

toplumdaki konuşma ve yazı diline de yansır. Diller arasındaki ilişkilerde de en çok alınan ögeler sözcüklerdir. 

Başta dinsel yaklaşımlar, edebiyat etkilenmeleri olmak üzere birlikte yaşama, ticarî, siyasî ilişkiler nedeniyle 

ödünç ögeler, bu ilişkilerin ölçüsü oranında dilden dile aktarılmaktadır.156 

Kırgızca ve Türkçe aynı dil ailesinden geldiğinde her iki dilin tarihsel süreci içerisinde başka dillerden 

kendi dillerine yabancı sözcükler girmiştir. Bu yabancı sözcüklerden biri de her iki dile giren Arapça 

sözcüklerdir.  

Arapça alıntı sözcüklerle ilgili Kırgız ve Türk dilcilerinin bazı çalışmalarına burada değinmek yerinde 

olacaktır. Husein Karasayev’in Özdöştürülgön Sözdör157 ve Kamus Nama, Karasay Sözdük158 ve Türkiye’de 

Erkinbek Kunduzov’un “Kırgızcadaki Arapça Kelimeler ve Bunların Arapça Öğrenimindeki Yer”159i adlı 

yüksek lisans tezi ve Cüney Akın tarafından yazılan Hüseyin Karasayev'in Kamus Naama160 adlı Eseri ve 

“Çağdaş Kırgız Türkçesindeki Alıntı Kelimelerde Görülen Ses Değişmeleri” adlı doktora tezi bunlardan 

bazılarıdır. 

VII. ve VIII. Yüzyıllarda Arapların Orta Asya halkları ile olan siyasî, ticarî vb. ilişkilerin neticesinde 

Arapçanın etkisi o coğrafyada hissedilmeye başlamıştır. Kırgızlar bu dönemde Yenisey boylarında 

yaşıyorlardı. Kırgızların Tanrı Dağları civarına göç etmeye başlamaları İslâm dininin tesiri ve komşu halkların 

aracılığı ile Arapça sözcükler de Kırgızca’ya girmeye başlamıştır161. Kırgızca’ya Arapça sözcüklerin girmesi 

Fars, Uygur, Özbek ve Kazakların aracılığı ile olmuştur.162  

Husein Karasev alıntı sözlerin Kırgızca’ya üç yoldan girdiğini belirtmektedir: 1. Taciklerle komşuluk 

ilişkileri neticesinde, 2. Ticaret aracılığı ile 3. Din aracılığı ile.163 

Türklerin İslâmiyeti benimsemesi ile birlikte bu dinin temel dili olan Arapça sözcükler ve kalıplar 

Türkçeye yerleşmiştir.164 Kırgızca ve Türkçedeki Arapça sözcükleri tematik açıdan aşağıdaki gibi incelemek 

daha yerinde olacaktır. 

1. İslâmiyetin kabulü ile her iki dile giren dinî terimler, melek, Allah (Alla), dua (duba), ibadet 

(ibadat) vb. 

2. Soyut kavramları ifade eden sözler; terbiye (tarbiya), fikir (pikir), adil (adil), ömür (ömür), azap 

(azap)vb. 

3. Bilimsel, kültürel, sosyal ve toplumsal konuları içeren sözler. Mektep (mektep), kütüphane 

(kitapkana), mektup (kat), kitap (kitep), asker (asker), tarih (tarıh) vb.165 

 Gerek Türk gerek Kırgız gerekse İslâmiyeti benimsemiş diğer Türk halklarında din adamları, 

aydınlar aracılığıyla halk arasında yayılıp benimsenen Arapça ögeler, kimi dildeki eski sözcükleri 

unutturmuştur. Örneğin uçmak, yerini cennet’e bırakmıştır. Orhon yazıtlarında geçen tengri sözcüğü bugün 

                                                           
156 Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Ankara, 1998, s. 137. 
157 Husein Karasayev; Özdöştürülgön Sözdör, Frunze, 1986. 
158 Husein Karasaev, Kamus Nama, Karasay Sözdük, Bişkek, 1996. 
159 Erkinbek Kunduzov, Kırgızcadaki Arapça Kelimeler ve Bunların Arapça Öğrenimindeki Yeri yüksek lisans tezi, Ankara, 2006. 
160 Cüneyt Akın, Hüseyin Karasayev'in "Kamus Naama" Adlı Eseri ve Çağdaş Kırgız Türkçesindeki Alıntı Kelimelerde Görülen 

Ses Değişmeleri, doktora tezi, İzmir, 2010 
161 A. Saparbaev, Kırgız Tilinin Leksikologiyası Cana Frazeologiyası, Bişkek, 1997, s. 164-165. 
162 Taşbolot Sadıkov, Burul Sagınbaeva, Kırgız-Türk Salıştırma Gramatikasının Negizderi, Bişkek, 2010, s.410. 
163 Husein Karasaev, Kamus Nama, Karasay Sözdük, Bişkek, 1996, s. 7. 
164 Doğan Aksan, a.e.g. s. 137. 
165 Taşbolot Sadıkov, Burul Sagınbaeva, a.e.g., s.410-411. 
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Ar. Allah (Krg. Alla) sözcüğü ile genelleşmiştir. Yine aynı şekilde dinsel kavram ve terimlerin yanı sıra bilim 

ve sanat alanında bilim adamlarının yabancı ögeleri kullanma eğilimi sonucunda her iki dilde de soyut 

kavramlar unutulmaya yüz tutmuştur. Örneğin Ar. akıl sözcüğü benimsenince dilde aynı kavramı yansıtan ve 

geniş kullanım yeri olan ög (ök) ve us sözcükleri yavaş yavaş unutulmuştur.166 Ancak şunu belirtmek gerekir 

ki hangi dil olursa olsun bugün bir dile yerleşmiş yabancı sözcükler ya fonetik değişikliğe uğramış ya da 

olduğu gibi benimsenmiş ya da zamanla anlam kaymalarına uğramıştır. Ancak, halkın kabul edip benimsediği 

bu sözler ise halka mal olmuştur. 

Buradan hareketle bu çalışmada Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde hazırlık sınıfında Türkçe 

öğrenen öğrencilerin eş zamanlı yapılan Temel Düzey Türkçe II (A2) sınavındaki 3 ayrı sınıfın toplam 49 

yazılı-anlatım sınav kâğıtlarındaki Arapça sözcükler tespit edilmiş ve tespit edilen bu sözcükler sözcük 

anlambilimi açısından ele alınmaya çalışılmıştır. 
Çalışmada Sosyal Bilimler ve Fen bilimleri bölümlerinde okuyacak öğrencilerin yazılı anlatım kâğıtları 

seçilmiştir. Bunlar: Felsefe-Sosyoloji bölümünde okuyacak 16 öğrenci, Tarih-Türkoloji bölümünde okuyacak 17 

öğrenci ve Çevre Mühendisliği bölümünde okuyacak 17 öğrenciden oluşmaktadır. 13 haftalık, (haftada 20 saat) Türkçe 

kursu sonunda Temel düzey Türkçe II (A2) sınavında yazdıkları yazılı-anlatım sınavında öğrencilere 3 konu verilmiş 

ve bu konulardan biri hakkında kompozisyon yazmaları istenmiştir. Konular: 

1. Sizce sanatın ve sanatçının topluma ve kültüre katkısı var mıdır? Örneklerle açıklayınız.  

2. İyi bir gelecek için başarı şarttır. Sizce gelecekte başarılı bir insan olmak için nelere dikkat etmek gerekir? 

Düşüncelerinizi örnekler vererek açıklayınız. 

3. İnternet çağımızın en önemli buluşlardan biridir. Sizce yaşamımız internetten öncemi daha iyiydi, yoksa şimdi 

mi daha iyi? Niçin? Düşüncelerinizi örnekler vererek açıklayınız. 

İnceleme yapılan bu hazırlık sınıflarında okuyan öğrenciler hakkında bazı istatistikî bilgiler vermek konunun 

daha iyi anlaşılası bakımından önemli olacaktır. Üç ayrı sınıfın yazdıkları toplam sözcük sayısı 9417 ve ortalama sözcük 

sayısı da 189’dur.167 Ancak bu 189 rakamını daha üst seviyelere; 200 - 210’lara yükseltmek mümkün iken her sınıftan 

2 öğrencinin toplam 70 - 85 arası sözcük yazması sözcük ortalamasını düşürmüştür. Bunun elbette çeşitli nedenleri 

vardır. Onun için sözcük sayısının az olmasında öğrencilerin devamsızlık durumları, ödev yapıp yapmadıkları, dile karşı 

yeteneklerinin olup olmadığı, Türkçeyi sevip sevmedikleri, kazandıkları bölümlerden hoşnut olup olmadıkları, 

üniversite ortamına uyum sağlayıp sağlayamadıkları ya da öğretmenlerini sevip sevmedikleri gibi çeşitli etmenler etkin 

olabilmektedir. 

Bu üç sınıfta okuyan öğrenci bilgileri aşağıda şemalar halinde gösterilmiştir. 

ÇALIŞMANIN EVRENİ 

Çalışma Grubu Öğrenci 

sayısı 

Düzey Süre Sınav 

Felsefe- Sosyoloji 16 Temel 

Düzey Türkçe 

II 

XIII. 

Hafta 

(Haftada 

20 saat Türkçe 

Kursu) 

Yazılı-

Anlatım 

(Eş 

zamanlı) 

Tarih Türkoloji 17 

Çevre 

Mühendisliği 

17 

Toplam Öğrenci 

Sayısı 

49 

                                                           
166 Doğan Aksan, a.e.g. s. 138. 
167  http://ihaleka.com/metinanaliz, erişim tarihi 05.05.2011 
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Bölümlerine Göre: 

  

Tablo:1 

Tablo 1’de görüldüğü gibi Yazılı-Anlatım Sınavında Sosyoloji-Felsefe grubu %37 ile ortalama 206 sözcük, 

Tarih-Türkoloji Bölümü %33 ile 189 sözcük, Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri de % 30 ile ortalama 170 sözcük 

yazmışlardır. 

  

Tablo:2 

Tablo 2’de de 49 öğrencinin lisede %69’u Kırgızca, %31’i de Rusça eğitim görmüştür. 

Bölümlere göre ortalama sözcük yazımı yüzdesi: 

Ortalama: 189 sözcük

3: Tarih-

Türkoloji

33%

2: Çevre 

Mühendisliği

30%

1: Sosyoloji-

Felsefe

37%

Hangi dilde eğitim aldığı: Kırgızca, Rusça

31%

69%

1

2

Rusça

Kırgızca
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Tablo:3 

Tablo 3: Bu bölümleri tercih eden öğrencilerin %12’si Bişkek’ten, % 88’i de diğer il ve ilçelerden geldikleri 

gözlenmektedir. 

 

Tablo:4 

Tablo 4’te de görüldüğü gibi bu bölümleri seçen öğrencilerin sadece % 2’si, yani 1 Rus öğrenci tercih etmiştir.  

 

Çüy Bölgesi:
19%

Bişkek Şehri: 
12%

Oş Bölgesi:
10%Narın 

Bölgesi: 14%Talas 
Bölgesi: 2%

Issık Göl 
Bölgesi:23%

Celal Abat 
Bölgesi:

14%

Batken 
Bölgesi: 6%

Yaşadıkları Şehir

1 2 3 4 5 6 7 8

Uyruğu

Kırgız:98%

Rus: 2%

1

2

Evde Konuşulan dil 

18%

12%

70%

1 2 3

Rusça

Rusça-Kırgızca

Kırgızca

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

242 

     

Tablo 5 

Tablo 5’te de öğrencilerin aile içinde hangi dil ya da diller konuşulduğu gösterilmektedir. Aile içinde Kırgızca 

konuşanlar % 70, sadece Rusça konuşanlar % 18, hem Kırgızca hem Rusça konuşulanlar ise % 18 olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 49 öğrencinin yaş ortalaması ise 18’dir. 

Yukarıdaki tablolar dikkate alındığında bu bölümlerde okuyan öğrencilerin % 88’i Bişkek’in dışından geldiği, 

dolayısıyla Bişkek’ten mezun olan öğrencilerin bu bölümleri pek tercih etmedikleri gözlemlenmektedir. Ancak genel 

kanıya varabilmek için Hazırlıkta okuyan öğrencilerin tümüne bakmak gerekmektedir. Ayrıca,   

 

Gövde 

Sıklığı Sıra 

Gövde  

Türkçe 

Sıklık % Kırgızca168 

1 insan  242 1

5.55 

İnsan, kişi, adam 

2 

hayat 

113 7

.26 

caşoo, turmuş, tiricilik, 

2. Ömür 

3 

ve 

97 6

.23 

Cana 

4 

şey 

82 5

.27 

neme, nesre, birdeme 

5 

ama 

66 4

.24 

birok 

6 dünya 

  

56 3

.60 

düynö 

7 

sanat 

46 2

.96 

sanat, körköm, istkustvo 

8 

lazım 

43 2

.76 

ılaazım, kerek 

9 

zaman 

42 2

.70 

ubakıt,2. mezgil,maal 

                                                           
168 Tablolardaki Kırgızca sözcükler aşağıdaki sözlükten alınmıştır. (K.K. Yudahin, Kırgız Sözlüğü, Çeviren: Abdullah Taymas, 

TDK Yayınları, Ankara, 2011.) 

31%

69%

Hangi Okulu Bitirdiği

1

2
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10 

haber 

32 2

.06 

kabar, cangılık, 

maalımat 

11 

sanatçı 

27 1

.74 

sanatçı, körköm önör 

adisi, artist 

12 

mesela 

19 1

.22 

misalı, maselen 

13 

taraf 

17 1

.09 

tarap, cak 

14 

bazı 

16 1

.03 

ayrım, kee bir 

15 

hayal 

16 1

.03 

kıyal, eles, ümüt, tilek 

16 

vakit 

15 0

.96 

ubakıt, mezgil 

17 

mektup 

15 0

.96 

kat 

18 

kitap 

13 0

.84 

kitep 

19 

cevap 

12 0

.77 

coop 

20 

akıl 

12 0

.77 

akıl, mee, zeen 

21 

fark 

11 0

.71 

ayırma, 

22 

resim 

10 0

.64 

süüröt, çiyme 

23 

allah 

10 0

.64 

alla,kuday, tengir, 

caratkan, rab 

24 

akraba 

9 0

.58 

tuugan, cakın, tuuşkan 

25 

şarkı 

9 0

.58 

obonduu ır, küü 

26 

şart 

9 0

.58 

şart 

27 

sohbet 

9 0

.58 

süylöşüü 

28 

ders 

8 0

.51 

sabak, kurs 

29 

fakat 

8 0

.51 

birok, antkeni menen 

30 kütüpha

ne 

8 0

.51 

kitepkana 

31 

dikkat 

8 0

.51 

abay 

32 

yani 

7 0

.45 

başkaca, taktap, demek 

33 

hatta 

7 0

.45 

al emes 

34 

tabiî 

7 0

.45 

tabigıy, nukura, tubasa 

35 

elbette 

6 0

.39 

albette 
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36 

bazen 

6 0

.39 

keede, anda-sanda 

37 

aile 

6 0

.39 

üy-bülö 

38 

mümkün 

6 0

.39 

mümkün 

39 memleke

t 

5 0

.32 

mamleket 

41 

hareket 

5 0

.32 

araket, kıymıl 

42 

fayda 

5 0

.32 

payda, kireşe 

43 

sahip 

5 0

.32 

ee, kocoyun 

44 

millet 

5 0

.32 

ulut, el 

45 

gayret 

5 0

.32 

kayrat 

46 

eser 

5 0

.32 

çıkarma, emgek 

47 

dakika 

5 0

.32 

minuta, münöt 

48 

tarih 

4 0

.26 

tarıh 

49 

mezun 

4 0

.26 

bütürüüçü 

50 

harika 

4 0

.26 

keremet, ukmuş 

51 

zarar 

4 0

.26 

zıyan, zalal, zarar 

52 

bina 

4 0

.26 

imarat, kuruluş 

53 

saye 

4 0

.26 

saya, kölökö 

54 

etraf 

3 0

.19 

ar, tuş, çar tarap 

55 

fikir 

3 0

.19 

pikir 

56 

araba 

3 0

.19 

araba, maşina 

57 

saniye 

3 0

.19 

sekunt 

58 

terbiye 

3 0

.19 

tarbiya 

59 

sabah 

3 0

.19 

erten menen, saar 

60 

miktar 

3 0

.19 

san, esep 

61 

haberleş- 

3 0

.19 

kabarlaşuu 

62 

hafif 

3 0

.19 

cengil 
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63 

tabiat 

2 0

.13 

tabiyat, caratılış 

64 

şirket 

2 0

.13 

birdik, şerikteştik 

65 

rahat 

2 0

.13 

tınç, beypil 

66 insanoğl

u 

2 0

.13 

adam balası 

67 

kalp 

2 0

.13 

cürök 

68 

şiir 

2 0

.13 

ır, poyeziya 

69 

kaybet- 

2 0

.13 

cogotuu 

70 

ciddi 

2 0

.13 

oluttu, orçunduu, 

maanilüü 

71 

şehir 

2 0

.13 

şaar 

72 

meydan 

2 0

.13 

maydan, ayant 

73 

edep 

2 0

.13 

edep 

74 

fikir 

2 0

.13 

pikir 

75 

sayfa 

2 0

.13 

bet, barak 

76 

saat 

2 0

.13 

saat 

77 

basit 

2 0

.13 

cönököy, ongoy 

78 

ruh 

2 0

.13 

can, 2. ruh, duh 

79 

hizmet 

2 0

.13 

kızmat 

80 

âşık 

2 0

.13 

aşık 

81 

akılsız 

2 0

.13 

akılsız 

82 

devlet 

2 0

.13 

mamleket, 2. ökmöt, 

döölöt(karasaev) 

83 

akıl 

2 0

.13 

akıl 

84 

sadık 

1 0

.06 

kıyışpas, kıybas 

85 

sabırlı 

1 0

.06 

sabırduu 

86 

sakin 

1 0

.06 

cooş, momun 

87 

ressam 

1 0

.06 

sürötçü 

88 

zararlı 

1 0

.06 

zıyanduu 
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89 

zeka 

1 0

.06 

akıl, zeen 

90 

ömür 

1 0

.06 

ömür 

91 

silah 

1 0

.06 

kural, carak 

92 

şekil 

1 0

.06 

şekil, körünüş, 

93 

sebep 

1 0

.06 

sebep 

94 

şikayet 

1 0

.06 

arız, dart, narazıçılık 

95 

vefat 

1 0

.06 

ölüm 

96 

teşekkür 

1 0

.06 

ırazıçılık, ırahmat 

97 

tekrar 

1 0

.06 

kayra, kayta, cangıdan 

98 

tehlike 

1 0

.06 

korkunuç, kooptuuluk 

99 

karar 

1 0

.06 

çeçim, 2, öküm, 

100 

fakir 

1 0

.06 

kedey, bakır, cardı bakır-

bukara 

101 

din 

1 0

.06 

din 

102 

dua 

1 0

.06 

duba, 2. bata 

103 hareketsi

z 

1 0

.06 

araketsiz 

104 

hata 

1 0

.06 

kata 

105 

hareketli 

1 0

.06 

arakettüü 

106 

fıkra 

1 0

.06 

anektot, 2. angeme 

107 

devam 

1 0

.06 

ulandı, art, davam 

(karaseev) 

108 

defa 

1 0

.06 

kez, colu, iret 

109 

asker 

1 0

.06 

asker 

110 

ait 

1 0

.06 

tiyşelüü 

111 

davet 

1 0

.06 

çakıruu 

112 cumhuri

yet 

1 0

.06 

respublika 

113 

hazır 

1 0

.06 

azır, dayar 

114 

masal 

1 0

.06 

comok, cöö comok 
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115 

melek 

1 0

.06 

perişte 

116 

kıyafet 

1 0

.06 

kebete 

117 

kısım 

1 0

.06 

bölük, ülüş 

118 

misafir 

1 0

.06 

konok, meyman 

119 

merhaba 

1 0

.06 

salam, salamatsızbı 

120 

merkez 

1 0

.06 

borbor 

121 

müdür 

1 0

.06 

başkaruuçu, müdür, 

başçı, direktör 

122 münaseb

et 

1 0

.06 

baylanış, alaka 

123 

nadir 

1 0

.06 

seyrek, az, çanda 

124 

mutlaka 

1 0

.06 

sözsüz 

125 

mesele 

1 0

.06 

masele 

126 

mevki 

1 0

.06 

orun, cay, tuş 

127 kaybolm

a- 

1 0

.06 

cogoluu 

128 kaybetm

e- 

1 0

.06 

cogotuu 

129 

icat 

1 0

.06 

açılış, tabılga 

130 

ihanet 

1 0

.06 

kıyanat 

131 

his 

1 0

.06 

sezim, 2. tuyum 

132 

hikaye 

1 0

.06 

ikaya, angeme, bayan 

133 

ihtiyaç 

1 0

.06 

ıktıyac 

134 

imkan 

1 0

.06 

mümkünçülük, şart 

135 

ahlak 

1 0

.06 

adep-aklak 

136 

istisna 

1 0

.06 

özgöçö, ayrıkça, adatan 

tışkarı 

137 

inşallah 

1 0

.06 

kuday buyursa 

Toplam 1556    
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 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi yazılı-anlatım sınavında öğrencilerin kullandığı Arapça sözcük 

sayısı toplam 1556’dır. Ortalama ise %9,83 tür. Farklı sözcük sayısı ise 153 olarak belirlenmiştir. 

A) Türkçe ve Kırgızcada ortak olan Arapça Sözler 

 
 Arapça169 Türkçe Kırgızca 

 insan insan, kişi, adam اْلنسان 1

 hayat caşoo, turmuş, tiricilik, 2. ömür الحیاة 2

 dünya düynö دنیا , العالم 3

 zaman ubakıt,2. mezgil,maal الوقت  ,َزَمان 4

 haber kabar, cangılık, maalımat خبر 5

 taraf tarap, cak الطرف 6

 vakit ubakıt, mezgil الوقت 7

 kitap kitep كتاب 8

 cevap coop جواب 9

 akıl akıl, mee, zeen العقلیة 10

 allah alla,kuday, tengir, caratkan, rab هللا 11

 şart şart شرط 12

 memleket mamleket مملكة ,البلد  13

 hareket araket, kıymıl حركة 14

  fayda payda, kireşe فَائِدَة 15

 tarih tarıh التاریخ 16

 zarar zıyan, zalal, zarar الضرر 17

 etraf ar, tuş, çar tarap اطراف 18

 fikir pikir فكرة 19

 araba araba, maşina عربة 20

 sır sır ِسرٌّ ج اَْسَرار 21

اَدَب ج آدَاب ،   22

 terbiye تَْربِیَة

tarbiya 

 tabiat tabiyat, caratılış طبیعة 23

 şirket birdik, şerikteştik الشركة 24

 edep edep آداب 25

 /صفحة/ َصِحیفَة  26

 sayfa َوَرق  

bet,   barak  

َساعة  ج َساَعات  27

 saat الوقت/

saat 

 fikir pikir فكرة 28

 ruh can, 2. ruh, duh روح 29

 âşık aşık َعِشیق   30

 devlet          mamleket, 2. ökmöt, döölöt(karasaev) الدولة 31

  akıl akıl العقلیة 32

 sabır sabır صبر 33

 ressam sürötçü رسام 34

 zararlı zıyanduu الضارة 35

 ömür ömür الحیاة  , العمر 36

 Resmî rasmiy َرْسِمىٌّ  37

 ,şekil şekil, körünüş الشكل 38

                                                           
169( https://fasiharapca.com/arapca-sozluk, erişim tarihi, 20.11.2018) 
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 sebep sebep السبب 39

 vefat ölüm َوفَیَات 40

 fakir kedey, bakır, cardı bakır-bukara  فُقََراءُ   ج فَِقیر   41

 din din الدین 42

 dua duba, 2. bata الصالة , الدعاء 43

 asker asker جندي , عسكر 44

 an mal, ubak, uçur المستخدم,آن   45

 hazır azır, dayar األسهم  ,َحاِضر 46

 müdür başkaruuçu, müdür, başçı, direktör مدیر 47

 mesele masele مسالة ,قضیة 48

 ihanet kıyanat خیانة 49

 hikaye ikaya, angeme, bayan قصة, حكایة 50

 ihtiyaç ıktıyac الحاجة 51

 ahlak adep-aklak أخالق 52

 hata kata خطأ 53

 hizmet kızmat الخدمة 54

 

Yukarıdaki tabloda Türkçe ve Kırgızcada ortak olan Arapça Sözlerin bazıları gösterilmiştir.  Temel Düzey 

Türkçe II (A2) yazılı anlatım sınavında 49 öğrencinin sınav kâğıdında toplam 9261 sözcükten 1556’si Türkçede 

kullanılan Arapça sözcüklerin kullanıldığı tespit edilmiştir.  Bu oran ise % 5,95’tir.  K. K. Yudahin’in Kırgızca-Rusça 

sözlüğünde de Arapça sözcük oranı % 5.75tir.170 Tespit ettiğimiz bu oran Yudahin’in sözlüğündeki oranla hemen hemen 

aynıdır ve çalışmamızı destekler niteliktedir. 

Yazılı–Anlatım sınav kâğıtlarındaki sözcüklerin kapsam alanı insan sözcüğü çerçevesinde kullanılan 

sözcüklerdir. Her iki dilde de kullanılan bu sözcükler soyut ve somut kavramları içermektedir. Günümüzde aktif olarak 

kullanılan bu sözcükler dinî, siyasî, kültürel, edebî ve bilimsel konular çerçevesinde yerleşen sözcüklerdir.  

Kırgız ve Türk halkı bu alıntı sözcükleri ya olduğu gibi almış ya da kendi gırtlak yapısına uydurarak daha kolay 

söylenir ve yazılır şekilde kendi bünyelerinde barındırmışlardır. 

Türkçe ve Kırgızca’da aynı anlamda kullanılan Arapça sözcüklerin öğrencilerin yazdıkları yazılı anlatım sınav 

örneklerinden örnek cümleler konuya açıklık getirecektir.  

Nasıl ağabeyinle konuştun derseniz, kolayca, yani internetin yardımı ile diye cevap veririm. (Aida Aseinova).- 

Baykengiz menen kanday süylöştüngör desenger taktap aytkanda internettin cardamı menen dep coop berem. 

Gençliğimizde çok çalışmamız lazım. (Aycan Amanova)-Caş kezibizde köp işteyişibiz kerek/ zarıl. 

Ama bu dünyada istisnalar da var. (Nursultan Sakenov)- Birok, bul düynöödö özgöçölüktör/bötönçölüktör dagı 

bar. 

B) Kırgızca ve Türkçede Farklı Olan Arapça Sözler 

Sıra Arapça Türkçe Kırgızca 

 Şey Neme, nesre, birdeme شيء 

 ,َعائِلَة 

 Aile األسرة

Üy-bülö 

 Sahip Ee, kocoyun مالك 

 Millet Ulut, el األمة 

 Eser Çıkarma, emgek العمل ,أَثَر   

 Dakika Minuta, münöt دقیقة 

                                                           
170 Dıykanov, K. (1980). Kırgız Tilinin Tarıhınan. Frunze: Mektep. s. 6.   
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 Bina İmarat, kuruluş بناء 

 Saniye Sekunt ثانیة 

 Sabah Erten menen, saar صباح 

 Miktar San, esep المبلغ 

 Hafif Cengil ضوء 

 Rahat Tınç, beypil مریح 

 Şiir Ir, poyeziya الشعر 

 Ciddi Oluttu, orçunduu, maanilüü خطیرة 

 Fena Naçar, caman, sapatsız سیئة 

 Fıkra Anektot, 2. angeme الفقرة 

 Defa Kez, colu, iret مرات 

 Ait Tiyşelüü من 

 Davet Çakıruu دعوة 

 Cumhuriyet Respublika الجمهوریة 

 

 Cumhurbaşkanı الرئیس

Mamleket başçısı, respuplikanın 

prezidenti 

 Cinayet Kılmış القتل 

 Masal Comok, cöö comok أسطورة 

 Melek Perişte مالك 

 Kıyafet Kebete ثوب 

 Kısım Bölük, ülüş جزء 

 misafir Konok, meyman آراء 

 Merkez Borbor المركزیة 

 Münasebet Baylanış, alaka العالقة 

 Nadir Seyrek, az, çanda نادرة 

 Mevki Orun, cay, tuş موقف 

 Huzur Tınçtık, beykuttuk, beypildik السالم 

 İcat Açılış, tabılga اختراع 

 His Sezim, 2. tuyum له 

 ,إِْمَكان   

 İmkan فرصة

Mümkünçülük, şart 

 İstisna Özgöçö, ayrıkça, adatan tışkarı استثناء 

 İnsanlık Adamzat, adam balası اْلنسانیة 

 Sanat Sanat, körköm, istkustvo الفن 

 Hayal Kıyal, eles, ümüt, tilek خیال 

 Mektup Kat الرسالة 

 ,Fark Ayırma الفرق 

 Akraba Tuugan, cakın, Tuuşkan قریب 

 Kalp Cürök القلب 

 İnsanoğlu Adam balası إنسان 

 istisna özgöçö, ayrıkça اِْستِثْنَاء   

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Arapçadan Türkçeye geçen sözcükler ses ve anlam olarak aynı ya da 

benzerlik gösterse de Kırgızcaya ya girmemiş ya da Kırgızcanın kendi söz varlığı korunmuştur. Örneğin Ar. “  اِْستِثْنَاء”,Trk. 

“istisna” Krg. “özgöçö, ayrıkça”; Ar. “دَْعَوة”, Trk. “davet”, Krg. “çakıruu” vb.  

Arapçadan Türkçeye geçen bazı sözcükler Kırgızcada Rusçadan alıntı sözcükler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Örneğin Ar. “  ُجْمُهوِریَّة ”, Trk. “cumhuriyet” Krg. respublika; Ar. “ثَانِیَة”, Trk. “saniye”,  Krg. “sekunt” gibi. 

Ancak her iki dile de yerleşmiş bazı Arapça sözcükler Arapçada başat anlamda kullanılırken Türkçe ve 

Kırgızcada anlam değişmelerine neden olmuştur. Örneğin Ar. “ُمَسافِر” (yolcu) anlamında kullanılan bu sözcük Türkçede 

konuk anlamına gelen misafir sözcüğü anlam daralmasına uğramış, Kırgızcada ise “musapır”, a.gezginci, yersiz-
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yurtsuz171” başat anlamından uzaklaşmış olan bu sözcük hem ses değişikliğine uğramış hem de anlam kötüleşmesine 

uğrayarak “fakir, kimi kimsesi olmayan” anlamında kullanılmaktadır. 

Türkçe ve Kırgızcada kullanılan ortak ve farklı eylemler 

Bahsetmek Kep kıluu, söz kıluu 

Cevap vermek Coop berüü 

Davet etmek Çakıruu 

Devam etmek Ulandı, art, davam (karaseev) 

Dikkat etmek Abayloo, etiyat bolu 

Fakirleşmek Kedeylenüü 

Haberleşmek Kabarlaşuu 

Hareket etmek Kıymıldoo, 2. araket kıluu 

İcat etmek Açılış casoo, 2. çın sıyaktuu körgözüü 

Karar vermek Çeçim… 

Kaybetmek Cogotuş, citiriş 

Kaybolmak Cogoluu 

Mektup yazmak Kat cazuu 

Merak etmek kızıktanuu 

Resim yapmak Süröt tartuu 

Seyretmek Karo, körü 

Şikayet etmek Arızdanuu, 2. doo açuu 

Terbiye etmek Tarbiyaloo, 2. okutuu, 3. 

Teşekkür etmek Irakmat aytuu 

Vefat etmek Kaza bolu 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi öğrenciler toplam 20 Arapça eylem yazmıştır. Arapça eylemlerin mastar 

şekilleri korunarak yapmak, etmek gibi yardımcı eylemler kullanılarak Türkçeleştirilmiş, Kırgızcada ise kıluu, boluu 

gibi yardımcı eylemlerle Kırgızcalaştırılmış, bunun yanında Kırgızcada kendi öz hazinesi olan eylemler 

kullanılmaktadır. Örneğin Türk. vefat etmek eylemi ölmek anlamındadır. Ancak gerek Türkçede gerek Kırgızcada öldü 

yerine vefat etti-kaza boldu, kaza taptı şeklinde söylenilmektedir. Bunun bir nedeni de kulağa hoş gelmeyen ve dinleyeni 

üzmemek için daha kibar bir şekilde güzel adlandırma olarak ifade edilen örtmece sözlerin kullanılması ihtiyacından 

kaynaklanmaktadır.  

SONUÇ 

Türkçe öğrenen Temel Düzey Türkçe II seviyesindeki öğrenciler yazılı anlatım sınavda 153 Arapça sözcük 

yazmıştır. Yazılan bu sözcükler ortak olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılmış, buna ek olarak Türkçede kullanılan, 

ama Kırgızcada kullanılmayan Arapça sözcüklerin Kırgızca karşılıkları tablolarda gösterilmiştir. 

Henüz dil bilincine sahip olmayan hazırlık sınıfı öğrencileri ortak gördüğü her sözcüğü aynı dil ailesine ait 

sözcükler olarak algıladığından sözlü ve yazılı anlatım becerilerinde kendi anadilinde kullanıldığı biçimde 

kullandıklarından öğrencilerin telaffuzlarının düzeltilmesi zorlaşmaktadır. Onun için öğretmen öğrencilerin yaptığı 

yanlışları düzletmede geriye dönüt çalışmalar ve tekrarlar yaptırmalıdır. 

Her iki dilde de kullanılan ortak Arapça sözler her iki dilin söz varlığında yerini buldukları gözlenmiştir. 
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Temel düzey Türkçe II (A2) seviyesinde kullanılan Arapça sözler Orta ve Yüksek kurlardaki yazılı –anlatım 

sınav örnekleri incelendiğinde öğrencilerin 8 aylık bir öğretim dönemi sonunda kullandıkları Arapça sözler Türkçe 

öğrenen öğrencilerin kullandıkları söz varlığını tespit etmede yararlı olacaktır. 

Alıntı sözler sadece Arapçadan Türkçe ve Kırgızcaya geçen alıntı sözcükler değil, diğer dillerden her iki dile 

giren yabancı sözcüklerin tespiti de Orta Asya’ya yönelik yazılacak Türkçe kitapların söz varlığının belirlenmesinde 

yardımcı olacaktır. 

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin dört temel beceride kullandıkları gerek Arapça sözcükler 

gerekse diğer dillerden Türkçeye ve Kırgızcaya geçen sözcüklerin kullanılmasında yanlışlıklar yapılacağı muhakkaktır. 

Ancak yapılan fonetik ve anlamsal yanlışlıların öğretmen tarafından öğrencileri incitmeyecek şekilde yerinde ve 

zamanında düzeltmesi öğrencinin başarısını olumlu yönde etkileyecektir. Bu tür yanlışlıkların devam edeceğinin 

bilincinde olan öğretmen gerektiğinde ve yerinde öğrencilerin yanılışlarını düzeltmesi, değişik alıştırma örneklerine yer 

vermesi, öğrencilerin yaptıkları yanlışları en aza indirgenmesi açısından yararlı olacaktır.  
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(33) 

Faik GÖKALP172 

SORUMLU BİREY SAĞLIKLI TOPLUM 

RESPONSIBLE INDIVIDUAL HEALTHY SOCIETY 
 

 

 

ÖZ 

Eğitimci, kendini bilen,insanı tanıyan ve  iyi  bir model olma sorumluluğunu temsil eden birey 

olduğunda; toplumda da aynı ölçüde şekillenecektir.  

Sorumluluk sahibi birey ise değerlerine sahip çıkan, insana hizmet etki toplum yaşasın anlayışıyla 

kendi huzurunu toplumda bulan kişidir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, model, vasıf. 

 

 

 

ABSTRACT 

Educators, self-conscious, and when people recognize our responsibility to be a good model 

representing individuals; It will be formed equally in society.  

Responsible with the value of the individual, the community you live influence their peace with the 

concept of human services is the person who in the community. 

Keywords: Education, model, characteristics. 
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GİRİŞ 

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde; Herkesin eğitim hakkı vardır. Çocuk Hakları 

Bildirgesinde ise; Çocuğun, kültürüne katkıda bulunacak, yeteneklerini, kişisel düşünme yetisini geliştirecek, 

manevi ve toplumsal sorunlarını bildirerek, topluma yararlı birey olma imkanı veren eğitimden 

yararlanmalıdır şeklinde vurgulanmıştır. Her birey, öğrenme amaçlı eğitim olanaklarından 

yararlanabilmelidir. Bu yararlanma biçimi ülke, kültür ve zamana göre değişebilir. Dünya Eğitim Forumu 

katılımcıları, ilk olarak, HİE (Herkes İçin Eğitim) den yola çıkarak; Dünya Bildirgesi’nin (1990) İnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesi (1948) ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden (1989) aldıkları kuvvet ve destek ile  “Her birey 

temel öğrenme gereksinimlerini karşılayacak bir eğitimden yararlanma hakkına sahiptir” vizyonunu 

benimsemişler ve “Her toplumdaki her çocuk için” HİE amaç ve hedeflerini başarmayı taahhüt ettiklerini 

vurgulamışlardır. (Kavak, 2007;UNICEF,1990;UNESCO, 2000). 

Eğitim bireye olumlu, istendik davranışlar kazandırma süreci olarak değerlendirdiğimiz de; sağlam 

karekterli bireylerin yetişmesi onu tanımak ve doğru yön vermekten geçer. Bu sürecin başlangıcı ceninin anne 

karnına düşmesi, bebeklik, çocukluk ve aile içinde bireyle olan iletişimin her aşamasında sağlıklı olmasına 

bağlıdır. Bireyin topluma kazandırılıp sosyalleşmesi her şeyden önce onun ailede anne, baba ve kardeşiyle 

olan münasebetinin olumlu olmasına ve sonrası okul çağında öğretmeninin iyi bir model olmasına bağlıdır. 

 

Analiz 

Eğitimin temelini iki başlıkta incelediğimizde: birincisini; toplumu oluşturan aile ve aileyi oluşturan 

bireyin mahiyetini anlamak, keşfetmekten geçer. İnsanın yapısına yaradılışta konulan hırs, inat gibi birçok 

vasıfların farkında olmak; bu verilen vasıfları insandan kaldırıp atmak mümkün olmayacağı için kanalize 

etmek yani yön vermek eğitimci rolündeki bireyin asıl görevidir.  

Topluma yön veren başta toplumu oluşturan ailenin iki önemli yapıtaşı anne, baba; okulda öğretmen; 

dini tedrisat alanında imam, vaiz ve kanaat önderlerinin öğütleri tesirsiz kalıyorsa: bunun nedenlerinden biri 

insanı keşfedememeleri biraz önce bahsettiğimiz fıtratta var olan latifeleri anlayamadıkları içindir ki: 

karşısındakine inat etme, hırs gösterme gibi yapamayacakları bir teklifte bulunurlar yani bunları mahiyetinden 

çıkar at şeklinde uygulanması mümkün olmayan bir tavsiyede bulunurlar. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Eğitimcinin, bahsettiğimiz durumda rolü ne olmalıdır diye bir soru aklımıza takılabilir. Öncelikle 

eğitimcinin iyiye doğruya yönlendirebilecek birikimi olmalıdır. Yani sorumlu olduğu bireye örneğin inatçı bir 

yapısı varsa; ona inat etmemeyi değilde; çünkü yerinde teklif olmadığı için karşılık bulmayacaktır. ‘İnat et 

ama nerede inat et: doğru olan hakkın olan yolda sebat etmek için inat et.’ Burada eğitimcinin yaptığı 

karşısında muhatabı olan bireye yön vermek kanalize etmektir. 

Eğitimin temelini oluşturan diğer önemli başlık ise: İyi örnek model olabilmedir. Eğitimci rolündeki 

bireyin muhatap olduğu bireye yapması veya yapmaması gereken davranış, söz ve tavırları önce kendinde 

göstermelidir. Örnek olarak bugün bütün ailelerin öğretmenlerin kanat önderi bireylerin şikayetçi olduğu 

sorunların başında kitap okuma oranının düşük olmasıdır. Toplumların gelişmişlik düzeyi okuyan araştıran 

bireylere bağlıdır.  

Özellikle ailede anne baba çocuğunu okutmak adına birçok fedakarlığa katlanmakta. Giydiğinden, 

yediğinden kısarak ona okuması için gerekli her fedakarlıkta bulunmaktadır. Ama sonuç olarak baktığımızda: 

Birçok üniversite mezunu bireylerin ders kitabı dışında bir kaynak kitap okumadıkları görülmektedir. Peki 

sorun nerede oku diyen yönlendiren eğitimciler başta anne baba; akşam evde çocuğuyla beraber evde olduğu 

zamanlarda alıp kendi kitabını her akşam düzenli olarak çocuğunun karşısına geçip yarım saatte olsa 

okuyabiliyor mu? Yoksa evladım odana geç kitabını oku, dersine çalış deyip televizyonun karşısında dizi ve 

haberleri mi takip ediyor. 

Masum görünen dizlerdeki çarpık ilişkilerden beraber seyrettiğimiz o tertemiz bembeyaz bir sahife 

olan yavrularımız hiç etkilenmiyor mu? Model bizmiyiz yoksa o dizilerdeki karakterler mi. Ve bugün 

haberlerde hemen hemen her gün izlediğimiz aile dramlarının, dizilerde seyrettiklerimizden farkı nedir.  
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Yeni yetişen o yavrularımızı suçlamaya hiç hakkımız yok. Biz onlara nasıl bir dünya sunduysak onun 

karşılığını görüyoruz. Saygı, sevgi, merhametten, adaletten bahsediyorsak önce kendimiz öyle olmalıyız. 

Kendimiz yaşamalıyız ki başkalarında da görelim.   

Toplumda eğitim rolünü üstlenen bireyler; başta anne-babalar, öğretmenler ve çevresinde örnek model 

olarak benimsenen kişiler, ne kadar sağlam karekterli kendini bilen yani Yunusun ifadesiyle ilim kendinde 

hale dönüşmüş insan olduğunu farkında ve insani vasıflar kendisiyle temsil edilmiş sözde değil özde insanı 

kamil vasfına ulaşmış bedeni sağlıkla beraber asıl ruhta sıhhat bulmuş söyledikleriyle yaptıkları çatışmayan 

müstakim bireyler istikametli, sağlıklı, refah toplumları inşa edeceklerdir. 
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ULUSLARARASI VE ULUSAL ALANDA KORUMA KAVRAMININ DÜŞÜNSEL VE YASAL 

GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

A RESEARCH ON INTELLECTUAL AND LEGAL DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF 

PROTECTION AT THE INTERNATIONAL AND NATIONAL LEVEL 

 

 

 

ÖZ 

Tarihte ilk koruma kavramının özünde, geride kalanların anılarını yaşatma, hatırlama ve hatırlatma 

isteği yer almaktadır. 20. yüzyılın başlarında Avrupa da doğal ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik 

çalışmaların başlaması, koruma-geliştirme yöntemlerinin sorgulanmasına neden olmuştur. Koruma-geliştirme 

stratejilerinin zaman içerisindeki değişimi sonucunda "Kültürel Miras" algısının oluşması geliştirilecek olan 

koruma-geliştirme stratejilerinin uluslararası platformlarda önem kazanmasına sebep olmuştur. Kültürel ve 

dünya mirası kavramının anlayışı, doğal ve kültürel mirasların korunmasına ilişkin yasal düzenlemede ulusal 

ve uluslararası platformlarda ortak payda ulaşma amacı ile zaman içerisinde değişim ve gelişim göstermiştir.  

Ülkemizde ise doğal ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik ilk çabalar Osmanlı Devleti 

döneminde düzenlenmiş olan Asar-ı Atika Nizamnameleri ile başlamıştır. O dönemler de taşınır eserler 

üzerinde yapılan bu yasal düzenlemeler ile tarihi eser kaçakçılığının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Taşınır 

eserlerden başlayıp günümüze kadar geçen sürede içerisinde yasal düzenlemeler ile günümüzdeki nihai halini 

almıştır. Bu çalışmada uluslararası ve ulusal alanda koruma kavramının düşünsel ve yasal gelişimi 

değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Koruma kavramı, Uluslararası ve Ulusal alan, Düşünsel ve Yasal Gelişim. 

 

 

 

ABSTRACT 

At the core of the first concept of protection in history is the desire of the survivors to recall, remember 

and remind them. In the beginning of the 20th century, the studies on the protection of natural and cultural 

assets in Europe led to the questioning of conservation-development methods. As a result of the change of 

conservation-development strategies over time, the formation of the perception of "Cultural Heritage" has led 

to the development of protection-development strategies in international platforms. The understanding of the 

concept of cultural and world heritage has changed and improved over time with the aim of reaching the 

common denominator in national and international platforms in the legal regulation on the protection of 

natural and cultural heritage.  

In Turkey, the first efforts to protect natural and cultural assets started with the Asar-ı Atika 

Regulations, which were arranged during the Ottoman Empire period. It was aimed to prevent the smuggling 

of historical artifacts by means of these legal arrangements made on movable works. From the movable works 

to the present day, the legal arrangements have taken its final form. In this study, the intellectual and legal 

development of the concept of protection in international and national fields has been evaluated. 

Keywords: Concept of conservation, International and national area, Intellectual and legal 

development. 
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GİRİŞ 

Koruma kavramı, bir şeyi veya bir kimseyi dış etkilerden, tehlikelerden, zor bir durumdan uzak tutmak, 

esirgemek ve muhafaza etmek anlamına gelmektedir (TDK, 2019). Söz konusu kültürel miras olduğunda ise, 

geçmişten günümüze ulaşmış insanlığın ortak mirası olarak kabul gören, bütün kültürel birikimlerin koruma 

ve kullanma dengesi gözetilerek gelecek kuşaklara aktarılması olarak tanımlanmaktadır. Tarihte ilk koruma 

bilincinin arka planında, insanların ölümüyle birlikte geride kalanların anılarını yaşatma ve hatırlama-

hatırlatma isteği yer almaktadır. Geride kalan eşyalarından, defnedilen mezarlarına kadar koruma istekleri bu 

kapsamda değerlendirilebilir. Diğer taraftan yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte, barınma ihtiyaçlarının 

dışında, kamusal alanların ortaya çıkması da bu bilincin gelişiminin ilerlemesini sağlamıştır. Nitekim koruma 

zorunluluğu ve yöntemi gözetmeksizin, aidiyet, otorite ve toplumsal inancın gelecek kuşaklara aktırılması bu 

kapsamda değerlendirilebilir (Yılmaz, 2004; Karadayı 2005). Koruma bilincinin ilk oluşumunda yapıtın veya 

nesnenin yapılış amacına uygun olarak kullanılma süresini uzatma isteği etkili olmuştur. Buna karşın, 

ilkçağlardan bugüne, sosyal yapının etkisi ve gücü olan insanların, farklı bakış açılarıyla, kendi çevrelerinden 

başlayarak, daha çok dinsel öneme sahip yapıtları koruma altına almaya çalıştıkları da görülmektedir. Antik 

Roma dönemde düzenli bir şekilde ve koruma maksadı ile eski yapıları başka yerlere taşımışlardır (Erder, 

1971). 

Diğer taraftan bugünkü çağdaş anlamda, koruma olgusunun ortaya çıkışının sanayi devrimi sonrasına 

dayandığını söylemek mümkündür. Kent merkezlerine yoğun göç ile artan kent nüfusu, plansız-sağlıksız ve 

hızlı bir yapılaşmayı da beraberinde getirmiş, bu süreç geçmişin izlerini taşıyan, yapılı çevrenin hızla zarar 

görmesine neden olmuştur. Geçmişle bağların kurulmasını sağlayan bu yapı ve çevreler, ulus devleti 

anlayışının ortaya çıkması ve ortak tarih ve gelecek paydası için de önemli bir birikim olarak 

değerlendirilmiştir. Bu çerçevede başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede eşzamanlı olarak tarihi çevre 

koruma bilincinin ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır(Pekgözlü, 2011). Bu çalışmanın amacı uluslararası ve 

ulusal alanda koruma kavramının düşünsel ve yasal gelişiminin değerlendirilmesidir. 

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu araştırma Uluslararası ve Ulusal Alanda Koruma Kavramının Düşünsel ve Yasal Gelişimi sürecin 

kapsamaktadır. Araştırmanın materyali, ikincil verilerden oluşmakta olup,  akademik–bilimsel araştırmaların 

taranması, kurum araştırmaları, YÖK Ulusal Tezler Veri Tabanı ve Türk Tarih Kurumu, Kütüphanesi 

katalogları vb. dokümanlardan yararlanılmıştır. Bu çerçevede öncelikli olarak koruma algısının ortaya 

çıkışının gerekçeleri irdelenmiş ve bu tanımlamanın ardından konuyla ilişkin ulusal ve uluslararası 

kaynaklardan kavramsal ve yasal düzenlemelerin araştırması yapılmıştır. Araştırma sürecinde konu ile ilgili 

yapılmış ulusal ve uluslararası doktora ve yüksek lisans olmak üzere lisansüstü çalışmalar incelenmiştir. Konu 

kapsamında yapılmış yabancı ve yerli bilimsel eserlerin tespiti ve derlenmesi aracılığı ile çalışmanın kuramsal 

çerçevesi tanımlanmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, uluslararası ve ulusal alanda koruma kavramının 

düşünsel ve yasal gelişimi süreci değerlendirilmiştir.  

 

ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

A-ULUSLARARASI ALANDA KORUMA KAVRAMININ DÜŞÜNSEL VE YASAL 

GELİŞİMİ 
Dünyada, doğal ve kültürel mirasların korunmasına yönelik olarak ülkelerin ortak payda ve amaç 

kapsamında ilk yaptıkları çalışmalar 1930'lu yıllara dayanmaktadır (Madran ve Tağmat, 2007).Sanayi devrimi 

ile birlikte 18.yy sonları ve 19.yy başlarına doğru kentlere olan yoğun göçler sonucu, sağlıksız kentleşme 

oluşmaya başlamıştır. Kentleşmenin hızlı ve yoğun biçimde olması, anıtsal ve kültürel miraslar üzerindeki 

baskıyı artırmıştır. 19.yüzyılda Avrupa'da yapıların tamamlanma süreçlerinin uzun olması nedeniyle birçok 

mimari akımdan etkilenmiştir. Buda yapıda farklı üslupların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yapının 

tamamlanma süreci içerisinde etkilendiği bütün mimarı akımları yansıtan eklerin yıkılarak tek dönem yapısı 

gibi restore edilmesi çabası sonucu Viollet Le Duc (1814-1879) tarafından "üslup birliğine varma" ilkesi 

kuramı oluşturulmuştur. Üslup birliğine varma kaygısı, yapının tarihi ve kültürel kimlik kaybına sebep 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

258 

olmuştur (Zengin, 2010).Üslup birliğine varma kavramı neticesinde yapıların özünü ve niteliklerinin 

kaybettiği gerekçesiyle karşıt görüşlerde ortaya çıkmıştır. Bunların başında John Ruskin gelmektedir. Ruskin'e 

göre "Nasıl ölüleri diriltmek mümkün değilse, mimarlıkta da bir zamanlar muhteşem ve güzel olanı restore 

etmek olası değildir" diyerek sadece "üslup birliğine varma"  kavramına değil, bütün restorasyon çalışmalarına 

karşı çıkmıştır. Avrupa'da bu iki akım arasında taban tabana zıtlıklar yaşanırken, günümüz restorasyon ve 

koruma bilincinin temelini oluşturan Camillo Boito (1836-1914) tarafından restorasyon ve koruma bilincinin 

"üslup birliğine varma" yada kendi özgü halinde bırakılması olmadığını savunmuştur. Aslında Boito bu iki 

akım arasından bir sentez çıkararak tarihi yapılarda kullanılan üslubun tamamının yapının özgün ruhuna uygun 

şekilde korunmasını savunmuştur. Bu şekilde yapı üzerindeki bütün farklı dönemlere ait mimarı akımları 

bütüncül olarak yapının ruhunu yansıttığını savunarak bu farklılıklarıyla beraber korunması gerektiği vizyonu 

ile günümüz restorasyon ve koruma bilincinin temelini oluşturmuştur (Ahunbay, 1996). 19. yüzyıl başında 

Avrupa'da restorasyonda fikir ayrılıklarından ortak bir sentez çıkaran Boito'nun savunduğu çağdaş restorasyon 

ve koruma fikrini, Gustavo Giovanni (1873-1947) daha da geliştirerek yapının kendisiyle değil, çevresiyle 

beraber korunması gerektiğini savunan ilk kişidir. Giovanni savunduğu ve öncülüğünü yaptığı bu yeni akımda, 

eser hangi akımdan etkilenirse etkilesin bu akımların bütününün yapının özünü ve ruhunu yansıttığından 

korunması gerektiğini savunmuştur.  

Birinci Dünya Savaşının ardından kentlerde yaşanan büyük yıkımlarla birlikte, başta Avrupa'da olmak 

üzere, kent merkezlerinin tekrar inşa edilmesi süreci başlamıştır. Bu çalışmalar devam ederken, 1931 yılında 

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1. Uluslararası Tarihsel Anıtların Korunması ile İlgili Mimarlar ve 

Teknisyenler Kongresi düzenlenmiştir. Bu kongrenin ardından, katılımcı ulusların üzerinde mutabakata 

vardıkları koruma yöntemleri, amaç ve kapsamını belirten bir sözleşme taslağı hazırlanarak, koruma 

alanındaki ilk ciddi girişim olan Atina Tüzüğü imzalanmıştır. Atina Tüzüğü'nde anıtsal yapı, restorasyon ve 

koruma bilincine yapmış olduğu en önemli katkılarından biride, anıtsal yapının çevresinde yer alan, tarihi kent 

dokusuyla birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi düşüncesidir. Atina Tüzüğüne büyük katkıları olan 

Gustavo Giovanni 1932'de İtalya'da Carta Del Restauro (Restorasyon Tüzüğü) yayınlayarak restorasyona 

yasal bir kimlik kazandırmıştır. (Binan, 1999). İtalya'da yayınlanan Restorasyon Tüzüğü, Atina Tüzüğünde 

olduğu gibi özelikle anıtsal yapıların tek başına değil çevresi ile birlikte ele alınması gerektiğini savunmuştur. 

20. yüzyılda restorasyon ve koruma bilinci için yasal zeminler oluşmaya başlarken II. Dünya 

Savaşı’nın başlaması ile birlikte, bu çalışmaların sekteye uğradığı görülmektedir. II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı 

etkisinden en çok etkilenenler arasında anıtlar ve tarihi kent merkezileri yer almaktaydı. Bu durum içinde, 

1954 yılında UNESCO öncülüğünde “Lahey Sözleşmesi: Silahlı Çatışma Halinde Kültürel Varlığın 

Korunması Sözleşmesi” imzalanmıştır. Lahey Sözleşmesi ile kültürel varlıkların korunması ulusal düzeyde 

bir sorumluk olmaktan çıkıp, milletler arası işbirliği ve kanunlar ile güvenceye alınmıştır.1931 Atina Tüzüğü 

ile ilk defa restorasyon ve koruma ilkelerinin temeli tanımlanarak, ulusal belgelere, ICOM ve UNESCO’nun 

faaliyetlerinde ve kültür değerlerin korunması için yapılan ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bu tüzük büyük 

ölçüde yardımcı olmuştur.  

 

A-1. VENEDİK TÜZÜĞÜ 

Atina Tüzüğü'nün ilkelerinin kapsamını genişletme amacıyla Venedik’te 1964 tarihinde II. 

Uluslararası Tarihi Anıtlar Mimar ve Teknisyenleri Kongresi düzenlenmiştir. Düzenlenen bu kongre 

neticesinde Venedik Tüzüğü olarak da bilinen bir dizi ilke kararları alınmıştır.  Venedik Tüzüğü'nün 

kararlarında "Tarihi anıt kavramı sadece bir mimari eseri değil, bunun yanında belli bir uygarlığın, önemli bir 

gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir yerleşmeyi de kapsadığı görülmektedir. 

Bu kavram yalnız büyük sanat eserlerinin değil, ayrıca zamanın geçmesiyle kültürel daha basit eserleri de 

içine alır" maddesiyle birlikte anıt kavramının, yapı düzeyinden çıkarılıp alan tanımlı bir yaklaşıma doğru 

yöneldiği görülmektedir (Ahubay, 1996). Venedik tüzüğüne göre koruma; anıtların korunmasındaki temel 

amaç korumanın sürekli ve sürdürülebilir olmasıdır. Anıtların korunması için kamu yararı gözetilerek işlev 

değişikliği yapılabileceği, bu değişikliğin yapının özünün korunması ile mümkün olabileceği, anıtsal yapının 

çevresi ile birlikte bir bütün olduğu, yapılacak ve geliştirecek bütün stratejilerin bu bütünlüğü koruması 
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gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, anıt yapıldığı dönemin içinde bulunduğu koşulları yansıtması dolayısı ile 

bulunduğu çevre de anıtın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiği, anıtın tümünün yada bir 

parçasının taşınmasına, anıtın korunması için elzem olduğu durumlar veya çok özel koşullar haricinde izin 

verilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. Diğer taraftan anıtın tamamlayıcı parçaları olan heykel, resim ya da 

süsleme unsurlarının, ancak bunları korumanın mümkün olamaması halinde yerinden kaldırılabileceğini 

belirtmektedir. 

Venedik Tüzüğüne göre onarımın: uzmanlık gerektirdiği, amacının anıtın estetik ve tarihi değerlerini 

korumak ve ortaya çıkarmak olduğu, onarımın özgün malzeme ile güvenilir belgelere bağlı olarak yapılması 

gerektiği ifade edilmektedir. Varsayımların başladığı yerde onarım durmalıdır. Geleneksel tekniklerin 

onarımda yetersiz kaldığı koşullarda ise çağdaş ve bilimsel tekniklerin kullanılabileceği, anıtların onarımında 

üslup birliğinden kaçınılması gerektiği, çünkü onarımın amacının üslup birliği olmadığı ve anıtın etkilendiği 

bütün akımlara saygı gösterilmesi gerektiğine işaret edilmektedir. Eksik kısımların tamamlanması ise anıtın 

tamamına uyumlu bir şekilde yapılmalı, eklemeler yapının dikkat çeken bölümlerine, geleneksel konumuna, 

özüne ve çevresine olan bağlarına zarar vermediği durumlarda yapılmasının mümkün olduğu 

tanımlanmaktadır. Tüzük, tarihi yerler ve kazılar için ise: anıtlar bulunduğu çevre ile bir bütündür. Bu çevrede 

yapılacak olan bütün çalışmalar, tüzüğün ilke kararları ile bağdaşmalıdır. Kazıların, UNESCO tarafından 1956 

yılında kabul edilmiş olan, arkeolojik kazılara uygulanabilir uluslararası prensipler hakkında tavsiye 

kararlarına ve bilimsel çalışmalara uygun olarak yapılması gerektiği belirtilmektedir.  

 

A-2. VİYANA TAVSİYE KARARLARI 

1965 yılında Viyana Tavsiye Kararları ile anıtsal yapıların sahipleri ve işlevlerine yönelik olarak, 

kültürel öneme sahip ancak ilk amaçlarını artık daha fazla yerine getiremeyen anıtlar için, doğal ve estetik 

çevrelerinde yeni kullanım alanları adına çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların ana prensibinde, anıt 

sahiplerinin mülklerini koruma ve onarım sorumluluğunu yerine getirip getirmediğinin denetlemesi ile 

sahipleri tarafından kullanılmayan anıtların işlevsellik kazanması için hükümetlerin ve yerel yönetimlerin 

sorumluluk alması gerektiği vurgulanmıştır. Viyana Tavsiye Kararları'nın özünde, hükümetler ve yerel 

yönetimlerin anıtsal yapıların korunmasıyla ilgili her türlü tedbiri alması, teşviki ve denetimi sağlaması için 

gerekli fon ve yasal düzenlemelerin yapılması, ulusal ve uluslararası kültürel etkinliklerde anıtların tanıtılması 

sorumluluğunu üstlenmesi ve bu faaliyetlerin bölgesel planlama içerisinde yapılması savunulmuştur (Aladağ, 

2010). Kültürel ve doğal miras anlayışının ortaya çıkışı ile birlikte uluslararası düzenlenmeler ve etkinlikler 

yoluyla, Dünya mirası kavramı gelişmiştir. Bu kavramının oluşması, ortak bilincin yaygınlaşması ile kültürel 

ve doğal mirasın korunması için sarf edilen çabalara da etki etmiştir. Bu kapsamda UNESCO tarafından, 

1972'de Fransa'nın başkenti Paris'te, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına dair sözleşme 

yayınlanmıştır. Sözleşmede, kültürel ve doğal mirasın sadece doğal bozulmalardan ötürü tehdit altında 

olmadığı, toplumsal ve iktisadi sebeplerden ötürüde kısmen veya tamamen yok olmayla karşı karşıya olduğu, 

kültürel ve doğal mirasın bütününün dünya mirasının birer parçası olduğu konuları vurgulanmıştır (Aladağ, 

2010). 

 

A-3. AMSTERDAM BİLDİRGESİ VE WASHİNGTON TÜZÜĞÜ 

Avrupa'da siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşimlerin artması, işbirliği ve ortak çalışmaları da 

beraberinde getirmiştir. 1975 yılında Helsinki'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kongresi benimsenen koruma 

ve kültürel alandaki çalışmalar aynı yıl içerisinde Amsterdam'da toplanan Avrupa'nın tüm ülkelerinin 

delegelerinin katılımıyla hazırlanan Amsterdam Bildirgesi hazırlanması ile sonuçlanmıştır. Bu bildirgede 

Avrupa'daki bütün kültürel mirasın, halkların ortak tarihi olması ve geleceklerinin bilincini oluşturması 

nedeniyle yaşatılmasının önemi vurgulanmıştır. Toplumsal ve ekonomik anlamda yapılan iş birlikleri 

sonucunda Avrupa'da ortak koruma bilincinin gelişmesi ve yaygınlaşması için "Avrupa Mimari Mirasının 

Korunması Sözleşmesi" 1985 yılında Granada’da imzalandı. Doğal ve kültürel kaybın önlenmesi ve kalıcı 

kılınması için halkın katılımının sağlanması ve Venedik Tüzüğünde alınan koruma kararlarını daha da 

geliştirilmesi için ICOMOS tarafından 1987 yılında "Tarihi Kentlerin ve Kentsel Alanların Korunması Tüzüğü 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

260 

(Washington Tüzüğü) yayınlanarak tarihi kent merkezlerinin korunması için her türlü yöntem ve araçların 

kullanılması hedeflenmiştir. 

 

B. ULUSAL ALANDA KORUMA KAVRAMININ DÜŞÜNSEL ve YASAL GELİŞİMİ  

Avrupa'da bu gelişmeler sonucunda oluşan koruma algısı ve yasal düzenlemelerinin Türkiye'deki 

etkisini Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri olmak üzere iki kısımda incelemek mümkündür(Çelik ve Yazgan, 

2007).  

 

B-1. OSMANLI DÖNEMİ 
İlk olarak Osmanlı Devleti'nde koruma kavramı, batıda gerçekleşen reform ve sanayi inkılaplarının 

etkisi altında, Hassa Mimarlar Ocağının kurulması ile başlamıştır. İstanbul'da her türlü restorasyon ve onarım 

işlerinden Hassa Mimarlar Ocağı sorumlu idi. Esas amacı topçu ve istihkâm yetiştiren bu okulda, bir süre 

sonra mühendislerde yetirilmiştir. Yetiştirilen mühendislerin mimari alanda ihtiyaçlara cevap verememesi 

sebebiyle 1881'de Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi (Güzel Sanatlar akademisi) açılması ile ilk eğitimli Türk 

mimarları burada yetişmiştir (Ahunbay, 1996).Osmanlı Devletinde koruma konusunda ilk yapılan yasal 

düzenleme, Tanzimat döneminde eski eserlerin belirlenip, kayıt altına alındıktan sonra müzelerde muhafaza 

edilmesini ve sergilenmesini düzenleyen Asar-ı Atika nizamnameleri (1869)’dir (Ortaylı, 1992). Asar-ı Atika 

nizamnamelerinin esas amacı batıda gelişen müzecilik yarışında, Anadolu'da yapılan kazılarda keşif edilen 

eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek ve yapılan bu arkeolojik kazıları belirli izin ve yasal düzenlemeler 

ile kontrol altına almaktır (Paksoy, 1993). 

1874'de yürürlüğe giren II. Asar-ı Atika Nizamnamesi, eski dönemlerden kalan bütün kültürel 

taşınabilir eserleri "eski eser" olarak tanımlanması, koruma bilinci açısından bir ilktir. Bu nizamname ile 

yapılan kazılarda bulunan eserlerin kazı yapan, toprak sahibi ve devlet arasında paylaştırması ve kazı yapanın 

kendi payına düşen "eski eseri" yurt dışına çıkarması gibi imkânlar sunmuştur. II. Asar-ı Atika Nizamnamesi 

yayınlanması ile birlikte tarihi eseri yurt dışına çıkarılması için yasal zemin oluşturulmuş olup bu dönemde 

birçok eski eser yurt dışına çıkarılmıştır. Ancak zamanla eski eserlerin yurt dışına çıkarılmasının aksine bu 

eski eserlerin devlete ait olması gerektiği savunulmuştur. 1884'te III. Asar-ı Atika Nizamnamesinde bir önceki 

nizamnamede de eski eser üzerinde devletin tasarrufları tamamen değiştirilmiş, eski eserin tümü devlete ait 

olmuş ve yurt dışına çıkarılması yasaklanmıştır (Şimşek ve Dinç, 2009). Koruma alanındaki ilk yasal 

düzenlemeden 19.yüzyıla kadar geçen sürede kanun, içinde bulunduğu çağın gereksinime göre şekillenerek 

gelişmiştir. Nitekim ilk yapılan nizamname ile kaçak kazıların önüne geçilmek istenilmiştir. İlk nizamname 

yürürlüğe girmesi ile birlikte nizamnamenin, tarihi eser tanımına, tarihi eserler üzerindeki devletin hakkı ve 

tasarruflarına cevap veremediğinden ötürü, yeni nizamnameler yayınlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

1906 yılında II. Asar-ı Atika Nizamnamesi ile birlikte tanımlanan "eski eser" tanımı olan Yunan ve Roma 

dönemi kalıntılarına ilaveten, Türk-İslam dönemine ait eserler, görsel sanatlar, taşınır ve taşınamaz eserlerinde 

koruma altına alınmasını sağlayan IV. Asar-ı Atika Nizamnamesi yayımlanarak, korumanın yasal zemini 

genişletilmiş ve 1973'de Cumhuriyet döneminde Eski Eser Yasası çıkarılıncaya kadar kullanılmıştır (Akozan, 

1977).Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünden Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süreçte, sürdürülebilir bir 

koruma anlayışı yaygınlaştırılamamıştır. Koruma anlayışı Avrupalı ülkelerinden etkilenme yoluyla başlamış, 

toplum geneline ulaşamamış ve büyük ölçüde taklitçi bir yaklaşımla uygulanmıştır(Kayın, 2008).  

 

B-2. CUMHURİYET DÖNEMİ 

1923’de Cumhuriyetin ilanı ile koruma alanında yeni ve modern akımlar ortaya çıkmıştır. Ankara’nın 

başkent ilan edilmesiyle birlikte, ilk planlı yapılaşma için çalışmalar yapılmıştır (Dinçer ve Akın, 1994). Daha 

sonra yapılan imar çalışmalarında anıtsal mimari eserlerin korunması amaçlanmıştır. Koruma anlayışının imar 

planlarına konu olmasıyla birlikte, taşınamaz eserler üzerinde de koruma vizyonunun geliştirilmesiyle, 

1930’dan sonra, ülkede 3500 eser uzmanlar tarafından tespit edilmiştir(Tekeli, 1998).1930'lu yıllarda 

kentleşme alanında oluşturulmaya çalışılan model, içinde bulunduğu dönemin kent yönetimi ve planlaması 

hakkındaki yaklaşımıyla, günümüzdeki koruma ve planlama çalışmalarının temelini oluşturmuştur. 1932 
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yılında H.Jansen tarafından Ankara İmar Planı hazırlanmıştır. 1937 yılında Ankara Kalesi ve çevresinin 

"protokol alanı" olarak ilan edilmesiyle, planlı korumanın yapısı oluşturulmuştur (Dinçer ve Akın, 1994). 

1930 yılların sonuna kadar koruma alanında gerçekleşen faaliyetler sonucunda, Türkiye 1946 yılında 

Birleşmiş Milletler Kültür Kurumu Sözleşmesini (UNESCO Sözleşmesi) imzalamıştır. Uluslararası 

platformdaki bu gelişmeler sonucunda 1950'lerde Müzeler Konseyi'nin (ICOM) Türkiye Milli Komitesi 

oluşturulmuştur (Aladağ, 2010). 

Kentleşmenin hız kazandığı 1950'lerde yapılaşma baskısı altındaki tarihi kent merkezlerinin ve eski 

eserlerin korunması ve denetlenmesi için yasal ve kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyulmuştur. Akabinde 1951 

yılında, 5805 sayılı "Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulu Teşkili ve Vazifelerine Dair Kanun" 

yayınlanması ile Gayrimenkul Eski Eser ve Anıtlar Yüksek Kurulunun (GEEAYK) kurumsal yapısı 

oluşturulmuştur. Bu yapı, eski eserleri koruma için oluşturmuştur (Kuban, 2004). Yapılan bu yasal ve 

kurumsal düzenlemelerin temel amacı, tarihi yapıların, anıtların dökümünü oluşturmak, tescil ve onarım 

projelerini denetlemek ve koruma alanında her türlü bilimsel çalışmalar yapmaktır (Zeren, 1981).1950'lerden 

sonraki dönemlerde, İstanbul'da imar planı çalışmaları kapsamında yürütülen projelerde, anıtları ortaya 

çıkarma amacıyla yapılan yol projeleri ile kent dokusu tahrip edilmiştir (Aladağ, 2010). Bu durum 1960 

yılında ülke yönetiminde yeni bir dönemin başlamasına kadar devam etmiştir. Yönetim değişikliği sonucu 

koruma alanında da önemli gelişmeler olmuştur. 1961 Anayasasının 50.maddesi devleti, tarihi ve kültürel 

değeri olan eser ve anıtları korumakla yükümlü kılmıştır (Tekeli, 1998).Uluslararası işbirliği ve çalıştaylar 

sonucunda yayınlanan Venedik Tüzüğü, 1960'lı yıllardan sonra Türkiye'deki koruma anlayışı üzerinde etkili 

olmuştur. Anıtsal yapıların tek başına değerlendirilmemesi, çevresiyle bütüncül bir koruma stratejisinin 

geliştirilmesi ve sit kavramının oluşması bu etkilerin başında gelmektedir (Salman, 1976). 

1973 yılında Cumhuriyet tarihinin ilk koruma alanındaki mevzuatı olan, 1710 sayılı Eski Eserler 

Kanunu ile tarihi eserlerin korunması alanında önemli bir adım atılmıştır. Kanun kapsamında eski eserler 

kavramı içerisinde anıt, külliye, sit, tarihi sit, arkeolojik sit, tabii sit gibi kavramlara da yer verilmiştir. Ayrıca 

mevzuatın 15. maddesi kapsamında, taşınamaz tarihi yapı sahiplerine maddi yardımda bulunulması ve 

korumaları teşvik edilmiştir (Kejanlı ve ark., 2007). Ulusal anlamda koruma bilincinin mevzuat ve kanunlarla 

yasallaştığı bu yıllarda, uluslararası platformda kabul gören Anıtlar ve Sitler Konseyine (ICOMOS) üye 

olunmuş ve 1974 yılında ICOMOS Türkiye ulusal komitesi kurulmuştur. Bunun yanı sıra Atina, Venedik ve 

Amsterdam Sözleşmeleri TBMM’de alınan karar doğrultusunda yasalaşmıştır.  

Ülkemizde 1967 yıllında GEEAYK tarafından Venedik Tüzüğünün benimsemesine karşın, ülkemizde 

tarihi kent merkezleri ve sit alanlarının korunması, yasal mevzuat eksiklikleri ve kurumsal organizasyonun 

olmamasından dolayı sit ve tarihi çevrenin korunması zaman almıştır (Kejanlı ve ark., 2007). GEEAYK 

kapsamında 1978'li yıllarda 30 kadar kentte sit alanları ilan edilmiş ve yürürlükte imar planları 

durdurulmuştur. Bu bölgelerde "Sit Koruma-Geliştirme Planları" hazırlanıp uygulanıncaya kadar "Geçiş 

Dönemi Yapılaşma Koşulları" adı altında bir yönetmelik hazırlanmıştır. 1980'lerde Türkiye’nin içinde 

bulunduğu yeni siyasi ve ekonomik değişim, başta Anayasa olmak üzere, bütün kurumlarında 1982 

Anayasasıyla, daha önceki yasalarda olduğu gibi koruma alanındaki hükümler yine teminat altına alınmıştır. 

1982 Anayasa'sının 63.maddesiyle devletin koruma alanında denetleyici, koruyucu ve teşvik edici olduğu 

kararları alınmıştır (Kejanlı ve ark., 2007). Anayasal değişim ile beraber Uluslararası alanda koruma 

anlayışındaki değişimlerde yakından takip edilmiştir. 1982 yılında 2658 sayılı kanun ile "Dünya Kültürel ve 

Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme" kabul edilmiştir. Bu yasal düzenleme ile anıtsal yapıların "dünya 

mirası" kavramı olarak algılanması ve bu yapıların uluslararası öneminin vurgulanması için düzenlemeler 

yapılmıştır. Uluslararası platformdalar da koruma alanında yapılan reformların neticesinde gelişen koruma 

bilinci ulusal bazda yasa ve yönetmeliklerde de etkili olmuştur. 1710 sayılı kanunun yerine 1983'de yayınlanan 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile uluslararası konjonktürde gelişen koruma 

vizyonuna ulaşılması hedeflenmiştir. Uluslararası platformda koruma anlayışında, anıtsal yapıların dünya 

mirası olması, anıtların tekil değil çevresiyle beraber değerlendirilmesi ve koruma çalışmalarını belirli bir 

strateji ve program kapsamında yapılması için yasal altyapı oluşturulmuştur(Madran ve Özgün, 2006). 2863 

sayılı kanunda, uluslararası standart ve çağdaş korumacı anlayışını yakalamak için, anıt ve sit kavramları 
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genişletilmiş ve sit alanlarında koruma-kullanma dengesinin sağlana bilmesi için, koruma amaçlı imar 

planlarının yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

1983-2004 yılları arasında Türkiye'de koruma anlayışı, çıkan yasa ve yönetmelikler ile merkezi 

yönetimden yerel yönetime kadar indirgenmiştir. Bundan önceki süreçlerde koruma anlayışı, uluslararası 

platformlardaki gelişmeleri takip eden merkezi yönetim aktörlerinin almış olduğu ilkesel kararlar etrafında 

şekillenmiş olup, yerel yönetime ve toplumsal düzeye indirgenememiştir. Toplumun koruma anlayışı ulusal 

çıkarlar ve kamusal yarardan ziyade, mülk üstündeki kullanım haklarının kısıtlanması olarak algılanmıştır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile başlayan koruma sürecinde, öncelikle alınan 

kararlar belirli bir strateji ve planlama kapsamında yapılmaya çalışılmıştır. Bu yapılan çalışmalar ile koruma 

üzerinde geliştirilen stratejilerin uygulanabilmesi için 2004’de, 5216 Sayılı Kanun ile 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve korumayla ilgili bazı önemli düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu 

düzenleme ile ilk olarak, Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) tanımı yapılarak belirli bir strateji içerisine 

oturtulmuştur. KAİP'lerin tarihi kent merkezlerinin koruma-kullanma dengesinde en önemli prensibi olan 

sürdürülebilirlik ilkesi ile arkeolojik, sit, tarihi, doğal ve kültürel alanları, günümüz çağdaş teknik ve analizleri 

doğrultusunda, hedef ve stratejilerin merkezi ve yerel yönetimlerce katılım ve denetimi sağlanmıştır.5216 

sayılı kanun değişikliğinin getirmiş olduğu yeniklerinden biride kültür ve tabiat varlıklarının korunması için 

gerekli fon ve mali kaynakların oluşturulmasıdır. Bununla ilgili düzenleme ilgili kanunun 4.maddesinde yer 

alan "Mali Kaynaklar ve İstisnalara İlişkin Yenilikler" başlığı altında yapılan, emlak vergilerinin %10'luk 

kısmına tekabül eden oranın yerel yönetimlerce tahsil edilerek bir hesapta toplanması ve bu kaynağın kültür 

varlıklarının korunması, kamulaştırılması, proje geliştirmesi gibi işlerde kullanılması için tasarrufta 

bulunulması olmuştur.  

 

SONUÇ 

Avrupa başta olmak üzere, Dünya'da koruma anlayışının değişimi ve bu değişim üzerindeki politik, 

toplumsal ve kültürel etkilerin günümüze kadar gelişimi koruma prensiplerinin temelini oluşturmuştur. Anıtsal 

bazda yenileme ile başlayan koruma anlayışı, yapının restorasyon uygulamasındaki "üslup birliği" kuramına 

karşı, yapının etkilendiği bütün farklı mimari akımların yapının özünü yansıttığı ve bu haliyle ancak restore 

edilerek korunacağı anlayışı ile korumanın geliştirilmesi ve ortak paydaların oluşturması için zemin 

hazırlamıştır. Koruma kaygısı uluslararası alanda ilk kez Atina'da yapılan "1. Uluslararası Tarihsel Anıtların 

Korunması ile İlgili Mimarlar ve Teknisyenleri Kongresi" sonucunda, Atina Tüzüğünde yayınlanmıştır. Atina 

Tüzüğü içerik olarak basit olmasına karşın, koruma bilincindeki etkisi ve kendinden sonra gelen bütün 

çalışmalara zemin oluşturması nedeniyle koruma anlayışının esas yapısını meydana getirmiştir. II. Dünya 

Savaşının ardından kent merkezlerinin tahrip olması nedeniyle, Uluslararası Tarihi Anıtlar ve Teknisyenler 

Kongresi'nde tahrip olan kent merkezlerinin de anıtsal yapılar gibi korunması fikrinin ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. Hem II. Dünya Savaşının şehirlerdeki etkisinin silinmesine yardımcı olmak, hem de içinde 

bulunulan konjonktüre daha uygun bir koruma anlayışının geliştirilmesi için Venedik Tüzüğü yayınlanmıştır. 

Venedik Tüzüğü koruma kaygısını yapı ve çevresini de ele alan yaklaşımı ile korumaya farklı bir bakış açısı 

getirmiştir. Atina Tüzüğü ve Venedik Tüzüğü koruma kavramının anlayış ve uygulama yönünde temelinin 

oluşturması nedeniyle, Avrupa'da doğal ve kültürel yapılarda ortak bilincin oluşmasına, doğal ve kültürel 

kaynakların tek bir ulusa ait olamayacağı fikri doğrultusunda "Dünya mirası" kavramının ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Bu kavramın oluşmasıyla, doğal ve kültürel kaynakların uluslararası strateji ve teminatlarla 

korunması gerektiği ve ancak bu ortak paydalar ile sürdürülebilir korumanın gerçekleşeceği vurgulanmıştır. 

Ülkemizde ise koruma alanında Cumhuriyetin ilanında 1980'li yıllara kadar doğal ve kültürel varlıklar 

için birçok yasa ve yönetmelik çıkarılıp yürürlüğü konulmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde, doğal ve 

kültürel varlıkların, tespiti, tescili, denetimi, kurumsal yapılanma, kurumların görev ve sorumluluklarının 

belirlenmesi gibi sorunlar çözülmeye çalışılmıştır (Tapan, 2007). 1980'den sonra uluslararası sözleşmelere 

katılımlar ile birlikte uluslararası koruma prensipleri benimsenmiş ve bunların sonucunda yasal düzenlemeler 

yapılmıştır. Çağdaş ve modern bir koruma modelinin oluşması, stratejik hedefler doğrultusunda hareket 

edilmesi için 2004 yılında çıkarılan 5226 sayılı kanun ile son halini almıştır. 
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Gerek uluslararası ve gerekse de ulusal olarak yapılan tüm düzenlemeler de tarihi, doğal ve kültürel 

mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenmiştir. Bu düzenlemeler ile koruma alanında 

önemli sonuçlar alınmış olmasına karşın, günümüzde halen yeterli değildir. Daha fazla kamusal düzenlemeye 

ve korumaya ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, korumanın, sadece kanunlar ve düzenlenmeler ile sağlanması da 

beklenmemelidir. Bu konu da, toplumda bilinç oluşturulması, bireylerin de koruma kavramı içinde aktif rol 

almalarının sağlanması, sürecin daha sağlıklı işlemesine sebep olacaktır.  
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ORGANİK TARIMIN ÖNEMİ VE GELECEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

AN EVALUATION ON THE IMPORTANCE AND FUTURE OF ORGANIC AGRICULTURE 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmada, organik tarımın önemi ile gelecekte ortaya çıkması beklenen potansiyel ve kullanım 

alanları üzerine bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. Gıda ürünlerine dayalı oluşan tüketici endişeleri, 

insanları daha fazla para ödemek pahasına konvansiyonel tarımdan, organik tarıma yönlendirmiştir. Organik 

ürün tüketimi küresel olarak artmaktadır.  Günümüzde organik tarım, artık tüm ülkeler için yeni üretim 

yöntemi olarak kabul görmekte ve programlarında yer almaktadır. Organik tarım dünyada 172 ülkede ve 43.7 

milyon hektarlık bir alanda uygulanmakta olup, ticaret hacmi 80 milyar dolar civarındadır.  

Türkiye, Avrupa kıtasında en fazla organik tarım üreticisine ve 516 bin hektarlık organik tarım alanına 

sahip olup,79 milyon dolar ihracat geliri vardır. Kişilerin geliri ile eğitim düzeyi artıkça organik ürün tüketicisi 

olma eğilimi artmaktadır. Tüketim miktarının gelecekte daha fazla artarak devam etmesi beklenmektedir. 

Diğer taraftan, organik tarımın yoksulluk, açlık, su kaynakları, sürdürülebilir üretim ve tüketim, iklim 

değişikliği, ekosistem ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili hedeflere ulaşmak için de önemli bir role sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, Önemi, Gelişmesi, Pazarlama ve Ticaret sorunu. 

 

 

 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to make an evaluation on the importance of organic agriculture and the 

potential and usage areas expected to occur in the future. Consumer concerns based on food products led 

people to move from conventional agriculture to organic farming at the expense of paying more money. 

Organic product consumption is increasing globally. Nowadays, organic agriculture is now accepted as a 

new production method for all countries and is included in its programs. Organic agriculture is applied in 

172 countries and 43.7 million hectares in the world and the trade volume is around 80 billion dollars.  

Turkey is the largest producer of organic farming and has 516 thousand hectares of organic farmland 

in Europe, there are 79 million dollars in export revenue. The tendency of individuals to become an organic 

product consumer increases as their income and education level increases. It is expected that the amount of 

consumption will continue to increase more in the future. 

Keywords: Organic agriculture, Importance, Development, Marketing and Trade problem. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun hızlı artışı ile sanayileşmedeki gelişmeler insan ve çevre sağlığı konusunda birçok 

sorunu da beraberinde getirmiştir (Çetin, 2005). Artan nüfus doğal kaynakları ve hayatı olumsuz yönde 

etkilemektedir. İnsanoğlunun neden olduğu olumsuz faktörler ekolojik dengeyi bozmakla beraber, birçok bitki 

ve hayvan türünü azaltmakta ve bazı türleri yok etmektedir (Gök, 2008). Dünya nüfusundaki artış, doğal 

olarak, gıda ihtiyacını da arttırmaktadır. Bunun sonucu olarak da tarımsal üretim alanlarının sınırlı olması 

nedeniyle, ya birim alandan ya da birim hayvandan en yüksek düzeyde verim elde etme çabasına girişilmiştir. 

Özellikle 1960’lı yıllarda başlatılan ve adına kısaca “Yeşil Devrim” denilen tarım üretim teknikleri ile verimde 

%100’lere varan artışlar sağlanmıştır (Gök, 2008). Bu uygulamalar tarımsal verimliliği arttırırken; gerek 

kullanılan sentetik kimyasal ilaçların tarımsal ürünlerde neden olduğu kalıntılar ve gerekse de sentetik mineral 

gübrelerin yer altı sularına karışarak içme sularında meydana getirdiği olumsuzluklar canlı sağlığında ciddi 

sorunlar oluşturmuştur. Halk dilinde deli dana hastalığı olarak bilinen BSE hastalığı, hayvanlarda görülen 

ayak ve ağız hastalıklarının bu nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir (Kurtuluş, 2014). Yine hayvansal 

üretimde kullanılan antibiyotiklerin, insanlarda hastalık yapan birçok mikroba direnç kazandırdığı ve 

hormonların da uygun bünyelerde kanserojen ve gen yapısını bozan etkilerde bulunduğu bilinmektedir 

(Aytoğu, 2006). 

Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak tüketicilerin duymuş oldukları endişeler, insanları daha fazla para 

ödemek pahasına konvansiyonel tarımdan, organik tarıma yönlendirmiştir. Özellikle küçük yaştaki çocuklar, 

yaşlı, hasta ve gebelerin bulunduğu hanelerde organik ürünlerin kullanım miktarı her geçen gün daha fazla 

artmaya başlamıştır. Günümüzde organik tarım, artık tüm ülkeler için yeni üretim yöntemi olarak kabul 

görmekte ve programlarında yer almaktadır. Organik tarım; ekolojik sistemde hatalı uygulamalar sonucu 

kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içermekte olup, 

esas olarak sentetik kimyasal tarım ilaçları, hormonlar ve mineral gübrelerin kullanımını yasaklaması yanında, 

organik ve yeşil gübreleme, toprağın muhafazası, bitkinin direncini artırma, nöbetleşe ekim, doğal 

düşmanlardan faydalanmayı tavsiye eden, bütün bu olanakların kapalı bir sistemde oluşturulmasını öneren, 

alternatif bir üretim şeklidir (Taşbaşlı, 2003). Organik tarım, üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden 

tüketime kadar her aşamalı kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Bir başka deyişle tarladan sofraya 

olan bir süreçtir. Özellikle pazarlama sistemi açısından, organik tarımı diğer sistemlerden ayıran en önemli 

faktörler; yasal standartlara sahip olması ve her aşamasında kontrol ve sertifikasyon işlemlerinin 

uygulanmasıdır (Ece, 2008). 

Organik tarımın amacı, sahip olunan toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre bitki, 

hayvan ve insan sağlığını korumaktır (Er ve Başalma, 2008). Tamamının sıralanması mümkün olamamakla 

birlikte, organik tarımın temel amaçları arasında, yeterli miktarda ve yüksek kalitede gıda üretmek, doğal 

sistem ve döngüler ile yaşamın zenginleştirilmesi ve korunmasını sağlamak, mikroorganizma, toprak bitki 

varlığı, bitki ve hayvanların dâhil olduğu bir tarım sistemi ile biyolojik döngünün artırılması ve teşvik 

edilmesi, faydalı ve sürdürülebilir bir su ekosistemi geliştirmek, toprak verimliliğini artırmak ve üretkenliğinin 

sürekliliğini sağlamak, sağlıklı ve uygun kullanım ile su kaynakları ve doğal kaynakları korumak ön plana 

çıkmaktadır (Çakmakçı ve Erdoğan, 2005). Organik tarımın, doğayla uyumlu üretim, kendine yetebilen kapalı 

bir sistem ve ekim nöbeti olmak üzere başlıca üç ilkesi bulunmaktadır. Bu temel ilkelerin dışında bitkisel ve 

hayvansal organik tarımın da kendine özgü ilave ilkeleri vardır (Kurtuluş, 2014). Bitkisel organik üretimin 

ilkeleri; genetiği değiştirilmiş tohum kullanmamak, toprakta herhangi bir zarar oluşturabilecek kimyasal gübre 

kullanımına izin vermemek, zararlı ve hastalıklarla mücadelede, kalıcı, çevreye zarar veren ve parçalanmayan 

kimyasallar kullanmamak, organik gübre kullanmak, dayanıklı, sağlıklı tohum ve bitki seçmek, uygun ekim-

dikim yöntemi ve ürünün sertifikasyon ve etiketlenmesini yaptırmak (Sürmeli, 2003). Hayvansal organik 

üretimin ilkeleri ise sağlıklı hayvan yetiştiriciliği, uygun ahır koşulları, organik yemlerden yararlanma ile 

damızlık ve ırk seçiminde organik uygunluktur (Kurtar ve Ayan, 2004). Bütün bu temel ilkeler birlikte 

değerlendirildiğinde, organik tarımın belirli bir kültürel ortamdaki sosyal, ekonomik ve organik faktörlerin 

dengeli gelişimini sağladığı görülmektedir. Kültürel yapı içinde tüm faktörlerin birleştiği sistem veya felsefe 

organik tarım olarak ifade edilmektedir (Kırmacı, 2003). 
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DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM ve TİCARETİ 

Dünyadaki tarım alanlarının %1’inde organik tarım yapılmakta olup, organik tarım alanları 1999 yılına 

göre 2015 yılı başında, %300 artmış durumdadır. Organik tarım dünyada 172 ülkede, yaklaşık 43.7 milyon 

hektarlık (ha) bir alanda ve 2.3 milyon tarım işletmesinde uygulanmaktadır. Bu ülkelerin %86’sı gelişmekte 

olan ülkeler ve %14’ü de az gelişmiş ülkelerdir (Kaya, 2016). Dünyadaki organik tarım alanlarının %40’ı 

Okyanusya, %27’si Avrupa, %15’i Latin Amerika, %8’i Asya, %7’si Kuzey Amerika ve %3’ü Afrika’da yer 

almaktadır. Organik üreticilerin bölgesel dağılımı ise %40 Asya, %26 Afrika, %17 Latin Amerika, %15 

Avrupa, %1 Kuzey Amerika ve Okyanusya olarak sıralanmaktadır (GAP-Organik, 2019). Okyanusya'nın en 

büyük üretim alanına sahip olmasına karşın en az üreticiyi barındırmasının nedeni, Avustralya’nın organik 

üretim alanının yaklaşık %97’sinin büyük baş besiciliğinde kullanılan organik sertifikalı geniş mera alanları 

oluşturmasıdır. Dünyada organik ürün ticareti giderek yaygınlaşmakta ve artmaktadır. Organik ürün ticaret 

hacmi 1996-2000 yılları arasında 21.5 milyar dolar iken, 2001 yılında 20.4 milyar dolar,  2005 yılında 36.2 

milyar dolar ve 2007 yılında 47.0 milyar dolar olmuştur (Willer ve Yussefi, 2007). Dünya organik tarım ve 

gıda ürünleri pazarındaki ülkeler çoğunlukla Amerika ve Avrupa’da yer almakta olup,  2014 yılı başı itibariyle 

dünya organik tarım ticareti ve iç pazar tüketimi hacmi 80 milyar dolar olmuştur. Dünyada kişi başına en çok 

organik ürün tüketen ülkeler arasında İsviçre, Lüksemburg ve Danimarka yer almaktadır (GAP-Organik, 

2019).  

Ülkelerin dünya organik ürün ticaretinde aldıkları rolde geleneksel ürünlerin daha şanslı olduğu 

görülmektedir (Yanmaz ve Birgili, 2006). Ülkemizde organik tarım üretimi, Avrupalı firmaların talepleri 

doğrultusunda 1984-1985 yıllarında başlamıştır. Geleneksel ihraç ürünlerimizden olan kuru üzüm ve kuru 

incir organik olarak Ege Bölgesi’nde üretilmeye başlanmıştır (Marangoz, 2008). Sonraki dönemlerde ise 

yabancı firmaların istekleri doğrultusunda bu ürünlere kuru kayısı, fındık gibi ürünler de katılarak diğer 

bölgelerimize yayılmıştır. Geleneksel tarımdan organik tarıma geçişte Avrupa ülkelerindeki en belirleyici 

durum, bu akımın tabandan yani üreticiden gelen bir akım olduğudur. Avrupa ülkelerinde organik tarıma olan 

ilginin ve üretim artışının bir nedeni de organik tarıma geçiş sürecinde birim alan başına verilen destekten 

kaynaklanmaktadır. Ülkemizde ise Avrupa ülkelerinin aksine yukarıdan aşağıya doğru bir gelişme sonucu, 

1984-1985’li yıllarda geleneksel ihraç ürünlerimizden olan kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının organik 

olarak talep edilmesiyle başlamıştır (Gültekin, 2004). Organik tarım üretimi yapan ülkeler genellikle 

ülkelerinin geleneksel ürünlerinden başlamaktadır (Marangoz, 2008). Örneğin Hindistan’da çay, 

Danimarka’da süt ve ürünleri, Arjantin’de et ve mamulleri, Orta Amerika ve Afrika ülkelerinde muz, Tunus’ta 

hurma ve zeytinyağı, Türkiye’de ise ilk üretilen organik ürünler kurutulmuş ve sert kabuklu meyvelerdir (Usal,  

2006). Ülkemizde üretilen organik ürünlerin büyük bir bölümü hala ihracata yönelik üretilmektedir. 1990’ların 

sonlarından itibaren iç pazarın organik ürün talebini geliştirmek için, yerel organik halk pazarları, internet 

yolu ile paket-posta satışları, süpermarketler, özel organik ürün dükkânları, çiftlik satışları ve ihracat 

firmalarınca yapılan satın alımlar ile organik ürün üretimin yaygınlaşması için büyük çaba gösterilmiştir. 

Ancak organik ürünler konusunda tüketici bilincinin yetersiz olması, ürün sayısının sınırlı ve fiyatlarının da 

yüksek olması gibi nedenlerden dolayı, bu girişimler başarılı olamamıştır. (Demiryürek, 2004). Ülkemizde, 

ilk ekolojik pazar 2006 yılında açılmıştır (Kurtuluş, 2014).  

Ülkemizde organik üretim, üretici ile organik ürün alıcısı ya da satıcısı arasında imzalanan "sözleşmeli 

üretim" modeline dayanmaktadır. Ülkemizde üretilen organik ürünlerin ne kadarının yurt içinde tüketildiği 

konusunda sağlıklı veriler bulunmamakla birlikte, toplam organik tarımsal üretimin yaklaşık %95’lik bir kısmı 

yurt dışı piyasasına gittiği tahmin edilmektedir (Kenanoğlu ve Karahan, 2002). Türkiye’de, 2002-2012 yılları 

arası dönemde, organik üretim yapan çiftçi sayısı 4.4 kat, toplam üretim alanı (doğal toplama alanı dâhil) 7.8 

kat ve üretim miktarı ise 5.7 kat artmıştır. Türkiye, Avrupa kıtasında en fazla organik tarım üreticisine sahip 

olan ülkedir (Kaya, 2016). Ülkemizde, ihracata yönelik talepler doğrultusunda kuru üzüm ve kuru incir gibi 

geleneksel ürünler ile başlayan organik tarım, son yıllarda yaklaşık 200 ürüne ulaşmış olup, yaklaşık 70 bin 

çiftçi, doğal toplama alanları dâhil yaklaşık 516 bin hektar alanda organik tarım ve 1.9 milyon ton civarında 

organik üretim yapılmaktadır. Ülkemizde, organik tarım alanları, tüm tarım alanlarının yaklaşık %2’sini 

oluşturmaktadır. Türkiye’de bölgelere göre organik tarım yapan en fazla çiftçiler, %37’si Doğu Anadolu 
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Bölgesinde, %26’sı Eğe Bölgesinde, %25’i Karadeniz Bölgesinde yer almakta olup, en az ise %3 ile 

Güneydoğu Bölgesindedir. Organik tarım alanlarına göre, Doğu Anadolu Bölgesi %38 ile ilk sırayı alırken, 

Akdeniz Bölgesi %21 ile ikinci sırada, Karadeniz Bölgesi %15 ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi ise %3’lük paya sahiptir (GAP-Organik, 2019). 

Türkiye’den başlıca ihraç edilen organik ürünler arasında fındık ve fındık ürünleri, kuru üzüm, kayısı 

ve kayısı ürünleri, incir ve incir ürünleri, hububat, taze meyve ve sebzeler ile pamuk ve tekstil ürünleri yer 

almaktadır. 2015 yılı Ege İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre organik ürün ihracatı 69 milyon dolardır. Bu 

veriler, ihracatçı firmaların ihracat esnasında organik olarak beyan ettikleri ürünlere ait olup, gerçekleşen 

ihracat verilerinin tamamını yansıtmamaktadır. Başka bir araştırma da anılan dönem için bu rakam 79 milyon 

dolar olarak verilmektedir (Kaya, 2016).  Ülkemizden yapılan ihracatta ilk sırada ABD yer almakta olup, 

ayrıca Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Birleşik Krallık, İsveç, İtalya gibi AB ülkeleri ve Kanada önemli 

bir paya sahip bulunuyor. Gerek küresel ve gerekse de ulusal olarak organik tarımın ticareti, kapsamı, hacmi 

ve önemi her geçen gün daha da artmakta olup, bu durum gelecek yıllarda da devam edecektir.  

 

TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMIN AVANTAJLARI ve DEZAVANTAJLARI  

Ülkelerin içinde bulundukları bölge, gelişmişlik seviyeleri ve sosyo-ekonomik yapıları organik ürün 

üretim ve tüketimini etkilemektedir. Bunlar göz önüne alınarak politikalar oluşturulmakta ve yönlendirmeler 

yapılabilmektedir. Organik tarımın hem avantajları ve hem de dezavantajları bulunmaktadır. Türkiye’de 

tarımda işçilik ücretlerinin düşük olması, organik ürünlerin emek yoğun işçilik gerektiğinden üreticiler için 

önemli avantajdır. Ülkemizde modern tarım istenilen düzeyde tam olarak gelişemediğinden toprak ve su 

kaynakları çok fazla kirliliğe maruz kalmamıştır. Bu durum organik tarıma geçişler için avantajdır. Diğer 

taraftan tarımsal üretimde birçok üründe (fındık, incir, kayısı ve üzüm üretimi gibi) Türkiye dünyada 

pazarında söz sahibidir. AB mevzuatına uygun yapılması gereken yasal düzenlemeler yapılmıştır. Organik 

hayvancılığın uygulanabileceği çayır ve meraların hala mevcut olması önemli kazançlardan biridir. Organik 

tarımı destekleyici geleneksel bilgi ve tecrübe birikimi vardır. Özel bilgi isteyen organik tarım modeli Ziraat 

mühendisleri için yeni istihdam sahaları oluşturabilmektedir. Üretici geliri ürüne bağlı olarak artmaktadır. 

Ayrıca organik üretim sözleşmeli üretim kapsamında yapıldığından, üreticiler için mahsulün satılamaması söz 

konusu değildir. Aynı zamanda, fiyatı hızla artan kimyasal gübre, pestisit ve enerji girdilerinden tasarruf 

edilmektedir (Hatunoğlu Durmaz,  2010). 

Diğer taraftan, Ülkemizde eğitim seviyesinin istenilen düzeyde olmadığından, kamu kurum ve 

kuruluşları yeterli bilgilendirmeyi yapamamaktadır. Buna bağlı olarak üreticiler ve tüketiciler de örgütlenme 

yetersizdir. Ülkemizde tarım arazilerinin çok küçük, parçalı ve birbirine yakın olması nedeniyle organik 

üretim yapan bir işletmenin, çevrede üretim yapan diğer işletmelerde kullanılan kimyasallardan etkilenmesine 

neden olabilmektedir. Organik tarım ile ilgili gerek ülkemizde gerekse uluslararası kuruluşlarda veri tabanı 

yetersizdir. Henüz gen kaynaklarının koruma altına alınmamış olması organik tarımı olumsuz etkilemektedir. 

Türkiye’nin dünyada üretiminde söz sahibi olduğu ürünlerde (üzüm, incir, antepfıstığı, kayısı, fındık gibi) 

pazarda marka oluşturulamamıştır. Piyasalarda organik tarım ürünlerinin fiyatları yüksek düzeyde ve 

kontrolsüzdür. Ürünlerin analizinin yapılabildiği akredite bir laboratuvarın olmaması ve bu nedenle 

maliyetlerin artması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur (Er ve Başalma, 2008). 

 

ÜLKEMİZDE ORGANİK TARIMDA PAZARLAMA ve MARKALAŞMA SORUNU 

Organik ürünlerde pazarlama sistemi geleneksel tarım üretimine göre farklı bir yöntemin 

uygulanmasını gerektirmektedir. Çünkü organik tarım ürünleri üretimden tüketime kadar her aşaması 

kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik ürünlerin pazarlanma yöntemleri, organik halk 

pazarları, organik ürün satış dükkânları, internet vb. yollardan yapılabilmektedir. Organik ürünlerin pazarlarda 

satılması üreticiden son tüketiciye ulaşıncaya kadar belirli pazarlama teknikleri kullanılarak pazarlamasının 

yapıldığı yöntemdir. Organik ürünün üreticisi tarafından son tüketiciye ulaşıncaya kadar herhangi bir aracı 

olmadan, doğrudan yapılan satıştır. Türkiye'de organik üretim projeleri, ihracatı ve ürünlerin pazarlaması 

farklı şekillerde yapılmaktadır. Bunlardan ilki, üretim projesi ülkedeki yerleşik firma tarafından yapılmakta, 
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ürünler bu yerel firma tarafından işlenmekte ve ihraç edilmektedir. Diğer yöntemde, üretim projesi yurt 

dışındaki yabancı kuruluş tarafından yürütülmekte, ürünler yerel işleyici firma tarafından fason işlenmekte ve 

anlaşmalı yerel işleyici ya da ihracat firması tarafından proje sahibi firmaya ihraç edilmektedir (Karabaş, 

2011). İç pazarda üreticiler kontrol ve sertifikasyon kuruluşuyla iletişime geçerek doğrudan ürünlerini iç 

pazara sunabilirler. 

Türkiye’de organik tarım projeleri yabancı firmaların talepleri ile başlamış olmasından dolayı yerli 

marka oluşamamıştır. Türk organik ürünlerin büyük bir bölümü markasız olarak ihraç edilmektedir. 

Pazarlamadaki en büyük sorunu markasız olarak tarım ürünlerimizin ihraç edilerek, yabancı firmaların 

markaları adı altında satılmasıdır. Örneğin Türkiye’de üretilen organik zeytinyağları tüm dünyaya İtalyan 

markaları adı altında pazarlanmakta, bu nedenle de Türk organik zeytinyağı üreticileri, markalaşamadığı için 

gelir kaybı yaşamaktadır (Karabaş, 2011). Organik ürünlerin pazarlanmasında marka oluşturamama ülkemiz 

açısından önemli bir sorundur. Ambalajlama ürünün marka oluşturmasına ve satışına büyük katkı sağlar. 

Genel pazarlama teorisi içerisinde olduğu gibi organik tarım ürünleri pazarlamasında da pazarlama bileşenleri 

dört ana elemandan oluşmaktadır. Bunlar; ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurmadan oluşan pazarlama karmasıdır 

(Çağdaş, 2003). AB ülkelerinde tüketicilerin önemli bir kısmı organik ürünleri, organik ürün satış 

dükkânlarından satın almaktadır. Örneğin; İtalya’da tüketicilerin %39’u, Almanya’da %38’i, Fransa’da %28’i 

organik ürün alışverişlerini organik ürün dükkânlarından almaktadır. Genellikle bu işyerleri ile yapılan ikili 

görüşmelerde; işyeri sahipleri kiraların yüksek olmasından, ürün çeşitliliğinin azlığından ve tanıtım 

kampanyaları eksikliğinden dolayı yeterli satış yapamadıklarından, ürünlerin raf ömrünün konvansiyonel 

ürünlere göre daha kısa olduğu için daha fazla risk aldıklarından yakınmaktadır (Kaya, 2003). Türkiye de 

tüketicilerin organik halk pazarından ve üreticiden satın alma istekliliğinden dolayı kontrol ve denetim 

zorlaşmakta ve yaygınlaşmamaktadır. Organik ürünlerle ilgili markalar yaratılarak iç ve dış pazarlarda tüketici 

ihtiyaçları göz önüne alınarak ürün çeşitliliği sağlanmalıdır. Üreticilerimizin bilgi düzeyinin düşük olması, 

organik ürünlerin her şamasının kayıt tutmasının üreticilerin alışkanlıklarına ters düşmesi, kontrol ve 

sertifikasyon ücretlerinin yüksek olması, üreticilerin genelde küçük ölçekli ve dağınık olması üreticiler için 

bir diğer sorundur. 

 

SONUÇ 

Gıda ürünlerine dayalı olarak oluşan endişeler, bireyleri organik ürünlere yöneltmektedir. Organik 

ürünler, diğer ürünlere göre daha pahalı olması sebebiyle, genellikle üst gelir grubunda olan bireyler, ya da 

ailelerinde çocuklar, yaşlılar, hastalar ve gebe kadınların olduğu aileler tarafından daha çok tüketilmektedir. 

Kişilerin geliri ile eğitim düzeyi artıkça organik ürün tüketicisi olma eğilimi artmaktadır. Bu tüketim 

miktarının gelecekte daha fazla artarak devam etmesi beklenmektedir. Bu artışın hızında belirleyici unsur 

organik ürünlerin fiyatı olacaktır ki, konvansiyonel ürünlere göre daha pahalıdır. Tüketiciler açısında organik 

tarımın yaygınlaşmasında, fiyatının makul olması etkilidir. Fiyatlar düşmesi durumunda aktif kullanıcıların 

kullanım miktarı artacak, ekonomik nedenlerle organik ürün tüketmeyenlerin de kullanmaları sağlanacaktır. 

Tüketiciler açısında organik tarımın yaygınlaşmasında gıdalardan alınan vergilere organik ürün istisnası 

getirilerek organik ürünlerden vergi alınmaması ile organik ürün tüketimi artacaktır. Organik ürünlere vergi 

istisnası getirilmesi ile tüketimin yaygınlaşması ve üreticinin teşvik edilmesi sağlanacaktır. Burada kamu vergi 

kaybına uğruyor gibi görünse de, artan üretim ve çeşitlilik organik tarımın yaygınlaşmasına yol açacak olup, 

bu durum kırsal kalkınmaya olumlu yönde etkiyecektir. Ayrıca organik ürün tüketimin artması sonucu da, 

sağlık problemleri azalacak ve buda hem doğrudan, hem de dolaylı yoldan kamu faydası sağlayacaktır. 

Organik tarımın yaygınlaşması ile doğal kaynaklar korunacak ve sürdürülebilir tarıma katkı sağlanmış 

olacaktır. 

Diğer taraftan son dönemlerde yaşanan gelişmeler, organik tarımın yoksulluk, açlık, su kaynakları, 

sürdürülebilir üretim ve tüketim, iklim değişikliği, ekosistem ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili hedeflere ulaşmak 

için önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir.  Organik tarım ve gıda ürünleri dışında, ekolojik otel ve 

restoranlar, organik tekstil, sağlık ürünleri ve bunlara olan talepler giderek artmakta ve tür tesisler 
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yaygınlaşmaktadır (GAP-Organik, 2019). Sürdürülebilir tarım ve kalkınma açısından organik tarımın 

yaygınlaştırılması, organik gıda pazarı ve ticaretinin teşvik edilmesi önem arz etmektedir.  

Bu çalışma, sorumlu yazar danışmanlığında yapılan geniş kapsamlı bir araştırma ile organik ürünlerin 

pazarlanması ve organik ürünlere karşı tüketici davranışları ve bu davranışları etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi (Şanlıurfa İli Örneği) isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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Z KUŞAĞININ İŞ HAYATINDAN BEKLENTİLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE 

BİR ARAŞTIRMA 

JOB EXPECTATIONS OF THE Z GENERATION: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS 

 

 

 

ÖZ 

Örgütlerin Z kuşağını istihdam ederken zorluk yaşamaması için, bu kuşağın davranış ve özelliklerini 

doğru anlaması gerekmektedir. Buradan yola çıkarak, bu çalışma Z kuşağının ideal iş yeri ve kariyer istekleri 

hakkında bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Diğer bir amacı da üniversitede öğrenim gören Z kuşağı 

öğrencilerinin iş hayatından beklentileri ve iş hayatına nasıl uyum sağlayacakları hakkında bilgi sahibi 

olmaktır. Bu çalışmada, 1995 ve sonrasında doğan kişilerin oluşturduğu Z kuşağı üniversite öğrencileri 

üzerinde anket formu uygulanmıştır. Çalışmaya 50 farklı üniversiteden 287 öğrenci katılmıştır.  

Analiz aşamasında öncelikle öğrencilerin cinsiyet ve öğrenim gördükleri fakülte bilgilerinin 

dağılımları, öğrencilerin iş hayatından beklentilerine ve iş hayatındaki karakteristik özelliklerine yönelik 

sorulara verilen cevapların ortalamaları incelenmiştir. Sonrasında, cinsiyet ve fakültelere göre bu sorulara 

verilen yanıtlar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı analiz edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Z Kuşağı, Karakteristik Özellikler, İş Beklentileri.  

JEL Kodları: M10, M54. 

 

 

 

ABSTRACT 

Organizations need to understand the behavior and characteristics of this generation correctly in 

order to avoid difficulties in employing the Z generation. Hence, this study aims to provide a framework for 

the ideal workplace and career prospects of the Z generation. The other aim of this study is to have information 

about the expectations of the Z generation students studying in the university. In this study, the questionnaire 

form was applied online for the Z generation university students. 287 students from 50 different universities, 

participated in the study.  

Firstly, the mean of the answers given the questions about the expectations of the students from the 

business life and about the characteristics features in the business life were examined. Then, it was analyzed 

whether there was a significant difference between the answers given to these questions. 

Keywords: The Z Generation, Characteristic Features, Job Expectations. 

JEL Codes: M10, M54. 
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GİRİŞ 

İlk defa 1952 yılında Karl Mannheim tarafından “The Sociological Problem of Generations (Nesillerin 

Sosyolojik Problemi)” isimli çalışması ile ortaya atılan kuşak kavramı belli bir dönemde doğan ve aynı yaş 

grubu içerisinde yer alan, belirli bir dönemde meydana gelmiş tarihsel olaylardan etkilenen bireyler topluluğu 

olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin aynı toplumsal olaylardan etkilenmesi onların benzer değer ve davranışlar 

sergilemesine neden olmaktadır. Genellikle Sessiz Kuşak, Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z 

Kuşağı olarak sınıflandırılan kuşak teorisinde, kuşakların hangi tarih aralığını kapsadığı konusunda fikir birliği 

bulunmamaktadır. Bu çalışmanın konusu, Z Kuşağının iş hayatı üzerine olduğu için, yapılan kuşak 

sınıflandırılmasında birlikte çalışacak olan X Kuşağı (1965-1980), Y Kuşağı (1981-1994) ve Z Kuşağı (1995-

…) kullanılmaktadır (McCrindle, 2014:12). 

İlgili yazın taraması incelendiğinde, kuşaklar hakkında yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak X ve Y 

kuşağı yer almaktadır. Z kuşağının özellikleri, ihtiyaçları, çalışma tarzı hakkında henüz çok fazla kaynak 

bulunmamaktadır. İşletmelerin, örgütsel bağlılığı düşük olan bu neslin özelliklerini, iş hayatından 

beklentilerini bilerek işe almaları, istihdam ilişkisini kolaylaştırmak ve onların başarılarında neyin etkili 

olduğunu anlamak açısından önem arz etmektedir. Bu makalenin amacı, Z kuşağının karakteristik özellikleri 

ve değerleri hakkında bilgi sahibi olmak ve üniversite öğrencilerinin iş hayatından beklentilerini ortaya 

koymaktır. Bu amaçla, 1995 ve sonrası doğumlu 50 farklı üniversitede öğrenim gören rastgele seçilen 287 

öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmanın analizinde öncelikle tanımlayıcı istatiksel metotlar uygulanarak 

verilen cevapların ortalamaları ve standart sapmaları belirlenmiş, sonrasında da öğrencilerin cinsiyet ve 

öğrenim gördükleri fakültelere göre verdikleri cevaplarda anlamlı farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 

 

1. Z KUŞAĞININ KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ HAYATINDAN 

BEKLENTİLERİ 

1995 ve sonrasında doğan Z kuşağı Dijital Yerliler olarak da isimlendirilmektedir. Sosyal ağ ile 

büyüdüğü için, bu kuşak dijital merkezlidir ve teknoloji onların kimliğidir. Strauss ve Howe bu kuşağın aşırı 

bireyselleşme ve yalnızlık yaşayacağını belirterek, onları “Yeni Sessiz Kuşak” olarak nitelendirmektedir 

(Özkan, 2017:98). Genel olarak eğlenmeyi seven, özgürlükçü, girişimci, özgüveni yüksek, otoriteden 

bağımsız, takım oyuncusu olmak için zorlanan, aynı anda birden fazla iş yapabilen, teknolojiyle iç içe yaşayan 

ve teknolojiyi hayatının her alanında kullanmak isteyen, bilgiyi çok hızlı kavrayabilen özelliklerle 

nitelendirilmektedir. Aynı anda birden fazla iş yapabilme özelliği sayesinde el, göz gibi motor beceri 

eşzamanlılığı en yüksek olan kuşak olarak tanımlanmaktadır (Toruntay, 2011:82). Ayrıca, iş-özel yaşam 

dengesine önem veren, bireysel, gerçekçi, teknoloji odaklı, resmiyetten uzak, yetki ve sorumluluk sahibi, 

hareketliliğin ve esnekliğin olduğu iş hayatını tercih edeceği ifade edilmektedir (Arar, 2016:102). Yaratıcı 

olmaları ve bilgiyi daha kolay kavrayabilmeleri olumlu özellikleri olarak belirtilirken, örgütsel bağlılıklarının 

az olması, tatminsiz olmaları, çabuk sıkılıp kolayca vazgeçebilmeleri olumsuz özellikleri arasında 

sayılmaktadır. Ülkemizde bu neslin nüfusu yaklaşık olarak 18 milyon olarak belirtilmektedir 

(www.hurriyet.com.tr). 

Yakın zamanda üniversitelerden mezun olacak ve meslek yaşamına başlayacak olan diğer nesillerden 

farklı beklenti ve öğrenme tarzına sahip olan bu neslin, dijital süreçler hakkında da fazlasıyla bilgi sahibi 

olmalarıyla şirketleri dönüştürme ve iş hayatının dinamiklerini değiştirmeye yetecek birikimleri 

bulunmaktadır. Hiyerarşiden uzak, eşitliğin ve ifade özgürlüğünün sağlandığı bir iş yeri ise bu kuşağın temel 

beklentisi olarak tanımlanmaktadır (www.kariyer.net). Bu kuşağın çalışma biçimine uyum sağlama derecesini 

belirleyecek en önemli farklardan biri de mevcut otoriteye yaklaşımıdır. Çalışma hayatındaki Z kuşağı bireyi 

otoritenin kendisini birey olarak tanımasını, ona göre yaklaşımda bulunulmasını beklemektedir. Yetenek 

yönetimi ile ödüller, terfiler ve prim şeffaflaşıp, şirket içerisinde iletişim yatay hale gelmektedir. Bu kararlar 

ile alt kademelerin çalışma enerjisi ve istekleri artmaktadır. Bu kuşağının mevcut otoriteye bakışı ve 

iletişiminin doğru tanımlanması süreci kolaylaştırmaktadır. Hiyerarşiden uzak açık işbirliği anlayışına geçen 

şirketler bu kuşağa çekici gelebilmektedir (www.analizkariyer.com). 
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2. ARAŞTIRMANIN AMACI ve YÖNTEMİ 

İlgili yazın taraması incelendiğinde Z kuşağı hakkında henüz çok fazla araştırma bulunmamaktadır. 

Ancak Z kuşağı işgücü piyasasında yavaş yavaş yer almaya başlamaktadır. Çalışma hayatının en yenisi olan 

bu kuşağın karakteristik özelliklerinin, iş hayatından beklentilerinin iyi anlaşılması hem bu kuşağın iş 

hayatında başarılı olması için hem de işletmelerin bu kuşağı istihdam ederken sorun yaşamaması için önem 

arz etmektedir. Bu çalışmada, Z kuşağının ideal iş yeri ve kariyer istekleri hakkında bir çerçeve sunarak, Z 

kuşağının Türk temsilcilerinin genel görünümünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmanın amaçlarından 

biri de Z kuşağı hakkında olabildiğince üniversiteden mezun olacak öğrenci gruplarının iş hayatından 

beklentileri, görüşleri ve iş hayatına nasıl uyum sağlayacakları hakkında bilgi sahibi olmaktır. 

Bu çalışmada, 1995 ve sonrasında doğan kişilerin oluşturduğu Z kuşağı üniversite öğrencileri üzerinde 

anket formu uygulanmıştır. Türkiye'deki üniversitelerden rastgele seçilmiş 287 öğrenci üzerinde yapılan bu 

araştırmada kullanılan anket formu üç bölümden ve toplam 24 sorudan oluşmaktadır. İlk bölümde 4 adet 

demografik soru, ikinci bölümde Z kuşağının iş hayatından beklentilerine ilişkin Likert Ölçeği kullanılan 10 

soru, son bölümde ise Z kuşağının iş hayatındaki karakteristik özelliklerine ilişkin Likert Ölçeği kullanılan 10 

soru yer almaktadır. Çalışmada kullanılan anket ölçeği için Demirkaya vd. (2015)’nin “Kuşakların Yönetim 

Politikası Beklentilerinin Analizi” makalesinden yararlanılmıştır. Söz konusu makalede, 20 soruluk ölçek 

Cronbach Alpha testine tabi tutularak güvenirliği test edilmiştir. Uygulanan ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 

0,785 olarak belirtilmiştir. Bundan dolayı çalışmanın yeterli güvenirlik derecesine sahip olduğu kabul edilmiş 

ve ölçekten faydalanılmıştır. 

 

3. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Anket çalışması Türkiye’de eğitim veren rastgele seçilen 50 farklı üniversiteden toplam 287 öğrenciye 

uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS programı 

kullanılmıştır. İlk olarak Cronbach Alpha testi ile çalışmanın güvenilirliği test edilmiştir ve güvenilirlik 

katsayısı 0,698 bulunmuştur. Çalışma verileri değerlendirilirken parametrelerin normal dağılıma uygunluğu 

Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerde tanımlayıcı istatistiksel metotların 

(Ortalama, Standart Sapma) yanı sıra Varyans Analizi ve Student T Test kullanılmıştır. Varyans analizi 

sonucunda anlamlı çıkan sonuçlar için Tukey, LSD, Tamhane’s T2 Post Hoc testleri kullanılmıştır. Sonuçlar 

%95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir.  

Ankete katılan öğrencilerin %61’i kadın, %39’u erkektir. Öğrencilerin %2.4’ü Bilgisayar ve Bilişim 

Fakültesi, %2.1’i Eğitim Fakültesi, %12.2’si Fen Edebiyat Fakültesi, %11.5’i Hukuk Fakültesi, %21.3’ü 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, %1.7’si İletişim Fakültesi, %10.5’i Meslek Yüksek Okulu, %14.6’sı 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, %3.1’i Sağlık Bilimleri Fakültesi, %6.3’ü Sanat, Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi, %9.1’i Tıp Fakültesi ve %5.2’si Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmektedir. 

 

Tablo 1: Z kuşağının iş hayatındaki karakteristik özellikleri hakkındaki soruların 

ortalamalarının gösterimi 

 Minimum Maximum Ortalama 
Standart 

Sapma 

Karakteristik Özelliklerine Yönelik Sorular 

Kişilik olarak 

evden çalışmayı ve esnek 

çalışmayı tercih ederim. 

1 5 3,453 1,3704 

Kişilik olarak iş 

yaşamı kadar sosyal 

yaşam da benim için 

önemlidir. 

1 5 4,669 ,6730 
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Kişilik olarak her 

konuda kendime 

güvenirim. 

1 5 4,094 ,8938 

Kişilik olarak 

çevrimiçi kaynaklardan 

yararlandığım gibi iş 

yaşamımda da bilgi ve 

iletişim teknolojilerinden 

faydalanırım. 

1 5 4,185 ,9069 

Kişilik olarak 

gerektiğinde iş 

değiştirmekten 

çekinmem. 

1 5 3,575 1,0841 

Kişilik olarak iş 

hayatında belirli bir 

tecrübe edindikten sonra 

kendi işimi kurmak 

isterim. 

1 5 4,000 1,0935 

Kişilik olarak iş 

hayatının yanı sıra bir 

Sivil Toplum Örgütünde 

(STÖ) görev almak 

isterim. 

1 5 3,843 1,1766 

Kişilik olarak 

uzun ve yorucu çalışma 

saatlerinden hoşlanmam. 

1 5 4,045 1,1100 

Kişilik olarak 

emir almaya yatkın 

değilim. 

1 5 3,679 1,1227 

Kişilik olarak 

uzun yıllar sonra faydası 

ortaya çıkacak tutkuyla 

bağlı olduğum hedeflerim 

vardır. 

1 5 4,446 ,7776 

 

Z kuşağının iş hayatındaki karakteristik özellikleri hakkındaki soruların ortalamaları Tablo 1’de yer 

almaktadır. Ankette yer alan sorulara verilen puanlar genel olarak yüksek düzeydedir. Tablodaki en yüksek 

ortalamalar iş-sosyal yaşam dengesi, geleceğe dönük hedeflere sahip olma, çalışma hayatında teknoloji 

kullanımı, kendine güven ve girişimcilik özelliklerine yöneliktir. Buradan yola çıkarak, Z kuşağının çalışma 

hayatında iş-özel yaşam dengesinin oldukça önemli olduğu görülmektedir. 

Z kuşağının iş hayatından beklentileri hakkındaki soruların ortalamaları Tablo 2’de yer almaktadır. 

Genel olarak sorulara verilen puanların ortalamaları oldukça yüksek olmakla birlikte en yüksek 

ortalamalardan yola çıkarak, Z kuşağının yetki ve sorumluluk sahibi olmaya önem verdiği, güvenilmenin 

isteklendirmeyi olumlu olarak etkilediği, sık sık geribildirim bekledikleri ve resmi olmayan bir çalışma 

ortamını tercih ettikleri görülmektedir.  

 

Tablo 2: Z kuşağının iş hayatından beklentileri hakkındaki soruların ortalamalarının gösterimi 

 Minimum Maximum Ortalama Standart 

Sapma 
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İş hayatında 

otoriter nitelikli 

yöneticilerden 

hoşlanmıyorum. 

1 5 3,425 1,1096 

İş hayatında 

sorumluluk bende olmak 

koşuluyla öncelik almak 

isterim. 

1 5 3,756 1,0016 

İş hayatında 

küçük büyük 

başarılarımda takdir 

edilmek isterim. 

1 5 4,293 1,0129 

İş hayatında 

denetlendiğimi 

hissetmekten bile rahatsız 

olurum. 

1 5 3,411 1,2368 

İş hayatında takım 

çalışması olsa bile takım 

üyeleri arasında rekabet 

olmalıdır. 

1 5 3,014 1,3353 

İş hayatında 

başarılı olduğumda hızlı 

terfi etmek isterim. 

1 5 4,282 ,8773 

İş hayatında ekip 

çalışmasında takım lideri 

olmak isterim. 

1 5 3,470 1,1489 

İş hayatında 

yönetici ve çalışan 

arasında resmiyet ve 

mesafeden ziyade, 

yakınlık ve samimiyet 

ararım. 

1 5 3,453 1,2306 

İş hayatında 

kariyerimin ilk yıllarında 

aldığım ücretten çok 

eğitim, yükselme ve 

deneyim olanaklarına 

önem veririm. 

1 5 3,930 1,0752 

İş hayatında bana 

duyulan güven çalışma 

isteğimi arttırır. 

1 5 4,603 ,7726 

 

Tablo 3: Cinsiyetlere göre Z kuşağının iş hayatından beklentileri hakkındaki soruların 

ortalamalarının gösterimi 

 Kadın Erkek P 

 Ort±SS Ort±SS 

İş Beklentileri 

Soru 1. 
3,44±1,1 3,4±1,13 0,777 
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İş Beklentileri 

Soru 2. 
3,56±0,97 4,06±0,97 0,001** 

İş Beklentileri 

Soru 3. 
4,42±0,92 4,1±1,12 0,009** 

İş Beklentileri 

Soru 4. 
3,55±1,2 3,2±1,27 0,020* 

İş Beklentileri 

Soru 5. 
2,81±1,29 3,34±1,35 0,001** 

İş Beklentileri 

Soru 6. 
4,27±0,84 4,29±0,94 0,852 

İş Beklentileri 

Soru 7. 
3,37±1,12 3,63±1,18 0,071 

İş Beklentileri 

Soru 8. 
3,22±1,2 3,82±1,19 0,001** 

İş Beklentileri 

Soru 9. 
3,97±1,04 3,88±1,13 0,495 

İş Beklentileri 

Soru 10. 
4,7±0,66 4,46±0,91 0,009** 

Student t Test                       *p<0.05           **p<0.01 

 

Cinsiyetlere göre Z kuşağı öğrencilerin iş hayatından beklentileri analiz edildiğinde erkek 

öğrencilerinin “İş hayatında sorumluluk bende olmak koşuluyla öncelik almak isterim.” maddesine verdikleri 

cevapların puan ortalamaları, kadın öğrencilerin bu soruya verdikleri cevapların puan ortalamalarından 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p:0.001; p<0.01). Kadın öğrencilerinin “İş hayatında küçük 

büyük başarılarımda takdir edilmek isterim.” maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları, erkek 

öğrencilerin bu soruya verdikleri cevapların puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksektir (p:0.009; p<0.01). Kadın öğrencilerinin  “İş hayatında denetlendiğimi hissetmekten bile rahatsız 

olurum.” maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları, erkek öğrencilerin bu soruya verdikleri 

cevapların puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p:0.020; p<0.05). Erkek 

öğrencilerinin “İş hayatında takım çalışması olsa bile takım üyeleri arasında rekabet olmalıdır.”  maddesine 

verdikleri cevapların puan ortalamaları, kadın öğrencilerin bu soruya verdikleri cevapların puan 

ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p:0.001; p<0.01). Erkek öğrencilerinin “İş 

hayatında yönetici ve çalışan arasında resmiyet ve mesafeden ziyade, yakınlık ve samimiyet ararım.” 

maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları, kadın öğrencilerin bu soruya verdikleri cevapların puan 

ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p:0.001; p<0.01). Kadın öğrencilerinin  “İş 

hayatında bana duyulan güven çalışma isteğimi arttırır.” maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları, 

erkek öğrencilerin bu soruya verdikleri cevapların puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksektir (p:0.009; p<0.01). 

 

Tablo 4: Cinsiyetlere göre Z kuşağının iş hayatındaki karakter özellikleri hakkındaki soruların 

ortalamalarının gösterimi 

 Kadın Erkek P 

 Ort±SS Ort±SS 

Karakter Soru.1 3,46±1,32 3,45±1,46 0,950 

Karakter Soru.2 4,73±0,59 4,58±0,78 0,074 

Karakter Soru.3 4,03±0,89 4,19±0,9 0,158 

Karakter Soru.4 4,12±0,86 4,29±0,97 0,142 

Karakter Soru.5 3,43±1,04 3,79±1,12 0,007** 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

277 

Karakter Soru.6 3,98±1,08 4,04±1,12 0,662 

Karakter Soru.7 4,02±1,14 3,56±1,18 0,001** 

Karakter Soru.8 4,19±1 3,81±1,23 0,004** 

Karakter Soru.9 3,78±1,06 3,52±1,2 0,058 

Karakter 

Soru.10 
4,46±0,74 4,43±0,84 0,768 

Student t Test                       **p<0.01 

 

Cinsiyetlere göre Z kuşağının iş hayatındaki karakteristik özellikleri analiz edildiğinde erkek 

öğrencilerinin “Kişilik olarak gerektiğinde iş değiştirmekten çekinmem.” maddesine verdikleri cevapların 

puan ortalamaları, kadın öğrencilerin bu soruya verdikleri cevapların puan ortalamalarından istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde yüksektir (p:0.007; p<0.01). Kadın öğrencilerinin  “Kişilik olarak iş hayatının yanı sıra bir 

Sivil Toplum Örgütünde (STÖ) görev almak isterim.” maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları, 

erkek öğrencilerin bu soruya verdikleri cevapların puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksektir (p:0.001; p<0.01). Kadın öğrencilerinin “Kişilik olarak uzun ve yorucu çalışma saatlerinden 

hoşlanmam.”  maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları, erkek öğrencilerin bu soruya verdikleri 

cevapların puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p:0.004; p<0.01). 

 

Tablo 5: Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakültelere göre Z kuşağının iş hayatından 

beklentileri hakkındaki soruların ortalamalarının gösterimi 

 B

ilgisa

yar 
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Z kuşağı öğrencilerin öğrenim gördükleri fakültelere göre iş hayatından beklentileri analiz edildiğinde 

“İş hayatında denetlendiğimi hissetmekten bile rahatsız olurum.”   maddesine verdikleri cevapların puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p:0.031; p<0.05). Anlamlılığın hangi 

fakülteden kaynaklandığını bulmak için yapılan Post Hoc testi sonucunda, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 

okuyan öğrencilerin “İş hayatında denetlendiğimi hissetmekten bile rahatsız olurum.” maddesine verdikleri 

cevapların puan ortalamaları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan öğrencilerin bu maddeye 

verdikleri cevapların puan ortalamasından anlamlı düzeyde düşüktür (p:0.001; p<0.01). Öğrencilerin “İş 

hayatında kariyerimin ilk yıllarında aldığım ücretten çok eğitim, yükselme ve deneyim olanaklarına önem 

veririm.” maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p:0.020; p<0.05). Anlamlılığın hangi fakülteden kaynaklandığını bulmak için yapılan Post 

Hoc testi sonucunda, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan öğrencilerin “İş hayatında kariyerimin ilk 

yıllarında aldığım ücretten çok eğitim, yükselme ve deneyim olanaklarına önem veririm.” maddesine 

verdikleri cevapların puan ortalamaları, Hukuk Fakültesinde (p:0.008) ve Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesinde (p:0.001) okuyan öğrencilerin bu maddeye verdikleri cevapların puan ortalamasından anlamlı 

düzeyde yüksektir (p<0.01). 

 

Tablo 6: Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakültelere göre Z kuşağının iş hayatındaki karakter 

özellikleri hakkındaki soruların ortalamalarının gösterimi 
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Z kuşağı öğrencilerin öğrenim gördükleri fakültelere göre iş hayatındaki karakteristik özellikleri analiz 

edildiğinde “Kişilik olarak her konuda kendime güvenirim.”  maddesine verdikleri cevapların puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p:0.010; p<0.05). Anlamlılığın hangi 

fakülteden kaynaklandığını bulmak için yapılan Post Hoc testi sonucunda, Meslek Yüksekokulunda okuyan 

öğrencilerin “Kişilik olarak her konuda kendime güvenirim.”  maddesine verdikleri cevapların puan 

ortalamaları, Hukuk Fakültesinde okuyan öğrencilerin bu maddeye verdikleri cevapların puan ortalamasından 

anlamlı düzeyde yüksektir (p:0.014; p<0.05). Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakültelere göre öğrencilerin  

“Kişilik olarak çevrimiçi kaynaklardan yararlandığım gibi iş yaşamımda da bilgi ve iletişim teknolojilerinden 

faydalanırım.” maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları arasında da istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p:0.049; p<0.05). İletişim Fakültesinde okuyan öğrencilerin “Kişilik olarak çevrimiçi 

kaynaklardan yararlandığım gibi iş yaşamımda da bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanırım.” maddesine 

verdikleri cevapların puan ortalamaları, Fen Edebiyat Fakültesinde (p:0.001), İktisadi ve İdari Bilimler 
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Fakültesinde (p:0.001), Hukuk Fakültesinde (p:0.001), Meslek Yüksek Okulunda (p:0.005) ve Mühendislik 

ve Mimarlık Fakültesinde (p:0.001) okuyan öğrencilerin bu maddeye verdikleri cevapların puan 

ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.01). 

Öğrenim gördükleri fakültelere göre analize devam edildiğinde öğrencilerin “Kişilik olarak 

gerektiğinde iş değiştirmekten çekinmem” maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p:0.009; p<0.01). Anlamlılığın hangi fakülteden 

kaynaklandığını bulmak için yapılan Post Hoc testi sonucunda, Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinde okuyan 

öğrencilerin  “Kişilik olarak gerektiğinde iş değiştirmekten çekinmem” maddesine verdikleri cevapların puan 

ortalamaları, Eğitim Fakültesinde (p:0.013), Fen Edebiyat Fakültesinde (p:0.001), İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesinde (p:0.001), Hukuk Fakültesinde (p:0.001), Meslek Yüksek Okulunda (p:0.033), Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesinde (p:0.002), Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesinde (p:0.002) ve Tıp Fakültesinde 

(p:0.001) okuyan öğrencilerin bu maddeye verdikleri cevapların puan ortalamasından anlamlı düzeyde 

yüksektir (p<0.01, p<0.05).“Kişilik olarak iş hayatında belirli bir tecrübe edindikten sonra kendi işimi kurmak 

isterim.” maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p:0.049; p<0.05). Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesinde okuyan öğrencilerin  “Kişilik olarak 

iş hayatında belirli bir tecrübe edindikten sonra kendi işimi kurmak isterim.” maddesine verdikleri cevapların 

puan ortalamaları, Uygulamalı Bilimler Fakültesinde okuyan öğrencilerin bu maddeye verdikleri cevapların 

puan ortalamasından anlamlı düzeyde yüksektir (p:0.010; p<0.05). Ayrıca, öğrenim gördükleri fakültelere 

göre öğrencilerin “Kişilik olarak iş hayatının yanı sıra bir Sivil Toplum Örgütünde (STÖ) görev almak 

isterim.” maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p:0.004; p<0.01). Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde okuyan öğrencilerin “Kişilik olarak 

iş hayatının yanı sıra bir Sivil Toplum Örgütünde (STÖ) görev almak isterim.” maddesine verdikleri 

cevapların puan ortalamaları, Fen Edebiyat Fakültesinde (p:0.004), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 

(p:0.011) ve Hukuk Fakültesinde (p:0.004) okuyan öğrencilerin bu maddeye verdikleri cevapların puan 

ortalamasından anlamlı düzeyde düşüktür (p<0.01, p<0.05). “Kişilik olarak uzun ve yorucu çalışma 

saatlerinden hoşlanmam.” maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları arasında da istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmaktadır (p:0.027; p<0.05). Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinde okuyan öğrencilerin 

“Kişilik olarak uzun ve yorucu çalışma saatlerinden hoşlanmam.” maddesine verdikleri cevapların puan 

ortalamaları, Eğitim Fakültesinde (p:0.014), Fen Edebiyat Fakültesinde (p:0.005), İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesinde (p:0.004), Meslek Yüksek Okulunda (p:0.035), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde (p:0.007) 

okuyan öğrencilerin bu maddeye verdikleri cevapların puan ortalamasından anlamlı düzeyde düşüktür 

(p<0.01, p<0.05). Uygulamalı Bilimler Fakültesinde okuyan öğrencilerin “Kişilik olarak uzun ve yorucu 

çalışma saatlerinden hoşlanmam.” maddesine verdikleri cevapların puan ortalamaları, Fen Edebiyat 

Fakültesinde (p:0.042), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (p:0.031) ve İletişim Fakültesinde (p:0.034) 

okuyan öğrencilerin bu maddeye verdikleri cevapların puan ortalamasından anlamlı düzeyde düşüktür 

(p<0.05) 

 

SONUÇ 

1995 yılı ve sonrasında doğan bireyleri kapsayan Z Kuşağı, günümüz çalışma hayatının en yenisidir. 

Bu çalışma, işletmelerin Z Kuşağı ile istihdam ilişkisinde zorluk yaşamaması ve Z Kuşağının iş hayatına nasıl 

uyum sağlayacağını görmek için karakteristik özellikleri, değerleri ve iş hayatından beklentileri hakkında bilgi 

sahibi olmayı amaçlamaktadır. Araştırmanın yöntemi olarak Türkiye’deki 50 farklı üniversitede öğrenim 

gören rastgele seçilmiş 287 öğrenciye anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Z Kuşağının iş 

hayatındaki karakteristik özelliklerinde iş-özel yaşam dengesine önem veren, geleceğe yönelik hedef sahibi 

olan, çalışma hayatında teknolojiyi kullanmak isteyen, özgüveni yüksek ve girişimci özelliklerine ilişkin 

ortalamaların yüksek olduğu görülmektedir. En yüksek ortalamanın iş-özel yaşam dengesine ilişkin 

olmasından dolayı, bu kuşağın iş-özel yaşam dengesine oldukça önem verdiği görülmektedir. Z kuşağının iş 

hayatından beklentileri incelendiğinde ise, Z kuşağının yetki ve sorumluluk sahibi olmak ve risk almak 

istediği,  güvenin önemli bir isteklendirme unsuru olduğu, sık sık geribildirim almayı bekledikleri ve resmi 
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olmayan bir çalışma ortamını tercih ettikleri sonucuna varılmaktadır. Cinsiyetlere göre Z kuşağı öğrencilerin 

iş hayatından beklentileri incelendiğinde; erkeklerin kadınlara göre, iş hayatında yetki ve sorumluluk sahibi 

olmayı ve risk almayı daha fazla istediği, takım çalışmasından ziyade bireyselliğe daha fazla önem verdiği, 

gayri resmi bir çalışma ortamını daha fazla tercih ettikleri görülmektedir. Kadınların erkeklere göre ise küçük 

büyük tüm başarılarda daha fazla geri bildirim bekledikleri, iş hayatında denetimden daha fazla rahatsız 

oldukları, isteklendirme unsuru olarak güvene daha fazla önem verdikleri sonuçlarına ulaşılmaktadır. 

Cinsiyetlere göre Z kuşağının iş hayatındaki karakteristik özellikleri analiz edildiğinde; erkeklerin kadınlara 

göre daha çabuk vazgeçip iş değiştirebildiği bulgusuna rastlanırken, kadınların erkeklere göre toplumsal 

olaylara daha duyarlı, sivil toplum örgütlerine katılmaya daha istekli, iş-özel yaşam dengesine daha fazla önem 

verdiği, bu sebeple uzun ve yorucu çalışma saatlerine sıcak bakmadıkları sonuçlarına ulaşılmaktadır. Öğrenim 

gördükleri fakültelere göre Z kuşağı öğrencilerin iş hayatındaki karakteristik özellikleri ve iş hayatından 

beklentileri incelendiğinde ise; denetimden duyulan rahatsızlık, ücretten ziyade eğitim ve gelişim olanaklarına 

verilen önem, özgüven, iş hayatında teknoloji kullanımı, kolay iş değiştirme, girişimcilik, Sivil Toplum 

Örgütü’ne katılmaya istekli olma ve uzun ve yorucu çalışma saatlerine sıcak bakmama bağlamında farklılıklar 

olduğu saptanmıştır. Bulgulardan da görüldüğü üzere, işletmelerin Z kuşağı bireylerinin diğer kişiler ile 

uyumlu çalışabilme imkânının sağlanabilmesi için çeşitli stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Çünkü Z 

kuşağı bireyleri beklentilerine karşı hoşgörü ile yaklaşıldığında, var olduğu ortama artı değer katabilmektedir. 

Yöneticiler ve eğitimciler, işletme hedef ve stratejilerini Z kuşağının analitik zekâsına ve farklı bakış açısına 

göre geliştirebilmektedir. Bu kararlar, hem işletme hem de Z kuşağı bireylerinin menfaatleri için önem arz 

etmektedir (Altuntuğ,2012:203). 
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Dr. Zivar ZEYNALOVA176 

AZERBAYCAN VERGİ SİSTEMİNDE HİZMET REFORMLARININ VERGİ AHLAKINA ETKİSİ 

THE EFFECT OF SERVICE REFORMS ON TAX ETHICS IN AZERBAIJAN TAX SYSTEM 

 

 

 

ÖZ 

Çalışmada petrol gelirlerinden bağımlılığı azaltmak isteyen Azerbaycan için vergi ahlakının 

yükseltilmesinin önemi vurgulanmıştır. Kamu hizmeti vergi ahlakına etki eden önemli faktörlerden biri 

olduğundan vergi hizmeti alanında yapılmış reformların vergi ahlakında dönüşümsel değişim yaratıp 

yaratmadığı incelenmiştir.  

Azerbaycan vergi sisteminde hizmet alanında gerçekleştirilmiş reformlar vurgulanarak, ülkede farklı 

yıllarda vergi ahlakını yansıtan veriler kıyaslanmış ve zamanla vergi ahlakının yükseldiği bulunmuştur. 

İncelenen veriler göstermektedir ki, vergi sisteminde sunulan hizmetlerin kalitesi toplumda vergi ahlakının 

yükseltilmesine pozitif etki göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: vergi reformları, vergi hizmeti, vergi ahlakı, Azerbaycan. 

 

 

 

ABSTRACT 

The study emphasizes the importance of increasing tax ethics for Azerbaijan, which wants to reduce 

its dependence on oil revenues. Since the civil service is one of the important factors affecting tax ethics, it 

has been studied whether the reforms carried out in the field of the tax service cause transformational changes 

in tax ethics.  

Emphasizing the reforms in the service sector in the tax system of Azerbaijan, data were compared 

that reflected tax ethics in the country in different years, and it was found that tax ethics increased over time. 

The data studied show that the quality of services provided in the tax system has had a positive impact on the 

promotion of tax ethics in society. 

Keywords: tax reforms, tax service, tax ethics, Azerbaijan. 
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GİRİŞ 

Dünya genelinde devletler kamu hizmeti reformlarını genişletmekte ve e-devlet girişimlerini aktif 

kullanmaktadırlar. Günümüzde bu iki olgunun, yani kamu hizmeti reformlarıyla e-devletten beklenen 

çıktıların etkinliği için onların birlikte ve uyumlu şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu bağlamda 

Azerbaycan'da her iki olgu koordineli şekilde gerçekleşmekte, hatta bazen e-devlet girişimleri kamu hizmeti 

reformlarında belirlenmiş hedeflere ulaşmak için aktif bir araç olarak kullanılmaktadır.  

E-devlet uygulamalarının yardımıyla genişleyen kamu hizmetlerinin toplumda “dönüşümsel” etki 

yarattığı düşünülmektedir. Dönüşümsel değişimden kasıt, günlük operasyonel süreçlerdeki değişimin aksine, 

stratejik yönde radikal değişimi ifade etmektedir. Örgütsel dönüşümün radikal ve stratejik doğası, değişim 

yönetiminde “üçüncü tür oyun değişikliği” (Flamholtz ve Randle, 1998) ve e-devlette “ikinci derece örgütsel 

dönüşüm” (Scholl, 2005) olarak anılmaktadır. Bu yaklaşımlara dayanarak söylemek olur ki, dönüşümsel 

değişim için Azerbaycan vergi sisteminde stratejik yönde değişiklikler uygulanmalı ve kurumun daima 

yenilikçi ruhta olması gerekmektedir. 

Peki, bu kapsamda Azerbaycan vergi sisteminde hizmetler alanında yapılan reformlar sonucu 

dönüşümsel değişim yaşanmış mıdır? Bu sorunun yanıtını bulabilmek için vergi hizmeti sunan kurumların 

belirli hizmet öncesi ve sonrası uygulamalarını ve stratejilerini kıyaslamak gerekmektedir. Ancak stratejilerin 

kendilerinin kıyaslanması doğru sonuca ulaşmaya olanak tanımayabilir. Burada önemli olan topluma sunulan 

hizmetler sonucu kazanılan çıktıların kıyaslanmasıdır. Aslında topluma sunulan çıktılar çok geniştir. Bu 

yüzden hangi çıktının değerlendirme kıstası olarak seçilmesi de çok önemlidir. Bu amaçla ülke ekonomisinin 

gelişimi için belirlenmiş hedeflere hizmet edecek uzun vadeli faktörlerin bulunması ve kıyaslanması 

gerekmektedir. Azerbaycan’da söz konusu bu faktör vergi ahlakıdır. Bu nedenle makalede Azerbaycan’da 

yapılan reformlar sonucu vergi ahlakında yaşanan değişiklikler incelenmiş ve uzun dönemde bu olgunun 

değişim dinamiği bulunmuştur. 

 

1. Azerbaycan ekonomisinde mevcut durum ve hedefler 

Petrol ülkesi olarak bilinen Azerbaycan günümüzde hala petrolden bağımlı olarak ekonomisini 

sürdürmektedir. Bu bağımlılığı azaltmak için çeşitli projeler hazırlanmakta ve politikalar uygulanmaktadır. 

Günümüzde Azerbaycan ekonomisinin gelişimi için en önemli programlardan biri 2016 yılında onaylanmış  

“Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Perspektifi İçin Stratejik Yol Haritası”dır. Bu haritada da 

gösterildiği üzere Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bütçesi Devlet Petrol Fonu transferlerine bağlıdır ve bu 

bağımlılığı azaltmaya ihtiyaç vardır. Çünkü Devlet Petrol Fonu transferlerine bağımlılık sonucu ülke 

ekonomisi petrol fiyatlarındaki değişimlerin etkisinde kalmakta ve petrol fiyatlarındaki azalma zamanı ülke 

ekonomisi büyük kayıplarla yüzleşmektedir. Özel yatırımın ekonomideki yüzdesini artırmak için ekonomide 

istikrarın sağlanması gerektiğinden devlet bütçesinin Devlet Petrol Fonu transferlerine daha az bağımlı olması 

mutlak şarttır.  

Ülkede kamu sektöründe harcanan her ikinci manat (ortalama yüzde 50'si), Devlet Petrol Fonu 

transferlerden finanse edilmektedir. Aynı zamanda, petrol gelirlerinden bütçeye yapılan transferlerin GSYH 

içindeki payı da artmaktadır. Bu büyümenin temel nedeni vergi gelirlerinin kamu harcamalarını ödemede 

yetersiz kalmasından kaynaklanmaktadır.  (Grafik 1). 
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Grafik 1. Vergi gelirleri ve kamu harcamalarının GSYH'ya Oranı 

 

 

 
 

Kaynak: Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri (2016) və 

Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

kullanılarak yazarın hesaplamaları  

Grafikten görüleceği üzere, kamu harcamalarının GSYH içindeki payı 2005-2018 yılları arasında 

%17'le %33 oranında değişmiştir. Buna karşılık, vergi gelirleri bu dönemlerde %12'le %16 oranında 

değişmiştir. Sonuç olarak oluşmuş açık bazı yıllarda çok büyük olup 2013 yılında GSYH’nin %20'ne, 2018 

yılındaysa %17.8'ne eşit olmuştur. Oluşmuş bu açık, elbette, ağırlıklı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet 

Petrol Fonu transferleri ile kapatılmıştır. Bütçe açığında görülen farkı ağırlıklı olarak Devlet Petrol Fonundan 

aktarmalarla kapatmayı azaltmak ve ülke ekonomisinde istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlamak için Petrol 

Fonundan devlet bütçesine transferlerin 2025 yılına kadar %15 oranına düşürülmesi hedeflenmektedir. 

Grafik 1 çok açık ifade etmektedir ki, vergi gelirleri ve kamu harcamaları bağlamında oluşmuş açığı 

düşürmeyin iki yolu vardır. Bunlardan ilki, kamu harcamalarının azaltılmasıdır. İkinci seçenek ise vergi 

gelirlerini artırmaktır. Kamu harcamalarının büyük oranda azalması, ülkenin uzun vadeli kazanç olasılığını 

azaltabilmektedir. Şöyle ki, günümüzde ekonominin gelişmesi için yapılan harcamalara büyük ihtiyaç 

duyulmaktadır ve bu maliyetleri düşürmek mümkün değildir. Bu durumda, ikinci yol, yani vergi gelirlerinin 

artırılmasına ihtiyaç vardır. Vergi gelirlerini artırmanın en basit ve en kolay yolu, bilindiği üzere vergi 

çeşitlerinin ve oranlarının artırılmasıdır. Fakat Azerbaycan vergi oranlarını artırma yoluna gidemez. Çünkü 

Dünya Bankasının tahminlerine göre Azerbaycan, vergi oranlarının rekabet gücü kıstasına göre bölgede düşük 

konuma sahiptir (Grafik 2). 
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Grafik 2. Toplam vergi ve vergi benzeri gelirlerin oranı  

 
Kaynak: Paying Taxes 2018, World Bank Group, s.90-93 

 

Grafik 2'den görüldüğü gibi, Azerbaycan'da toplam vergi yükü %39,8 olmakla, bölgesel ortalamanın 

üzerindedir. Örneğin, bu rakam Gürcistan'da %16,4, Kırgızistan'da %29,0 ve Kazakistan'da %29,2'dur. Bu 

durumda, ülkedeki vergi oranlarındaki artış, ülkeye yapılan yatırım akışını engelleyebilir. Mevcut durum vergi 

gelirlerinin vergi oranları ve çeşitlerinin artırılmasıyla elde edilemez. Aksine, 2019 yılında ülkede kapsamlı 

vergi reformları uygulanmaya konulmuş, ekonomik etkinliği yükseltmek için bazı vergi oranları azaltılarak 

vergi indirimlerine gidilmiştir. Bu zaman yeni bir soru ortaya çıkmaktadır: “Peki vergi gelirleri nasıl 

artırılmalıdır?” Aslında bu sorunun cevabı çok basittir: “Vergi ahlakını yükseltmekle!” Aslında vergi 

ahlakının yükseltilmesine ulaşmak tam da stratejik yönde radikal değişimlerin en önemli çıktısını 

oluşturmaktadır. 

 

2. Vergi Ahlakı ve Kamu Hizmeti İlişkisi 

Azerbaycan uzun yıllardır ki, vergi ahlakını yükseltmeye çalışıyor ve bu istikamette çeşitli projeler 

hayata geçiriyor. Nasıl ki, günümüzde serbest piyasa ekonomisinin gerekliliği bir aksiyom olarak 

algılanmaktaysa, toplumda yüksek vergi ahlakının gerekliliği (Turan ve Yurdakul, 2014) de inkâr edilemez 

bir aksiyomadır. 

Vergi ahlakının niçin gerekli olduğu farklı cevaplarla açıklanabilir. En basit cevap, vergi ahlakı 

olmaksızın vergilendirmenin üç temel fonksiyonu – mali fonksiyon, ekonomik fonksiyon ve sosyal fonksiyon 

- gerçekleştirilememektedir. Şöyle ki, düşük vergi ahlakının etkisi direkt olarak a) vergi gelirlerini azaltarak 

mali fonksiyonu, b) haksız rekabete olanak tanıyarak ekonomik fonksiyonu ve c) dağıtılması planlanan vergi 

yükünün uygulanmaması sonucunda sosyal fonksiyonun hayata geçmesinin (Зейналова, 2017) karşısını 
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almaktadır. Bu fonksiyonların yerine getirilmemesi, vergiyi “ölü” bir ekonomik araca, hatta ekonominin 

işleyişini engelleyen bir araç haline çevirmektedir. Bu nedenle yüksek vergi ahlakı her toplumun sahip olmak 

istediği bir olgudur. 

Peki, toplumda ulaşılması beklenen vergi ahlakına nasıl ulaşmak mümkün olabilir? Bunun için, vergi 

ahlakını etkileyen faktörleri belirlemek gerekir. Bu faktörlerin geniş olmasına rağmen, bazılarını aşağıdaki 

gibi göstermek mümkündür: 

- Vergi mükelleflerinin adalet duygusu, ahlaki kurallar (Besley ve Persson, 2014); 

- Vergi mükelleflerinin sosyal statüsü; 

- Vergi mükelleflerinin eğitim durumu; 

- Vergi mükelleflerinin dini inançları (McGee, 1999); 

- Vergi sisteminin basitliği ve netliği (Alm ve Torgler, 2012); 

- Vergi sisteminde adalet; 

- Kamu harcamalarının gerekliliğine ve şeffaflığına inam; 

- Demokrasi; 

- Kamu hizmetlerinin kalitesi. 

Yukarıda sıralanan faktörlerin hepsi vergi ahlakının şekillenmesinde önemli olup gerekli vergi 

gelirinin toplanması için bu faktörlerin düzenlenmesinin gerekliliğini veya onlara ulaşmak (vergi sisteminde 

adalet, basitlik, netlik vb.) için kamu politikalarının önemini göstermektedir. 

Vatandaşın vergi ahlakının güçlenmesine etki yapan geniş faktörler dizisinde en önemli faktörlerden 

biri kamu hizmetlerinin kalitesidir. Toplumda vergi ahlakının düzeyi devlet kurumlarının, özellikle vergi 

hizmeti sunan kurumların faaliyet ve hizmetleri ile doğrudan ilişkilidir. Bilindiği gibi, devlete ait kuruluşların 

faaliyetlerinde performans düzeyi (asgari maliyetle vergi toplama, bütçeye aktarma, vergi kontrolünün 

zamanında ve doğru hayata geçirilmesi vb.) vergi mükelleflerinin vergiye karşı muamelesini etkiler 

(Məmmədov, 2015). Aynı zamanda vergi kurumlarının faaliyetleri - vergi mükellefleriyle iletişim şekli ve 

hizmetlerin erişebilirliği mükelleflerin vergi uyumunu teşvik edecektir. 

Devlet hizmetinde kalitenin önemi günümüzde devlet kurumlarının özel sektördeki kurumlar gibi 

faaliyet göstermesi ve hizmet gösterdiği vatandaşları “müşteri” olarak görmesiyle daha da artmıştır (IOTA, 

2009). Müşterilerin yüksek ve etkin hizmet beklentisi ise devlet kurumları karşısında önemli görevler 

yüklemektedir. Çünkü vergilendirme açısından analiz yapıldığında, “müşteri memnuniyetsizliği” vergi 

kaçırma şeklinde görülebilir. Ya da aksine, müşteri memnuniyetsizliği kaliteli hizmet, yani kaliteli vergi 

hizmetiyle önlene bilir. 

Vergi ahlakını etkileyen faktörler aslında birbiriyle ilişkili olup birbirini etkilemektedir. Örneğin, bu 

faktörlerden biri olan vatandaşın adalet duygusuna bakalım. Devlet kurumlarının faaliyeti zamanı vatandaşlara 

sağlanan hizmetin kalitesi, aynı zamanda bu kurumlar tarafından vatandaşlara dikkat ve özenin gösterilmesi, 

faaliyetlerin şeffaflığı, doğru iletişim araçlarının seçilmesi vatandaşlarda adalet duygusunu yükseltmekte, 

yanlış yorumları ve istenmeyen hareketleri önlemekte ve nihayetinde vergi ahlakının artmasına neden 

olmaktadır. Diğer taraftan insanlar birbirleriyle iletişim halinde oldukları zaman bazen karşı tarafın 

davranışına uygun tavır sergiliyorlar (Мамедов, 2015). Başka bir ifadeyle, dar bağlamda vergi makamları ve 

daha geniş bağlamda tüm devlet kurumları tarafından yürütülen faaliyetlerde yüksek düzeyde hizmet vergi 

mükellefleri üzerinde doğrudan bir etki yaparak, vergi ahlakının artmasına yol açabilmektedir. 

Bilindiği üzere, vergilendirmeyle bağlı yasa ve kurallar sürekli olarak yeniden şekillenmektedir. 

Değişen yasa ve kurallar vergiye olan yaklaşımın da değişmesine neden olabilmektedir. Çünkü her yıl vergi 

yasasında yapılan çok sayıda değişiklikler sonucunda çeşitli yanlış anlamalar ve sorunlar ortaya çıkabilir. Bu 

tür durumlardan kaçınmak ve vergi ahlakını zayıflatmamak için vergi sisteminin basitleştirilmesi ve vergi 

kurumları tarafından sağlanan hizmetlerin bu alana yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, vergi 

kurumlarının aktif hizmetleri - halkla ilişkiler güçlendirilmeli, mevzuatta yapılan değişiklikler hakkında 

bilgilendirme faaliyetleri yapılmalı, vergi mükellefleri için ödeme koşulları basitleştirilmeli, vergi 

yükümlülükleri ve vergi borcu hakkında detaylı bilgi edinilmesi sağlanmalıdır. 
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Böylelikle, yukarıda gösterilen amaçlara uygun vergi yönetimi etkin düzenlenmeli ve vergi 

mükelleflerine kaliteli hizmet sunulmalıdır. Bunun için yerli düzeyde kaynak tahsis edilmeli, hem kurum 

içinde hem de vergi mükellefleriyle olan ilişkilerde vergi organlarının aktif faaliyette olması gerekmektedir. 

Şimdiyse devlet hizmetinin vergi ahlakıyla karşılıklı ilişkisini Azerbaycan örneğinde ele alalım. 

 

3. Azerbaycan Vergi Sisteminde Reformlar ve kamu hizmeti kalitesi 

1991 yılında bağımsızlık kazandıktan sonra Azerbaycan'da vergi kurumları da dâhil olmakla, tüm 

devlet kurumlarının sunduğu hizmetin kalitesini iyileştirmek için çeşitli reformlar gerçekleştirilmiştir. 

Özellikle vergi mükellefleri ve vergi kurumları arasında işbirliğinin teşviki için mükelleflere hızlı, şeffaf ve 

erişilebilir hizmetler sunulmuş, aynı zamanda mükelleflerin faaliyetlerinin kayıtlı oldukları vergi 

kurumlarında tek bir yapı tarafından merkezîleşmesi temin edilmiştir. 

Önemli reformlardan biri vergi mükelleflerinin yasal faaliyetlerinin teşvik edilmesi konusunda 

olmuştur. Bu amaçla faaliyetlerini şeffaf bir şekilde gerçekleştiren mükelleflere “Yeşil Koridor” prensibi 

kapsamında hizmet sunulmaktadır. Bu projede vergi raporlarını Vergi Yasasında belirtilmiş usulde hazırlayan, 

vergi borçlarını tam ve zamanında ödeyen, çalışanlarının sayısını ve maaşlarını doğru beyan eden, muhasebe 

işlemlerini uluslararası veya ulusal muhasebe standartlarına uygun olarak yürüten, gelişmiş elektronik imzaya 

sahip olan, yazışmalarını elektronik olarak yapan ve diğer kıstasları karşılayan vergi mükellefleri Vergiler 

Bakanlığı'nın ortak vergi mükellefi statüsünü almaktadır. 

Vergiler Bakanlığı'nın ortak vergi mükellefleri özel kayıt şifresi olan belge alma hakkı kazanıyorlar ve 

arazi sınırı olmadan “Yeşil koridor” ilkesi kapsamında hizmetler alıyorlar. Aynı zamanda, bu proje 

kapsamında ortak vergi mükelleflerinin sıra beklemeden kişisel ve hızlı hizmet almaları için özel bir masa 

oluşturulmuştur. Bu hizmetlere ek olarak, her mükellef için vergi kurumunda çalışan “kurator” (yardımcı) 

atanmaktadır. Vergiler Bakanlığı'nın ortak vergi mükellefleri başvuru yaptıkları halde, bu yardımcılar onlara 

özel hizmetler sunmakta, vergi mevzuatındaki değişiklikleri bildirmekte ve onların çıkarlarını korumak için 

önleyici önemler almaktadırlar. Eğer ortak vergi mükellefleriyle ilgili herhangi bir uyumsuzluk veya 

belirsizlikler oluşursa, bu sorunları çözmek için ayrılmış yardımcılar gerekli tüm önlemleri almaktadırlar 

(www.e-taxes.gov.az/).  

Vergi kurumları tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini yükselmek için yapılmış diğer reform ise, 

önceleri vergi kurumu olmayan şehirlerde ve bölgelerde vergi mükellefleri için modern donanımlarla ve hızlı 

internetle donatılmış hizmet merkezlerinin yaratılması olmuştur. Şöyle ki, toplam 58 merkezden 51'i başkent 

Bakü'nün dışında olan şehir ve bölgelerde yerleşmekte ve bu hizmet merkezlerine başvuranların % 73,2'si 

Bakü dışı bölgelerden olmaktadır (www.e-taxes.gov.az/). 

Hizmet merkezleri, vergi mükelleflerinin pratik konularla ilgili en çok başvurduğu adres olduğundan, 

bu hizmetin vergi ahlakı üzerinde olumlu bir etkisi olmuştur. Hizmet düzeyini, yani bu hizmetlerin 

erişilebilirliği, başvuru sahiplerinin memnuniyetini ve rahatlığını sağlamak amacıyla hizmet merkezlerinin 

çoğu kayıt, video izleme, ses kaydı ve değerlendirme sistemleriyle donatılarak gösterilen hizmet kalitesinin 

sürekli olarak yükseltilmesine çalışılmıştır.  

Hizmet kalitesinin yükseltilmesinde temel faktörlerden biri vergi mükellefleri ile vergi kurumları 

arasındaki doğrudan temasın en aza indirgenmesi için yapılmış reformlar olmuştur. Günümüzde Vergi 

Bakanlığı ülkede en çok elektronik hizmetler sunan devlet kurumudur. Vergiler Bakanlığında sağlanan 

elektronik hizmetlerin sayısı şu anda 65'e ulaşmıştır. Bu hizmetler arasında gerçek ve tüzel kişilerin elektronik 

kayıtlarının tutulması, muhasebe bilgilerinin değiştirilmesi, faaliyetlerinin askıya alınması ve yeniden 

güncellenmesi, vergi beyannamelerinin elektronik olarak sunulması, elektronik ortamda vergilerin ödenmesi 

ve diğerlerini göstermek olur.  

Peki, yapılmış bu reformlar vergi sisteminde dönüşümsel değişimin gerçekleşmesine olanak sağlamış 

mıdır? Bu soruya yanıt vermek için vergi mükelleflerini vergi ahlakını değerlendirelim. Aslında vergi 

ahlakının değişimi yıllar itibariyle şekillenen bir olgudur. Yani bu yıl yapılmış belirli bir reformun gelecek 

yılda vergi ahlakını büyük ölçüde etkileyeceği beklenemez. Bu reformun etkisi zamanla kendini gösterecektir. 
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Bu nedenle ülke genelinde yapılmış tüm reformlar sonucu vergi ahlakında oluşmuş değişimi gözlemlemek 

için gönüllü vergi ödemelerinin yıllar itibariyle değişen dinamiğine bakalım. 

 

Grafik 3. Gönüllü vergi uyumu 

 
 

Kaynak: Ələkbər Məmmədov, “Vergi öhdəliklərinə könüllü əməletmə: problemlər və perspektivlər”, 

Vergi Jurnalı, 2014, 6 (120) və  https://www.e-taxes.gov.az/ 

 

Grafik 3'ten açık şekilde görüldüğü üzere 2010 yılında Azerbaycan'da toplanan vergi gelirlerinin 

%60.5 oranı mükelleflerin gönüllü uyumu sayesinde toplandığı halde, yıllar itibariyle bu oran yükselerek 2013 

yılında %64,9 ve 2018 yılında %81'e ulaşmıştır. Bu oranlara uygun olarak toplam vergi gelirleri de artmıştır. 

 

SONUÇ 

Kamu hizmetlerinin sunulması için devletler açısından büyük önem taşıyan vergilerin etkin bir şekilde 

toplanabilmesi için siyasi idareler, mükelleflerin vergiye yönelik sorumluluklarını tam olarak 

gerçekleştirmelerine olanak sağlamalı, onların tutum ve davranışlarına etki eden faktörleri doğru tespit etmeli 

ve bu tespitler doğrultusunda politikalar geliştirmelidir. Çalışmada vergiye yönelik tutum ve davranışları 

önemli bir şekilde etkileyen vergi ahlakı ve vergi ahlakını etkileyen kamu hizmeti reformlarına yer verilmiş 

ve Azerbaycan örneğinde önemli sonuçlar elde edilmiştir. Şöyle ki, Azerbaycan bağımsızlık kazandıktan 

sonra ülkenin sürdürülebilir gelişimini sağlamak için toplumda dönüşümsel değişimler yaratmaya çalışmıştır. 

Bu çalışmalardan biri vergi sisteminde gerçekleşmiştir. Vergi mükelleflerine sunulan vergi hizmetlerinin hem 

kalite hem de say itibariyle artırılması, özellikle e-hizmetlerin sayının çoğaltılması vergi mükelleflerinin 

uyumuna olumlu etki yapmıştır. Şöyle ki, bazı mükellefler direkt vergi çalışanlarıyla iletişimde olmak 

istemediklerinden ağırlıklı olarak e-hizmetlerden yararlanmıştır. Ancak diğer kısım mükelleflerin, yani 

elektron değil de daha çok “insan”la iletişime geçerek vergi borçlarıyla ilgilenen vatandaşların soru ve 

isteklerini tatmin etmek için vergi idarelerinin sayı ülke genelinde, özellikle merkez dışı bölgelerde 

artırılmıştır. İncelenen veriler göstermektedir ki, yapılmış reformlara paralel olarak toplumda vergi ahlakı 

yükselmiştir. Böylelikle, vergi tabanını artırarak ülkenin petrol gelirlerinden bağımlılığını azaltmak için 

yapılan reformların vergi ahlakı açısından olumlu olduğu söylenebilir. 
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Şahin KESKİN177 

STRATEJİK ORTAKLIK OLARAK ÇİN-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ 

CHINA-INDIA RELATIONS AS STRATEGIC PARTNERSHIP 

 

 

 

ÖZ 

Asya’nın kadim medeniyetleri olan Çin ve Hindistan benzer ülkeler olmasına karşın; tarihsel 

anlaşmazlıklar iki ulusu kutuplaştırmıştır. Ancak hem karar vericiler hem de Hindistan’ın ekonomik olarak 

Çin’e bağımlı olması nedeniyle yakın zamanda ilişkiler yumuşamış ve ilerleme şansı bulmuştur. Bu iyi 

ilişkiler bölgesel bütünleşme hareketlerine de yansımış ve Hindistan Çin önderliğinde Şangay İşbirliği 

Örgütü’ne dâhil olmuştur.  

Mevcut ekonomik ilişkiler iki ülkenin kutuplaşmadan ziyade stratejik ortak olmalarını 

kolaylaştırmıştır. Yine de Çin’in ikili ilişkilerde stratejik ortaklığı çeşitli rekabeti içeren yönelimlerle devam 

etmiştir. Çalışmada ikili ilişkilerde Hindistan’ın ekonomik olarak bağımlılığı ve Çin’in bir stratejik ortak 

olarak Hindistan’ı desteklemesi incelenmiştir. Bu minvalde ikili ilişkilerin realitesi yakın gelecekte stratejik 

ortak olarak sürdürüleceği yönünde işaretler vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hindistan, Çin, İpek Yolu, Asya, ekonomi. 

 

 

 

ABSTRACT 

While the ancient civilizations of Asia, China and India are similar countries; historical disagreements 

have polarized the two nations. However, due to the fact that both decision makers and India are economically 

dependent on China, relations have softened recently and have had the chance to progress. These good 

relations were also reflected in the regional integration movements, and India joined the Shanghai 

Cooperation Organization under the leadership of China.  

The current economic relations have made it easier for the two countries to become strategic partners 

rather than polarities. Nevertheless, China's strategic partnership in bilateral relations has continued with 

various competitiveness trends. In this study, India's economic dependence on bilateral relations and China's 

support for India as a strategic partner are examined. In this respect, the reality of bilateral relations has 

given signs that it will continue as a strategic partner in the near future. 

Keywords: India, China, Silk Road, Asia, economy. 
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GİRİŞ 
Çin (resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti) ve Hindistan Asya’nın en köklü medeniyetleridir. İki 

medeniyet de dünyanın en kalabalık ülkeleridir ve benzer bir sömürge mirasını paylaşmaktadır. İki ülke 

arasında çekişmeli alanlar dışında zaman zaman işbirliği girişimleri olmuştur. Çin, Ekim 1949'da, bağımsız 

Hindistan'ın kuruluşundan iki yıl sonra kurulmuştur. Her iki ulusun da bin yıllık sınırlarla kültürel bağları 

olmasına rağmen, 1949'dan sonraki nükleer çağda ve her iki ülkenin de kalkınmayı hızlandırmasıyla ilgili 

farklı zorluklar yaşamıştır.  

Hindistan-Çin ilişkilerinin son 60 yılı, her iki ülkenin de sınır meseleleriyle ilgili ana çekişmeye 

karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler aradıklarını açıkça göstermektedir. Önceleri her iki ülkenin de 

farklılıkların ikili işbirliği ve katılım yolunda ilerlemesine asla izin vermediği bilinen bir gerçektir. Yine de 

rahatlıkla söylenebilir ki, bu iki ulusun arasında ekonomik ilişkiler uzun bir dönem mevcuttur. Ekonomide 

farklılaşma süreci Mao Zedong sonrası döneme yansır. Mao Zedong'un ölümünden sonra Çin ekonomisini 

dışarıya açmaya (Çakıroğlu, 2006) ve 1978'de ekonomik reformları uygulamaya başlamıştır; bu Hindistan ile 

çok daha büyük bir ekonomiye dönüşen Çin arasında ekonomik kalkınmanın farklılaşmasına neden olmuştur 

(Öğütçü, 1998: 68). Çin, ucuz işgücü kaynaklı rekabet avantajına dayanan ihracat kaynaklı büyümeyi 

arttırmaya başlarken (Overholt, 2011: 102), Hindistan 1991 yılına kadar nispeten kapalı bir ekonomi olarak 

kalmaya devam etmiştir. Yaşanan bu süreç iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlıkları ve bölgesel ihtilaflarla 

birlikte, aralarında sınırlı bir ekonomik ilişki yaşanmasına kaynaklık etmiştir. Hindistan’ın 1991’deki 

ekonomik serbestleşmesinden sonra ticaret ve yatırım gibi ekonomik işbirliği çalışmaları hız kazanmıştır. Çin 

ayrıca, Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar koridoru ve Yeni İpek Yolu programlarıyla Hindistan ile daha 

fazla ekonomik işbirliğini arzulamıştır. İpek ticaretiyle tanınan İpek Yolu (Silk Road), ticaret yapmak için 

kullanılmış ve Hindistan ile kültürel değişim için köprü görevi üstlenmiştir (Wild, 1992).  

Bazı benzerliklere rağmen, hem Hindistan hem de Çin, özellikle ikili ihtilaflı meseleler üzerine farklı 

bakış açılarına sahip olduklarını defalarca göstermiştir. Ancak, 1988 yılı ikili ilişkilerde dönüm noktası 

olmuştur. Hindistan-Çin ilişkileri, dönemin Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi’nin Çin’e yaptığı ziyaretin 

ardından ikili ilişkiler de yeni bir sayfa açılmıştır. Kuşkusuz, 1988 - 1998 arasındaki dönem Hindistan-Çin 

ilişkilerinde yeni bir atmosferin yaşandığı bir dönem olmuştur (Arvine, 2010). 

Tarihsel anlaşmazlıklar devletlerin ilişkileri üzerinde çok daha fazla etki yarattığından, ikili ilişkiler 

zor bir şekilde kuruluyor, ancak yine de bu iki ülke ilişkileri karar alıcılar tarafından yeniden inşa edilmeye 

çalışılmıştır. Her iki ülke de birbirlerinin küresel ekonomiye olan katkılarını kavradıktan sonra durum 

değişmiş ve mevcut ikili bağlar genişletilmeye başlanmıştır. Öyle ki, bu tarihsel anlaşmazlık olgusu dost 

ilişkiler ile değiştirilmiştir. Yirmi birinci yüzyılın ilk on yılında, ekonomik alanda bir işbirliği ve aynı zamanda 

siyasi anlamda rekabetin yaşandığı karmaşık bir dönem olmuştur. 

Bu çalışmada ikili ilişkilerin ekonomik ve ticari anlamda iç içe olduğunu ve mevcut sınır 

anlaşmazlıkları gibi çatışmaların önüne geçilmesinde önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir. İki ülke Asya’nın 

geleceğinde ve uluslararası ve bölgesel örgütlerin gelişiminde çalışmalar sürdürmektedir. Öyle ki, Hindistan'ın 

Şangay İşbirliği Örgütü’ne dâhil olması ile birlikte ikili ilişkiler bölgesel örgütler boyutunda da işbirliğini 

muhafaza etmiştir. 

Çalışmanın ilk bölümünde Hindistan ekonomisinin Çin’e bağımlılığını gösteren ticari ve ekonomik 

verilere yer verilmiştir. Bu verilerden yola çıkarak Hindistan’ın Çin’e yönelik bağımlı bir rolü olduğu 

belirtilmiştir. İkinci bölümde bir stratejik ortak olarak Çin’in Hindistan ulusal çıkarlarını desteklediğini ve 

ikili ilişkilerin son yıllarda geliştiği görülmüştür. Üçüncü bölümde ikili ilişkilerin realitesini anlamak ve 

mevcut anlaşmazlıklar yerine işbirliğinin tercih edilmesindeki itici güçler aktarılmıştır.  

  

1. Hindistan Ekonomisinin Çin’e Bağımlılığı 
Kadim iki medeniyet olan Çin ve Hindistan uzun bir kültürel, tarihsel ve ekonomik bağları 

paylaşmaktadır. Bu paylaşım sınır sorunları nedeniyle yaşanan büyük bir anlaşmazlıkla kesintiye uğramıştır. 

Özellikle bu anlaşmazlık iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere kötü bir şekilde yansımıştır. Ancak, son 

zamanlarda, Hindistan ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerde bir dönüşüm vardır. 1990'lardan bu yana, iki 
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büyük ülke birbirleri için daha fazla endişe duymaya başladı ve ekonomik ilişkilerin daha derinlemesine 

gelişmesi gerektiğini düşündüler. İki ülke ekonomik kalkınma ve ekonomi politikası ile ilgili olarak birçok 

ortak çıkarı paylaştı. 1990'da, bu iki ülke arasındaki ikili ticaret yaklaşık 260 milyon dolar ve 2006'da 25 

milyar dolar, 2010'da 40 milyar dolar ve 2014'te 65.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (Southerlasnd, 

2014).  

Hindistan'ın en çok ihracat yapan ülkesi olan Çin, Hindistan'la ikili ticaret ilişkisi, Hindistan 

ekonomisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Öyle ki Çin, Hindistan’ın toplam ticaretinin yüzde 5’ini 

oluşturmaktadır (Kowalski, 2008). Nitekim Hindistan, iç ekonomiyi geliştirme, yoksulluğu azaltma ve dış 

yatırımı çekme gibi ekonomik meselelerle başa çıkmak için ekonomik modeller olarak görülüyor. Hindistan’ın 

yerel kalkınmaya odaklanması, Hindistan’ı Çin’le pozitif ilişki kurmaya teşvik ediyor. Öyle ki daha önceleri 

ilgisiz kalan Hindistan'ın komünist partisi Çin ile ilişkilerin iyileştirilmesini savunmuştur. Aynı şekilde, 

Hindistan’ın Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı da Çin’in Hindistan’daki yatırımını önleyen yerel 

politikalara karşı çıkmıştır (Marelli, 2014).  

Hindistan'ın Çin'e ihraç ettiği ürünler, demir cevheri ve diğer mineraller gibi temel doğal kaynaklardır. 

Hindistan'ın Çin'deki yatırımı zaman zaman artmaya devam ediyor. 2006’da, Hindistan’ın Çin’e yaptığı 

yatırım 130 milyon dolar civarındayken, Çin’in Hindistan’a yaptığı yatırım 50 milyon doların altında kalmıştır 

(Malone, 2010). Bu veriler Hindistan'ın ekonomik işbirliği açısından gerçekten Çin'e bağımlı olduğunu 

kanıtlamıştır. Bu muhtemelen, bölgesel anlaşmazlığa rağmen Hindistan’ın Çin ile işbirliği yapmak istemesinin 

temel nedenidir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2014 yılının Eylül ayında Hindistan’a yaptığı ziyaret 

sırasında Hindistan Başbakanı Modi’nin şu cümleleri iki ilişkilerin geleceği hakkında iyimser bir bakış açısı 

vermektedir: 

“Son iki günde Ahmedabad ve Delhi'de Hindistan-Çin ilişkilerinin tüm yönlerinden konuştuk. 

Mümkün olan her cephede işbirliğini arttırmaya karar verdik”. (Madan, 2015) 

Dahası, bu ziyaret sırasında Çin, Hindistan'a iç kalkınma konusunda yardım etmek üzere söz vermiştir. 

Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının dengesizliği konusundaki endişeye gelince, Hindistan Çin ile ikili 

ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda yüksek umutlara sahiptir. Bu Modi-Xi zirvesi sırasında, Başkan Xi, 

mevcut ticaret dengesizliği sorunuyla başa çıkma çabasını kabul ederek vaatte bulunmuştur. Son olarak, 

Hindistan'daki demiryolu gelişimine ilişkin olarak, Çinli şirket, tren yollarının tren hızlarını arttırma 

kapasitesini geliştirmesinde yardımcı olmaya başlamıştır. 

 

2. Bir Ortak Olarak Hindistan’ın Çıkarlarını Destekleyen Çin Halk Cumhuriyeti 

Uluslararası ilişkilerde Çin genellikle yalnız ve izole edilmiş bir ülke olarak görülür. Uluslararası 

konularda aynı duruşu paylaşan bir stratejik ortağın olması son derece önemlidir. Böyle bir rol oynayabilmek 

için, bu ortağın uluslararası politikadaki bazı kesimlerle ekonomik olarak güçlü olması gerekir. Rusya’nın 

yanı sıra, Hindistan Çin’in dış politikasında bu rolü oynamak için doğal bir seçimdir. Bu sayede Çin, Hindistan 

ile iyi ilişkilere önem vermiştir. Göreve başladıktan sonra Çin Başbakanı Li Keçiang, 19 - 22 Mayıs 2013 

tarihleri arasında yurtdışındaki ilk resmi gezinin bir parçası olarak Hindistan'ı ziyaret etti. Delhi'ye geldiğinde 

Başbakan Li, göreve gelmesinden bu yana ilk yabancı ziyareti için Hindistan'ı seçme kararı ile ilgili olarak 

Pekin'in Delhi ile ilişkilerine verdiği önemi göstermiştir. 

Çin, Hindistan ile daha yakın bir ekonomik ilişki kurmak istemektedir. Modi ile yaptığı konuşmada 

Li, Pekin tarafından desteklenen batı yönündeki birçok ekonomik plandan biri olan Bangladeş-Çin-Hindistan-

Myanmar (BCIM) ekonomik koridorunu ve Hindistan'ın Çin'e ne kadar değerli olduğunu gösteren bir işareti 

geliştirmeye ilgi duyduğunu belirmiştir (Durdular, 2016: 79). Çin ayrıca, Hindistan’ı Çin ile Avrupa’yı 

Güneydoğu Asya, Hindistan ve Afrika’ya bağlayan iddialı bir okyanus ticaret yolu olan “Deniz İpek Yolu”nun 

bir parçası olarak öngörüyor. Hem karada hem de denizde, Hindistan, Çin’in batı Asya ve ötesi ile ekonomik 

bütünleşme vizyonunun önemli bir parçasıdır. Pekin, vizyonunun Modi’nin Hindistan’daki ekonomik 

hedefleri ile iyi uyumlu olduğuna inanıyor. Bu nedenle, ekonomik görüşlerini tam anlamıyla aktarmak için, 

Çin ve Hindistan devam eden sınır anlaşmazlıklarını yönetmek zorunda kalacak gibi görülmektedir. 
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Çin-Hindistan sınır sorununun ele alınması gerekmesine rağmen, Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku 

veya Diaoyu Adaları üzerindeki Çin-Japonya ihtilafından veya Çin ile Güneydoğu Asya'daki bazı ülkeler 

arasındaki ihtilaftan temel olarak farklıdır. Çin-Hint sorunu, ikili gelişimin önkoşulu ve engelli olmamıştır; 

bunun yerine, Çin ve Hindistan'ın tartışmalı sınır bölgelerinde statükoyu zorlamaktan kaçınabileceği iki ülke 

arasındaki normal bir ikili ilişkinin parçası olan birçok sorundan biri olarak görülüyor ve bu durum bugün ve 

gelecekte işbirlikleri konusunda iyimser olmak için iyi bir nedendir. Bu sayede Çin, Hindistan için öneminin 

işbirliğine karşı dayanılmaz bir ivme kazandıracağından emin görünüyor (Chunshan,2014).  

Çince bir Xinhua makalesi, Hindistan medyasında Modi'nin Çin’in Asya’daki üstün konumunu kabul 

edeceğini, sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda Hindistan’ın Çin’le ekonomik işbirliğini uygulama 

seçeneğinden başka bir seçim yapmamasını önerdiğini belirtti (Xinhua News Agency, 2005). Aynı zamanda, 

Hindistan, kuzey komşusu arasındaki güç farkını dikkate almak için mevcut Çin politikasını değiştirdi. 

Modi’nin ekonomi üzerindeki vurgusu, Asya’nın en büyük ekonomisi ile çalışmak için bir teşvik 

yaratacakken, Çin’in batı bölgelerindeki güvenlik arzusu, Modi’yle işbirliğine benzer bir ivme sağlamalıdır. 

Ek olarak, iki taraf sınır anlaşmazlıklarını geçici olarak kaldırabilirse bu durum ikili ekonomik ilişkilerin 

gelişimine büyük bir katkısı olacaktır. Kuşkusuz, Başkan Xi’nin Güney Asya’yı ziyareti sırasında Hindistan 

en önemli hedeflerden birisi olmuştur. 

Çin’in Modi’nin altında Hindistan’a ciddi ve güvenilir bir ortak olduğu kadar potansiyel bir rakip 

olduğu da açıkça biliniyor. Her iki üst düzey liderin de göreve başladıktan kısa bir süre sonra aynı ülkeleri 

ziyaret etmesi oldukça nadirdir; Çin’in Çin-Hint dostluğunu destekleme şekli bu yönde olmuştur. Her iki ülke 

arasında iyi ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, Çin ve Hindistan’ın Suriye'ye, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 

revizyonist yaklaşımına ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını koruma ihtiyacı gibi birçok konuda benzer 

pozisyonlara sahipler. Rusya ile birlikte bu üç ülke bir nevi “yarı-ittifak” ilişkisi kurmuştur. Bu üç ülke 

hâlihazırda BRICS organizasyonunda birlikte hareket ediyor; ayrıca bu ittifakı Hindistan’ın Şangay İşbirliği 

Teşkilatına (ŞİÖ) katılmaya hazırlanma girişimi desteklemiştir. Son 10 yıldır gözlemci statüsünde olan 

Hindistan, teknik olarak belirli prosedürlerin tamamlanmasından sonra 2016 yılında üye olmayı 

başarabilmiştir. Hindistan, Pakistan ile birlikte tam üye olarak kabul edildiği 2016 yılına kadar ŞİÖ'dan 

dışlanmıştır. Hindistan altı üyeli bir bölgesel grup olan bu örgüte tam üye olarak kabul edildikten sonra; 

Başbakan Narendra Modi, terörle mücadelede ortak çalışmak ve engelleri aşmak suretiyle ticareti arttırmayı 

teklif etmiştir. Bunlar, Çin ve Hindistan'ın büyük dünya güçleri olarak birlikte çalışmasının ve stratejik bağlar 

için iyi temelleridir (The Hindu,2015). 

Çin’in Bir Kemer Bir Yol - One Belt One Road- (OBOR) girişimi, 60’ın üzerinde ülkeyi geçerek Çin 

ve Avrupa arasında kara ve deniz bağlantıları kurmayı hedefliyor, ancak Hindistan, Mayıs 2017’de düzenlenen 

Belt Road forumunu boykot etmiştir. Pakistan’ın Kaşmir’i işgal ettiğini öne sürerek mevcut projenin Hint 

ulusal çıkarlarına aykırı olduğu yönünde bir boykot kararı alınmıştır. OBOR'un amiral gemisi programı olan 

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC), Çin-Hindistan ilişkileri için hem ekonomik hem de stratejik bir 

bakış açısıyla boğaz noktası olmuştur. Ancak, Hindistan'ın bugünün küresel sisteminde Çin'in etkisini daha 

zayıf ve dikkatini dağıtan ABD ile etkileme potansiyeline sahip olan büyük programa katılmaktan kaçınması 

pek olası değildir. 

Çin ve Pakistan bir çeşit blok oluşturduğunda, bölgede Hindistan, genellikle Çin'i bu anlaşmaların bir 

kısmının dışında tuttuğu diğer Güney Asya ülkeleriyle güçlü ilişkilere dayanmaktadır. Hindistan, Pakistan’dan 

gelen itirazlara rağmen Çin’in Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC) ülkelerine eklenmesini kabul 

etmedi. Çin, diyalog ortağı olarak dâhil edildi, ancak Hindistan tarafından başlatılan Hint Okyanusu Kıyıları 

Birliği'ne üye devletler olarak değil, diğer ülkelerle birlikte katıldı. Bu, Hindistan’ın, Çin’in Hint Okyanusu 

Bölgesi’ndeki etkilerini dengeleme ve minimize etme konusundaki ilgisinden kaynaklanıyor olabilir. 

 

3. Çin-Hint İlişkilerin Realitesi 

Hint-Çin ilişkileri uzmanı Nhem Boraden, Hindistan’ın Çin’in anakara Asya’daki güç projeksiyon 

yetenekleriyle rekabet edemeyen ABD’den ziyade bir kıta askeri gücü ve komşusu ile daha yakın ilişkiler 

aramanın daha iyi olacağını söyler (Gady, 2005). Ayrıca, Çin ile bağları derinleştirerek, Hindistan ile stratejik 
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istikrarı destekleyebilir. Hatta önümüzdeki yıllarda Çin-Hint ilişkilerini daha da zayıflatabilecek birçok konu 

vardır: çözülemeyen sınır sorunları, Çin-Pakistan ilişkileri, enerji güvenliği, siber-casusluk, Hindistan'ın 

ekonomik bağlarının doğuya genişlemesi; Tibet ve Myanmar. Tüm bu konulara karşı ikili ilişkileri 

birleştirecek faktörler de vardır. Çin ve Hindistan, kendi bölgelerinde “barışçıl bir yükseliş” ile 

ilgilenmektedir. Her ikisi de ekonomik gelişme için birbirine bağlıdır. Örneğin, Çin’in toplam petrol 

ithalatının yüzde 80’i, Malacca Boğazları’ndan Hindistan’ın Güney Sahili’ne yakın bir yerden geçmektedir. 

Kısa vadede daha önemlisi, Dönemin Başkanı Obama’nın ikinci döneminde Çin’in Japonya ve ABD’nin 

Asya’ya yönelik büyük stratejisi ile Çin’in kötüleşen ilişkileri, her ikisi de Pekin’in Çin-Hint ittifakı oluşturma 

motivasyonunu ağırlaştırmıştır.  

Ayrıca, Çin’in Pakistan’la ikili ilişkileri yoğunlaştırarak Hindistan’ı diplomatik olarak savunmaya 

çalıştığını da söyleyebiliriz. Hindistan, Çin-Pakistan dostluğunu daha az önemli hale getiren Çin ile daha fazla 

işbirliği yapmak için Çin ile işbirliğine dayalı stratejik bir ortak olmaya karar verdi. Çin dünyanın en büyük 

ekonomisi olduğundan, Hindistan ekonomik olarak Çin ile rekabet etme yönünü kaybetmiştir. Çin hiç 

şüphesiz sadece ekonomide lider olmak ile ilgilenmiyor, öyle ki saldırgan realizmden anladığımız gibi Çin’in 

uluslararası düzende nihai hedefi hegemonik güç olmaktır (Mearsheimer, 2001). Bu nedenle, Çin ile Hindistan 

arasındaki ekonomik rekabet, Hindistan'ın kendisini Çin'le karşılaştırmak yerine kendi büyümesine 

odaklanmasından dolayı gelecekte daha az şiddetli hale gelecektir. Aslında, Çin-Hindistan ortaklığı, Çin'in 

yatırımlarını artırması ve Hindistan'daki ekonomik büyümenin artmasına yardımcı olması nedeniyle fayda 

sağlayabilir. 

Siyasi olarak, Çin, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden biri ve mevcut uluslararası düzende 

güçlü bir aktördür. Açıkçası Hindistan, Çin’in konumuna meydan okumak istemiyor. Aksine, Hindistan daha 

fazla uluslararası etkiye sahip olmak için Çin ile belirli uluslararası platformlarda (G20, BRICS ve şimdi ŞİÖ 

gibi) birlikte çalışmayı amaçlamaktadır. Çin bu örgütlerde zaten önemli bir rol oynuyor ve Hindistan'ın da 

aynısını yapmasına yardımcı olabilir. Bu anlamda, iki ülkenin de politik olarak işbirliği yapma konusunda 

daha güçlü motivasyonları bulunmaktadır. 

 

SONUÇ 

Hindistan, Çin ile yeni bir stratejik ortaklık kurarak küresel hedeflerini gerçekleştirme yolunda 

ilerliyor. Yeni liderlik şüphesiz ilerleme ve politikaya odaklanacaktır. Politikalar, hızlandırılmış ekonomik 

büyüme için formüle edilmiştir. Hindistan gelişmekte olan bir güç ve dikkatli bir planlama ve hazırlık ile 

gelecekte ilerlemek için iyi bir yol olarak gözüküyor. Çin bu bölgede şüphesiz önemli bir güçtür. Bölgesel 

ülkeler ve örgütlerin desteğiyle, Hindistan bölgede ve dünyada belirleyici bir rol oynayabilir. Çin ve diğer 

komşu ülkelerle başa çıkmak için net bir politika ve sağlam bir duruş gerekiyor. Gelecekteki gelişmeleri akılda 

tutarak Pragmatik girişimlerin ortaya konması gerekmektedir. Önemini ve gelişimini devam ettirmek için 

Hindistan, Birleşmiş Milletlerde kalıcı bir yerleşme için çalışmalarına devam etmelidir. Güvenlik Konseyi’nin 

genişlemesiyle, dünyadaki üye ülkelerin gerçekten temsilcisi olabilir. Hindistan ile Çin arasındaki ticaret ve 

ekonominin genişlemesinden önce sınır sorunlarının kesin olarak çözülmesi gerekiyor. Nehir sularının 

yönlendirilmesi erken bir tarihte tartışılmalıdır. Bu, her iki ulusun çıkarlarınadır. Hindistan sınırla baş etmek 

ve bölgesel çıkarlarını korumak için proaktif bir yaklaşım benimsemelidir. Pekin, Yeni Delhi’nin bu konudaki 

kararlılığından haberdar olarak hareket etmesi gerekiyor. Hindistan ve Çin, Asya'daki ekonomik güç ve politik 

etki için rekabet ediyor. Ekonomik bölgeler, otoyollar, bağlantı ve büyüyen ticaret bölgedeki büyük 

değişikliklere neden olacaktır. Çin’in stratejisi, Asya’daki Hindistan’ın etkisini hafifletmek olmuştur. Bunu 

yaparken, Pakistan'ı Hindistan'ın yükselişine ve güç dengesini korumaya caydırıcı olarak desteklemiştir. Bu 

nedenle, her iki ulusun da aynı anda uyguladığı işbirliği ve rekabete yönelik iki rekabet eğilimi vardır. Şu anda 

neo-liberal çıkarlar için işbirliğinin sürdürüldüğü görülüyor.  

Rekabet, Çin-Hindistan ilişkilerinin altında yatan itici güç olmaya devam ediyor. Rekabetin doğası 

doğrudan askeri anlaşmazlıklardan uzaklaşmış olsa da (Kissinger, 2012:191), gelecekte iki ülke arasındaki 

sürekli gerilimde tezahür etmeye devam etmesi muhtemeldir. Batı’dan Doğu’ya kaymaya odaklanan ilgi 

odağıyla ortaya çıkan küresel eğilimler, Hindistan’ın yakın gelecekte Asya’daki uluslararası politik ilişkileri 
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belirlemede belirleyici bir rol oynayacağını göstermektedir. Başka bir deyişle iki ülke savaşa gitmeleri yerine, 

işbirliğine dayalı stratejik ortaklar olarak kalması daha iyi bir seçenektir. 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE SON YILLARDA ÖNE ÇIKAN BİR KAVRAM: ‘ENERJİ 

DİPLOMASİSİ’ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME** 

A CONCEPT OF INTERNATIONAL RELATIONS IN THE LAST YEARS:  

AN EVALUATION ON ‘ENERGY DIPLOMACY’ 

 

 

 

ÖZ 

Enerji konusu, gün geçtikçe uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde daha fazla yer tutmaya başlamıştır. 

Üretim sürecinin vazgeçilmez girdisi olan enerji, ülke ekonomileri açısından oldukça önemlidir. Özellikle 

enerjinin güvenli şekilde tedarik edilmesi konusu, dış politika stratejileri belirlenirken daha çok dikkate 

alınmaya başlanmıştır. Bu noktada devletler arasında enerji ilişkilerinin yürütüldüğü bir alan ortaya çıkmıştır. 

Enerji diplomasisi olarak tanımlanan bu alan, uluslararası ilişkilerin seyrinde kendini göstermektedir.  

Bu çalışmada, enerji diplomasisi kavramı ayrıntılı şekilde ele alınarak geleneksel diplomasiden 

farklılaştığı noktalar ele alınmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Diplomasisi, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler. 

 

 

 

ABSTRACT 

Energy issue has started to take more space in the international relations discipline day by day. 

Energy, which is the indispensable input of the production process, is very important for the economies of the 

countries. In particular, the issue of safe supply of energy has been taken into consideration while determining 

foreign policy strategies. At this point, an area of energy relations between states has been established. This 

area which is defined as energy diplomacy shows itself in the course of international relations.  

In this study, the concept of energy diplomacy will be dealt with in detail and the points where it differs 

from traditional diplomacy will be studied. 

Keywords: Energy, Energy Diplomacy, Diplomasi, International Relations. 
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GİRİŞ 

Enerji, günlük ihtiyaçların giderilmesinden endüstriyel üretim süreçlerine kadar çok çeşitli kullanım 

alanlarına sahip olması nedeniyle ülkeler arasındaki iktisadi ve sosyal ilişkileri etkileyebilecek bir noktaya 

gelmiştir.  

20. yüzyıldaki büyük askeri çatışmalara bakıldığında çatışmaların temel sebeplerinden birinin de enerji 

konusu olduğu görülmektedir. Özellikle de petrol bu konuda başı çekmiş ve vazgeçilemez oluşu petrolü 

önemli bir dış politika aracı haline dönüştürmüştür. Yüzyılın son çeyreğinde yaşanan Petrol Krizleri petrolün 

dış politika enstrümanı olarak ne derece önemli olduğunu ortaya koymuştur. Şöyle ki; petrol fiyatlarındaki 

ufak bir artış bile büyük ekonomilere sahip ülkelere ciddi kayıplar yaşatabilmektedir (Luft ve Korin, 2008: 

107). Ancak bir taraf için yaşanan bu kayıplar diğer bir taraf adına ciddi kazançlar anlamına gelebilmektedir. 

Bu noktada enerji kaynaklarının kontrolünün son derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Yine gelişmiş 

sanayi ülkeleri için yapılan tahminlere göre 2030’lu yıllarda bu ekonomilerin ithal enerji bağımlılığının % 

80’lerin üzerine çıkacak olması, bu ülkeler için enerji merkezli politikaların geliştirilmesini zorunlu 

kılmaktadır (İşcan, 2007: 123). 

Enerji merkezli dış politika stratejilerinin geliştirilmesinin zorunlu hale gelmesi, uluslararası ilişkilerin 

düzenlenmesinde yeni bir diplomatik alana zemin hazırlamıştır. Enerji diplomasisi olarak anılan bu alanda her 

ülke kendi enerji profilini esas alarak politikalar belirlemekte ve geleceğe yönelik adımlar atmaktadır. Bu 

çalışmada, enerji diplomasisi kavramının tarihsel gelişim sürecinden başlayarak günümüzdeki durumu 

ayrıntılı olarak açıklanacak ve ülkeler açısından önemi vurgulanmaya çalışılacaktır. Enerji diplomasisi 

kavramı ile ilgili çalışmaların uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde nispeten az oluşu bu çalışmayı önemli 

kılmaktadır. Yine bu çalışma nitel olup, genel tarama modeli ile tasarlanmıştır. 

 

Kavramsal Arka Plan: Enerji Diplomasisi 

Etimolojik olarak diplomasi kelimesinin, eski Yunanca’ da diploma (resmi belge) sözcüğünün 

kökeninden geldiği bilinmektedir. Bu dönemlerde diplomasi, eski Yunan ve Roma’da resmi belgelerin 

tasniflenmesi, anlaşmaların değerlendirilmesi gibi işlevlerle dar bir kapsamda yer almıştır (Tuncer, 1995, 13). 

Mevcut literatürümüzdeki ilk anlamıyla diplomasi, uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü 

şeklinde tanımlanmaktadır (Büyük Türkçe Sözlük, 2016). 

Roma İmparatorluğu’nun dağılma sürecine kadar diplomasi kavramı içinde yön verici ana unsur, 

günümüzde de geleneksel diplomasinin esaslı bir bileşeni olarak kabul edilen, ‘güç’ olmuştur. Bu haliyle 

devletler arası ilişkilerde güç dengesi ön planda yer almıştır. Roma’nın yerini alan Bizans’ta ise diplomasi 

‘görüşme sanatı’ olarak büyük bir incelikle kullanılmıştır (Sander, 2004, 244: Acar, 2006, 421). Diplomasi, 

1789 Fransız ihtilâli ile yeni bir sürece girmiş, uluslararası sistemde yerlerini almaya çalışan ulus devletlerin 

etkisi diplomasinin yapısal değişiminde etkili olmuştur (Soysal, 1999. 187). Devam eden tarihsel süreç içinde 

dış politikayı ve bu politikanın yürütülüş biçimini simgeleyen ya da görüşmeler yoluyla uluslararası ilişkilerin 

şekillenmesine aracılık eden, kısaca görüşme sanatı olarak da ifade edilebilecek diploması kavramı, 

devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte daha somut bir yapıya bürünmüş ve kurumsal bir kimlik kazanmıştır 

(Acar, 2006, 418). Bu haliyle de diplomasi, uluslararası ilişkilerin ustalık kurumu kabul edilmekte, başka bir 

benzetme olarak da bir geminin seyredebilmesini sağlayan itici gücünü meydana getiren makine dairesi olarak 

nitelendirilmektedir (Telli, 2015, 107: Christer ve Hall, 2005, 1). 

Enerji diplomasisinin ayrı bir diplomasi alanı haline gelmesi 20. yüzyılın başlarına kadar mümkün 

olmamıştır. Bu tarihten itibaren sanayileşme ve kalkınma hareketlerinde yaşanan gelişmeler, enerji 

kaynaklarına yönelik talebin artmasına neden olmuş ve ülkeler arasında enerji konusunda diplomatik 

faaliyetlerin başlamasına neden olmuştur. Petrol ve türevlerinin kendisi ile birlikte yan ürünlerinden elde 

edilen işlemlerle plastik, boya, gübre, kimya sanayilerinin hızla gelişmesi, diplomasi konusunda yeni bir 

alanın açılarak enerji diplomasisinin ortaya çıkmasına katkı sunmuştur (Dışişleri Bakanlığı, 2016). 

20. yüzyılda diplomasi kavramı, ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanların, coğrafi sınırların 

ötesine taşındığı bir sistemde, küreselleşme olgusunun da katkısıyla yeni bir anlam kazanmaya başlamıştır. 

Bu bağlamda post modern diplomasi olarak da adlandırılan küresel diplomasi, aktörleri olan devletlerin 
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yanında devlet dışı veya devletler üstü uluslararası kuruluşlarla çeşitlilik kazanmıştır. Bu doğrultuda, 

geleneksel ulus devlet fonksiyonlarının değişim gösterdiği, sosyal-ekonomik ve teknolojik gelişmelerin 

etkisiyle birbiri içerisine giren iç ve dış politika sonucu devletler arasında var olan somut sınırlar kavramsal 

olarak soyutlaşmıştır (Şaylan, 1999, 17). ABD Başkanı Wilson’un I. Dünya Savaşı’nın sonuna yaklaşırken 

1918 Eylül’ünde; “ulusal amaçlar gittikçe geride kalmaya başladı ve aydınlanmış insanlığın ortak amaçları, 

onların yerini aldı” (Kissinger, 2000, 276-278) şeklindeki sözleri güvenlik kavramı ile birlikte diplomasinin 

de küresel bir boyuta taşındığının belirgin ifadesi olmuştur. Bir başka tanımlamada ise diplomasinin temel 

amacının; devletler arası ilişkilerin zora (güç kullanımına) başvurmadan yürütülmesi olduğu belirtilmektedir 

(Akbulut, 2001, 7). 

Küreselleşme olgusuyla sınır aşan ekonomik etkinlikler hızlı ve yoğun bir şekilde devletlerin ve devlet 

dışı /devletler üstü birliklerin politikalarının esas öğesi olmuştur (Arı, 2004, 211). Enerjinin, bir diplomatik 

unsur haline gelmesi daha önce de belirtildiği üzere 20. yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Bu tarihten sonra 

petrolün kömürün yerini almaya başlamasıyla, petrole kesintisiz olarak ulaşabilme başka bir ifadeyle enerji 

ihtiyaçlarını kesintisiz şekilde karşılayabilme amacı, ülkeler için önemli bir dış politika hedefi haline gelmiştir 

(Akbulut, 2001, 1). Bununla birlikte enerji, ulusların güçlerini koruma ve arttırma amacının da egemen unsuru 

haline gelerek, dış politikanın belirlenmesi sürecinde etkinliğini arttırmış, enerji ihtiyacının karşılanmasına 

yönelik dış politikadaki bu amaç beraberinde, ülkeler için enerji arz güvenliği endişesini de ortaya çıkarmıştır. 

Bu haliyle özellikle güçlü devletler enerji diplomasilerini etkin şekilde kullanmak suretiyle uluslararası 

sistemdeki konumlarını korumaya ve güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya başlamışlardır (Telli, 2015, 107). 

20. yüzyılından başından itibaren geçen yüzyıl boyunca enerji diplomasisi ve uluslararası ilişkilerin iç içe 

geçtiği gözlemlenmektedir. Enerji kaynaklarına yönelik ulaşım ve kontrol altına alma amacıyla üretilecek 

politikalar, enerji diplomasisinin alt amaçlarını, hâlihazırdaki gücün istikrarının sağlanması ve yeni güç elde 

edebilme durumu da enerji diplomasisinin temel amaçlarını oluşturmaktadır (Dışişleri Bakanlığı, 2016). 

Enerji diplomasisi, enerji kaynaklarının temininde olduğu kadar bu kaynakların en verimli şekilde 

kullanılması sürecinde de kendini göstermektedir.  Bu kavram, enerji kaynaklarından azami şekilde fayda elde 

edilmesine ek olarak enerji nakil güzergâhları ile ilgili meseleleri de içermektedir. Bu açıdan enerji 

kaynaklarının ve enerji transfer rotalarının diplomatik bir unsur olarak ülkelerin dış politikalarındaki 

etkinlikleri; sahip olunan rezerv kaynaklarının miktarına, bu rezervlerin uluslararası rekabet yaratma gücüne, 

ayrıca rezervlerin kullanılır hale getirilmesi ve ihtiyaç bölgelerine transferi için kurulacak alt yapının 

getireceği maliyet yüküne, yani maliyet-etkin olup olmadığına bağlıdır (Babalı, 2006, 11-12: Bilgin, 2010, 

82: Guliyev, 2001, 21-23). Diğer yandan enerji diplomasisinin kapsamı içinde, enerji pazarındaki rekabet 

etkileşiminin meydana getirebileceği olası risklerden korunmak için kullanılan araçlar da dâhil edilmektedir. 

Bu araçlar ise enerjiyi ithal eden ve ihraç eden ülkeler için farklılık göstermektedir. Enerji ithal eden bir ülke 

için enerji diplomasisi; ucuz, kaliteli ve kesintisiz kaynak transferi, enerji kaynağından itibaren enerji 

güvenliği ve bu anlamda enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi önem kazanmaktadır. Enerji ihraç eden ülkeler 

için ise; sahip oldukları rezervlerin geliştirilmesi, enerji ihraç gelirlerinin arttırılması amacıyla yeni rezerv 

alanlarının araştırılması ve işletilir hale getirilmesi kıstasları ön plana çıkmaktadır (Rzayeva,2010, 56-60). 

 

Enerji Diplomasisi ve Uluslararası İlişkiler 

Enerji diplomasisi ile uluslararası ilişkiler disiplini arasındaki artan iç içe geçiş durumu bağlamında 

geçmişten günümüze bakıldığında, enerji konularının, uluslararası ilişkileri farklı şekillerde etkilediği 

görülmektedir. Bu çerçevede, yüzyılın başında büyük petrol rezerv alanları üzerinde kontrolü sağlayarak hak 

elde etme mücadelesi etkili olmuştur. İki büyük dünya savaşından sonraki yıllarda özellikle Orta Doğu başta 

olmak üzere enerji kaynaklarına yakın olma ve bu kaynaklar üzerinde kontrol çabaları dünya politikasını 

topyekûn etkilemiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yaşanan süreçte Kafkasya Bölgesi ile Orta 

Asya kaynakları üzerinde yaşanan enerji rezervlerine hükmetmek için ülkeler arasında yaşanan mücadeleler 

de göz önüne alındığında enerji kaynakları ve bulunduğu coğrafyalar üzerinde yaşanan gelişmelerin 

uluslararası ilişkileri doğrudan etkilediği söylenebilir. Bu anlamda, klasik diplomasi ilişkilerindeki güç unsuru 

da dikkate alınarak, enerji diplomasisi kavramını; belirli stratejik amaçlar doğrultusunda hareket eden bir 
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ülkenin, dış politikada elde etmeyi planladığı hedeflere yönelik olarak ülkenin gücüyle de orantılı bir biçimde 

yürütülen faaliyetler dizisi olarak tanımlamak mümkün olmaktadır (Dışişleri Bakanlığı, 2016). Bu açıdan 

değerlendirildiğinde enerji diplomasisi bir ülkenin genel dış politika stratejisinin parçası olan uzun soluklu bir 

uğraş olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Her ne kadar, enerji diplomasisinin, özellikle sıcak çatışma riskinin olasılığını azaltan görüşme ve 

pazarlık süreçleriyle devletlerin birbirlerinin politikalarını takip etmelerine destek sağladığı yönünde görüşler 

bulunsa da, enerji alanında küresel pay kapma mücadelesi, enerjiye olan artan ihtiyaç, enerji arz güvenliği ve 

enerji arz güvenliğinin sağlanmasında ortaya çıkan küresel rekabet ve bölgesel risk ortamı gibi nedenlerle 

enerji diplomasisi, enerji politikasının bir unsuru olarak 21. yüzyılda özellikle zengin rezerv bölgelerinde 

yaşanan istikrarsızlık, gerilim ve çatışmaların arka planındaki büyük güçlerin mücadelesi olarak örtülü de olsa 

kendini göstermektedir (Telli, 2015, 108). Bu noktada enerji diplomasisi alanında belirleyici tek aktör olarak 

devletleri görmek eksik bir yaklaşım olacaktır. Devletlerin, perde arkasından desteklerini alan özel şirketler 

de önemli bir aktör haline gelmişlerdir. Önceleri petrol şirketleri olarak kendini gösteren bu çok uluslu şirketler 

bugün enerji kaynaklarının her türü ile ilgilenen konuma gelmişler ve uluslararası enerji sektöründe oldukça 

etkin hale gelmişlerdir (Deniz, 2014, 30). 

 

Enerji Diplomasisi-Geleneksel Diplomasi 

Enerji diplomasisi bağlamında küresel güçler tarafından inşa edilecek politikalar, yalnızca enerji arz 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik olmamakta ilave olarak siyasi ve ekonomik güçlerini korumaya ve 

arttırmaya yönelik de olmaktadır. Enerji ticaretinin yapılacağı para birimi dahi bu anlamda önemli olmaktadır 

(TASAM, 2016).  Bu noktada enerji diplomasisinin geleneksel diplomasi anlayışından farklılaştığını 

görmekteyiz.  

Enerji diplomasisinin geleneksel diplomasi anlayışıyla arasındaki farklara dair ön plana çıkan 

özellikleri şu şekilde sıralanabilir (Akbulut, 2000, 3): 

 Enerji diplomasisi genel olarak uzun vadeli hedeflere yönelik faaliyetler içermekte, geleneksel 

diplomasi anlayışında ise nispeten kısa vadeli hedefler söz konusu olmaktadır. 

 Geleneksel diplomaside hedefler nispeten daha açık ve yalın olduğu halde enerji diplomasisinde 

hedeflerin niteliği daha karmaşık olmaktadır. 

 Geleneksel diplomasi anlayışında kısa dönemli hedeflerin amaçlanması doğal olarak kısa vadede 

başarı ya da başarısızlıklardan bahsedilebilmektedir. Buna karşın enerji diplomasisi uzun vadeye yayılmış bir 

süreç olması itibariyle bu süreçte yapılan faaliyetlerin geri dönüşü de süreç sonunda ancak belli olmaktadır. 

 Enerji diplomasisi daha önce de belirtildiği üzere uzun vadeli amaçlara yönelik geliştirilen bir 

sürece karşılık gelmektedir. Bu nedenle özellikle geleceğe dair tahminlerin ve senaryoların oldukça önemli 

olduğu söylenebilir. Bu haliyle geleceğe yönelik tahminlerde bulunan ilgili bilim insanlarının ve düşünce 

kuruluşlarının enerji diplomasisini yönlendiren karar vericiler ile sürekli temas halinde olması da yararlı 

olacaktır.  

 Enerji diplomasisini yürütenlerin devamlılık arz etmesi diplomasinin sürdürülebilirliği açısından 

önem taşımaktadır. 

 

SONUÇ 

Uluslararası ilişkileri belirleyen ve yönlendiren etmenlerin en önemlilerinden biri olan enerji 

hususunda, yaşanan gelişmeler, gün geçtikçe daha karmaşık bir düzenin oluşmasına, ayrı bir diplomasi alanı 

olarak enerji diplomasisinin ortaya çıkmasına ve giderek önem kazanmasına neden olmuştur.  

Geleneksel diplomasi anlayışının enerji alanında zaman zaman yetersiz kalması enerji diplomasisinin 

gelişmesinin en önemli sebeplerindendir. Enerji ile ilgili strateji ve politikaların diğer dış politika alanlarıyla 

kıyaslandığında daha uzun vadeli ve karmaşık yapısı enerji diplomasisinin ayrı bir diplomatik alan 

değerlendirilmesinde etkili olmuştur. 

Son yıllarda özellikle enerji kaynakları bakımından Dünya’nın en önemli bölgelerinden biri olan Orta 

Doğu’da yaşanan çatışmaların ve ortaya çıkan istikrarsızlık durumunun doğal olarak enerji alanına 
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yansımaları olmuştur. Enerjinin tedarik edilmesi noktasında yaşanacak aksamaların ülkelerin makroekonomik 

dengelerine ciddi zararlar verebileceğinden hareketle enerji diplomasisi faaliyetlerinin önem derecesinin 

fazlasıyla arttığını ve kısa vadede bu durumun bu şekilde devam edeceğini söylemek mümkündür. 
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THE ARMENIAN EVENTS OF ADANA IN 1909: JEMAL PASHA and BEYOND 

ADANA’DA 1909 YILINDA YAŞANAN ERMENİ OLAYLARİ 

 

 

 

ABSTRACT 

This book represents a meticulous exploration of the ethno-religious, geo-strategic, political, social 

and economic dimensions of a tragic event in history, which is still little understood [1] 1and much 

misrepresented [2].  Güçlü studied the archives of five countries (the Ottoman Empire, the Republic of Turkey, 

France, the United Kingdom, and the United States), mostly primary and secondary sources, before 

masterfully piecing together this massive historical puzzle.  Armenian sources are notably missing, because, 

as Güçlü explains here and elsewhere, access to Armenian state, lay, and religious archives is still restricted 

to those who adhere to the official Armenian narrative [3].   

Güçlü enlightens the readers by delivering a comprehensive before-during-after look at the region 

and the event.  Readers will be enriched by reading this book to realize that biased and furious descriptions 

of Adana events of 1909 [4], that are popularly accepted without much fact-checking or critical thinking, 

may be unfair, inaccurate, even unethical.   

Keywords:  Adana, 1909, Armenian, Genocide, Ethocide, 1915, Turk, Turkey, Ottoman. 

 

 

 

ÖZ 
Bu kitap, bugun bile halâ pek az anlaşılmış  [1] ama sıkca saptırılmış [2] hüzünlü bir olayın etnik, dini, 

jeo-stratejik, siyasi, sosyal, ve ekonomik boyutlarını titizlikle keşfeder.  Güçlü, tarihi bir bilmecenin 

parçalarini dikkatle yerli yerine koymadan önce, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Fransa, 

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, beş ülkenin arşivlerini, çoğunlukla birincil ve 

ikincil kaynaklardan, araştırmıştır. Ermeni arşivlerinin olmadığı hemen farkedilecektir.  Bunun 

nedeni, Güçlü’nun burada ve başka yerlerde açıkladığı gibi, Ermenilerin devlet, kilise ve sivil arşivlerinin, 

Ermeni söylemini gerçek olarak kabul etmeyenlere açık olmamasıdır [3].   

Güçlü, olaya ve bölgeye ayrıntılı olarak öncesi-esnası-sonrası bakışlaıyla okurlarını 

aydınlatmaktadır.  Okurlar, 1909 olaylarının, gerçekleri araştırmadan ve kritik düşünce süzgecinden 

geçirmeden yapılmş ve yaygın kabul de görmüş onyargılı ve kızgın açıklamalarının  [4]  adaletsiz, yanlış, 

ve etik dışı olduğunu görerek, görüşlerine dernlik ve zenginlik katacaklardır. 

Anahtar Kelimeler: Adana, 1909, Ermeni, Soykırım, Ahlakkırım, 1915, Türk, Türkiye, Osmanlı. 
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The book reviewed: 
“The Armenian Events Of Adana In 1909: Cemal Paşa And Beyond” 

Yücel Güçlü, Lanham, Maryland, The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2018,   

8 chapters, 3 maps, 19 photos, 905 chapter-end notes including more than 100 memoirs and 

correspondences, 35 pages of bibliography, 23 pages of index, total of 500 pages.  

 Language used is sophisticated, crisp, and pleasantly flowing. 

 

The Author of the book:   

A well-known historian, professor of Political History in Ankara University, Turkey, Yücel Güçlü is 

also an advisor in the Turkish Ministry of Foreign Affairs. His WorldCat Identity (world's largest network of 

library content and services) is as follows: 

19 works in 116 publications in 5 languages and 1,834 library holdings.   

 

The stated goal and intent of the book:   
1) “…to give an accurate and reasonably complete narrative account of the Armenian events of 1909 

and their aftermath in the province of Adana and the developments leading up to and following them”    2) 

“…to provide an interpretive framework that makes some sense out of this episode in Ottoman history.” 

 

Introduction of the book:   
Chapter 1 describes the geographical and economic importance of Adana province in the Ottoman 

Empire.  

Chapter 2 provides a demographical overview of the region.  

Chapter 3 covers major causes of the eruption of violence.   

Chapter 4 defines the dimensions of the disorder. 

 Chapter 5 explores responsibility for the outrages.   

Chapter 6 elucidates how order was reestablished in May-August 1090 timeframe.   

Chapter 7 analyses Cemal Paşa’s work of humanitarian relief and reconstruction when he was 

provincial governor in Adana.   

Chapter 8 reviews post-1911 Adana and Cemal Paşa’s governorship at Baghdad. 

 

Analysis of the book:   

While the scope and depth of a book review and the space it is given are limited, I will attempt to focus 

only on two major points and compare them with Güçlü’s coverage of same:  What were the causes of the 

outbreak and who are responsible?   

Prominent historian Esat Uras, after quoting extensively Droshak the organ of the Dashnaksutiun 

Revolutionary Committee[5], deduces the following [6]:    1) The Armenians were responsible.   2) They 

exploited the slackness of the (Ottoman) administration trusted in the strength of their organization and their 

weapons.   3) They provoked and tormented the Muslim populations.   4) The incidents are no way connected 

with the 31 March (Muslim) insurrection (in Istanbul).   

Then Uras reinforces these deductions with equally extensive quotes from Nor Husank (New Trends), 

The British Consul in Mersin Major Doughty, M.N. Vendiand of Frankfurter Zeitung, the Ottoman Embassy 

in Paris, Le Temps, and more.   

I was very curious to see if Güçlü’s findings agreed or disagreed with them Uras’s rather 

impenetrable assertions, or totally ignored them.  I may not be an expert on Adana 1908 like Güçlü, 

Ercikson, McCarthy, Uras, Halacoglu, Cicek, Sarinay, and many others (a list too long to include here,) 

but I still consider myself a careful reader.  I hereby report to the readers that Güçlü’s treatments of the 

two issues, in Chapters 3 and 5 respectively, were sound in methodology, sources, and analysis, and in 

agreement with Uras’s findings.   
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One tiny criticism, if I may, lies with stringing sources along, in an effort to create a chronologically 

accurate chain of events, an effort I truly respect and admire, but without commenting on the health of, at 

least, some of those references. As students of history will appreciate, most Western and Armenian references 

carry an overdose of engrained prejudice against Muslims in general and Turks in particular. Cases in point: 

Chapter 4, Notes 1-6, 8-13, 17-41, 54-71, 73-81, 94-101, 109-120, 123-129, 135-138 are all non-Turkish 

sources.  How does it matter?   See, for example, the section titled “The (Ottoman) Governments First Steps 

To Restore Order” (p.201) which predominantly relies on US and British records (notes 135-138.)  I would 

have preferred to see at least one or two Ottoman documents there, agreeing or disagreeing with the Western 

sources.    

 

CONCLUSION 
Güçlü’s monumental study on Adana events of 1909, clearly the product of what must be a daunting 

task of scouring the national archives of at least five countries, fills a serious vacuum in Adana 1909 

scholarship which, up to now, lacked an authoritative work.  Güçlü’s work also poses a formidable challenge 

to the “official Armenian narrative” [7] and those academic polemicists [8] who blindly subscribe to Armenian 

representations. This footnote-heavy, insightful, and groundbreaking book finally clears the lingering doubts 

about the Adana events, albeit some 110 years after they occurred. It also dispels the deceptions and 

propaganda, so prevalent throughout the “genocide industry”, cultivated by ethocidal [9] approaches of some 

scholars who are too busy to do proper research, or at least, consider the final verdict by Europe’s highest 

court, dated 15 October, 2015, on the subject of genocide [10].  I highly recommend Prof Yücel Güçlü’s The 

Armenian Events of Adana in 1909: Cemal Pasa and Beyond for scholars, researchers, lecturers, teachers, 

opinion leaders, and other truth-seekers who would genuinely like to reset their mental and emotional 

engagements with the “Turkish-Armenian conflict” back to the factory settings of truth, honesty, and fairness.    
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TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARAR SÜRECİ 

CONSUMERS’ PURCHASE DECISION MAKING PROCEDURE 

 

 

 

ÖZ 

Globalleşen dünyamızda gelişmiş teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde tüketiciler ürün ve 

hizmetler hakkında daha çok bilgiye kolaylıkla ulaşa bilmektedir. Bu bilgi bolluğu tüketicileri daha seçici hale 

getirmektedir. Köken ülke faktörü, sosyal, psikoloji, kişisel faktörler, moda trendleri gibi faktörler tüketici 

satın alma kararlarına etki eden temel faktörler arasında yer almaktadır. Bu sebepten satın alma süreci tam 

olarak değerlendirilmelidir. Tüketicilerin satın alma süreci pazarlamacılar tarafından beş kademeli bir süreç 

olarak ele alınmaktadır. Bu kademeler ihtiyaç veya problemin belirlenmesi, bilgi arayışı, alternatiflerin 

değerlendirilmesi, satın alma kararının verilmesi ve satın alma sonrası davranışlar-müşteri memnuniyeti veya 

memnuniyetsizliğini kapsamaktadır. Bütün bu aşamalar satın alma sürecinin çok önemli hisseleridir. Satın 

alma karar süreci zarfında pazarlamacılar hedef kitlesini iyi tanımalı ve onlara uygun pazarlama stratejileri 

uygulamalıdırlar.  

Tüketicilerin sunulan ürün ve hizmetler hakkında bilgilere ulaşacağı kaynaklar pazarlamacılar 

tarafından çok iyi belirlenmeli ve tüketicilerin bilgiye erişimi kolaylaştırılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: tüketici davranışları, satın alma kararı alınması, müşteri memnuniyeti. 

 

 

 

ABSTRACT 

In today’s global world access of the consumers to the information about goods and services is getting 

easier by the help of the technology. Abundance of data makes the consumers more elective. There are factors 

such as country of origin effect, social, psychological, personal factors, trends etc. that effects consumer 

decisions. So, this procedure must be evaluated comprehensively. Consumer purchase decision making 

procedure is defined as a five-step procedure by marketers. These are defining of the need or problem, looking 

for information, evaluating alternatives, making purchase decision and consumer satisfaction. All of these 

steps are very essential parts of purchase decision making procedure. Marketers have to know their target 

groups well and have to consider the specifications of the target group while making the marketing strategies 

for those groups.  

Sources that the consumers will be looking for information about goods and services must be defined 

properly and enhanced consumers’ access to the data.  

Keywords: consumer behavior, purchase decision making, customer satisfaction. 
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TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARAR SÜRECİ 

Tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın alma karar süreci çoğu pazarlama kitaplarında beş basamaklı bir 

model şeklinde gösterilmektedir. İhtiyaçların ortaya çıkması veya farkına varılmasıyla başlayan bu prosedür 

satın alma sonrası müşteri memnuniyeti yani tatmin veya tatminsizlikle son bulmaktadır. Lakin bu aşamaların 

tümü tüketici davranışlarına etki eden sosyal, psikolojik ve kişisel faktörler göz önünde bulundurularak 

değerlendirilmelidir (Mucuk, 2009, s. 83). 

Tüketiciler satın alma kararları aşamasındayken mamul, marka, işletme ya da hizmetle ilgili erişe 

bildikleri çeşitli ipuçlarını ve bilgileri maksimum değerlendirirler. Dahili ipuçları ürünün tat, tasarım ve 

performansı gibi dışa yansımayan ipuçları olurken ürünün marka değeri, pazar fiyatı ve köken ülke gibi bilgiler 

harici ipuçları olarak bilinir. 

Tüketicilerin bilgi meraklılığı ve bilgiye kolay erişimi açısından günümüzün daha farkında ve elektif 

müşteriler karşısında işletme ve kurumlar tüketici kararlarının nasıl alındığını ve bu kararları etkileyen 

faktörleri doğru belirlemeli ve iyi bilmelidirler. Zaman, köken ülke faktörü, aile, sosyal sınıf, marka tercihi, 

ürün çeşitliliği, alternatifler, yabancı markalar, internet, reklamlar, moda takibi vd. faktörler tüketici 

tercihlerinde çok etkili olabilmektedir (Çakır, Çakır, & Usta Gülşah, 2010, s. 87). 

Bir tüketici satın alma karar süreci aşamalara ayrıldığında beş aşamanın mevcut olduğu görülmektedir. 

Bu aşamaları aşağıdaki şekilde sıralaya biliriz; 

• Problem (ler)i tanımlama, 

• Problemi çözmeye yönelik bilgi arama, 

• Alternatiflerin bulunması ve değerlendirilmesi, 

• Satın alma kararının verilmesi ve satın almanın gerçekleştirilmesi, 

• Satın alma sonrası sergilenen duygular ve davranışlar. 

Yukarıdaki sıralamadan da belli olduğu gibi, tüketicinin satın alma karar süreci bilakis ihtiyacın ortaya 

çıkmasıyla başlamaktadır. Süreç satın alma alternatiflerinin belirlenmesi ve incelenmesi ile devam eder ve bu 

prosedür sonunda ise ürün ve ya hizmetin satın alma kararı verilir. Ama satın alma süreci satın alma eyleminin 

hayata geçirilmesi ile bitmez, tüketicilerin ve ya müşterilerin ürün veya hizmeti satın alıp kullandıktan sonra 

hissettikleri memnuniyet ve ya pişmanlık gibi duygu ve davranışları da ihata eder. Tüketiciler genelde satın 

alma prosedürünü bu beş basamağı takip ederek hayata geçirir. Fakat günlük satın alma durumlarında 

ihtiyaçlar belirlendikten sonra çoğu zaman diğer aşamalar dikkate alınmadan her zaman kullanılan, marka 

bağımlılığı ve ya sadakati oluşturan ürünün satın alındığı görülmektedir (Kotler, 2004, s. 198). 

 

Şekil 1 Satın alma karar süreci aşamaları 

 
 

Kaynak: (Arslan F. M., 2011, s. 15) 

 

Satınalma süreci her zaman satın alma ile sonlanmamaktadır yani sürecin herhangi bir evresinde 

poteniyal tüketici alım yapma kararını değişe bilir. Bu durum ihtiyacın derecesi ve malın hangi tür ihtiyac için 

problem tanımlama

bilgi arama

seçeneklerin bulunması

satınalma kararının verilmesi

satınalma sonrası duygu ve düşünceler
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gerektiği ile sık ilgilidir. Ucuz olmayan ve yüksek kaliteli mallar alınırken, tüketici çoğu zaman bu aşamaların 

hepsinden geçmek zorundadır. Yaşanmış deneyimler bu veya diğer malların alımı zamanı belirli satın alma 

yargısının oluşmasına neden olabilmekte ve bu gibi durumlarda ikinci ve üçüncü aşamalardan direk geçilerek 

bilinen ve güvenilen bir marka veya ürün satın alınmaktadır. Lakin daha önceden test edilmiş herhangi bir 

ürünün mevcut özelliklerinde, kalitesinde, fiyatında ya da satış sonrası servis gibi hizmetlerde bir değişiklik 

söz konusu ise, satın alma süreci tüm beş aşamalarıyla tekrar gerçekleştirilir (Çabuk & Yağcı, 2003, s. 70). 

 

1.1 Problemi Tanımlama 
Sürecinin ilk aşaması bulunan problemin tanımlanmasıdır ki, bu durum kişinin bir ihtiyaç içinde 

bulunması ve henüz tatmin edilmemiş bu ihtiyacın yokluk hissi yaratmasıyla kendisini gösterir. İhtiyaç 

dinlenme, susama, üşüme gibi biyolojik bir durumla alakalı ola bileceği gibi, öneri, duyma ya da promosyon 

gibi bir dış etkiyle de meydana gele bilir. İnsan ihtiyaçlar kimi zaman anında ortaya çıkarken, kimi zaman da 

bilinçaltında oluşur. Bilinçaltında oluşan ihtiyaçlar uzun belirli bir zaman dilimi sonra giderilmeye başlanır. 

Ayrıca elde bulunan mevcut ürünün sayının azalması, hali hazırdaki ürünü beyenmeme ya da bıkma, 

tüketicinin gelir seviyesindeki olumlu veya olumsuz her hangi bir değişiklik ve satın alınmış olan modern bir 

ürünün aksesuarlar gibi yeni gereçler ortaya çıkarması veya benzeri sebepler de tüketicide daha önce gerek 

duyulmayan ihtiyaçlar oluştura bilir (Kotler, 2000, s. 173). 

 

1.2 Bilgi Arama 
Satın alma sürecinin bu aşamasında, tüketicinin ihtiyaçları bilinmektedir ve bu ihtiyaçları en iyi 

düzeyde karşılayacak alternatiflerin belirlenmesi için bir eleme ve ya seçim yapılmaktadır. Seçim yapılırken 

bir kaç seçenek var ise, tüketiciler bu seçeneklerden en optimal ve uygun olanı düşünerek karar verir. Karar 

verilmesi için kullanılacak olan süre, tüketicilerin tecrübeleri, daha önceki benzer deneyimleri, sahipolduğu 

bilgisi gibi faktörlerle alakalı olarak değişe bilmektedir. Tüketiciler, alternatifler arasında seçim yapa bilmek 

için farklı iç ve dış bilgi kaynaklarından yararlanmaktadır. Tüketicilerin tecrübeleri sonucunda denenen 

ürünler hakkında türlü fikir ve yargılar oluşmakta ve hafızalarda yer almaktadır. Bu ürün yeniden satın alınmak 

istendiğinde bu içsel bilgiler tüketicinin beyninde yeniden canlanır ve tekrar kullanıla bilir. Genellikle günlük 

tüketim için olan yiyecekler gibi hızlı ve kolayda tüketim ürünlerinin satın alınması zamanı içsel bilgiler 

kullanılır. Bu tür ürünler için gereken satın alma karar süreci çok kısadır. Tecrübe sonucunda edilen bilgilerin 

kısıtlı olduğu hallerde ise, alıcı  genellikle çevre ve dış kaynaklardan yararlanarak bilgi edinme yolunu seçer. 

Bu şekilde bilgi arama süreci ise dışsal bilgi arama diye bilinir. Pahalı ürünler için olan karar sürecinde dışsal 

bilgi kaynalarına daha çok yüz tutulmaktadır. Ticari kaynaklar en fazlabilgiyi tüketiciye sunarken en faydalı 

bilgiler kişisel bireyler tarafından verilmektedir ki bu da onların daha önceki tecrübelerine dayanır (Odabaşı, 

2002, s. 359). 

 

1.3 Alternatiflerin Değerlendirilmesi 
Satınalma sürecinde tüm aşamalar önemli olsa da seçeneklerin değerlendirilmesi en önemlilerdendir. 

Türlü mamullerin türlü özellikleri, kalite, hız, güç ve güvenlik gibi bilinen özelliklere ya da mamulun yer 

aldığı kategorisine ve tüketicilere göre değişen mamul yaşam seyrine göre üreticiler tarafından değerlendirilir. 

Bu süreçde tüketici, belirlediği alternatifler arasından hangisini seçeceğini kendi kendine tartışmaktadır. Bu 

süreç genelde zaman alan bir süreçtir ama tüketicinin geçmişte yaşadığı deneyimleri, çeşitli ürün, mamul ve 

markalara karşı olan tutumları ve bilgileri bu ürünlerin değerlendirilmesinde etkili olur. Bunlarla yanı sıra aile, 

çevre ve kişinin bulunduğu sosyal grubun öneri ve tavsiyeleri de göz önünde dikkate alına bilir. Değerlendirme 

aşamasındaki en önemli nokta seçim nitelikleridir. Bu nitelikler ürün fiyatı, marka özellikleri gibi görünen 

kriterler olabileceği gibi, imaj, marka değeri, prestij, sosyal statü göstergesine sahip olması gibi soyut kriterler 

de olabilmektedir. Tüketicinin gelir durumu da alternatifleri değerlendirirken etkili olan önemli 

faktörlerdendir. Bir ürün tüm nitelikler açısından olumlu olabilir fakat sadece alıcının yeterli geliri kaynağı 

olmadığı için tercih edilmeyebilir (İslamoğlu, 2003, s. 37). 
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1.4 Satın Alma Kararının Verilmesi 
Tüm alternatifler araştırıldıktan ve değerlendirildikten sonra tüketici satın ama kararı verebileceği gibi 

vaz geçe de bilir. Beklenmedik bazı ani olaylar da satın alma niyetini negatif değiştirebilir ve tüketici tercihleri, 

hatta ürünü satın alma niyeti ürünün satın alınması seçimiyle sonuçlanmayabilir. Şayet tüketicinin kararı satın 

alma yönünde pozitif olur ise, satın alma faaliyetlerini gerçekleşebilmesi için ürünün miktarı, modeli, rengi, 

satın alınacağı mağaza, tarih ve geliri yani maddi olanaklar gibi faktörleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Karar aşamasındayken var olan kişisel tecrübeler, referans gruplarının gösterdiği etki, aile ve yakın çevreden 

gelen öneriler de önemli olmaktadır. Tüketicilerin satın alma davranışları il kez yani deneme ve rutin yani 

tekrarlanan alışverişler olmak üzere ikiye ayrılır. İlk kez satın almalar genellikle test amaçlı ve küçük sayıda  

olurken, memnuniyet olursa bu ürün düzenli alınmaya devam edilmekte ve tekrarlanan yani rutin satın alma 

davranışı haline dönüşmektedir. Ayrıca satış şartları faktörü de tüketicinin satın alma tercihleri üzerinde etkili 

olan bir başka önemli konudur. Ürünün satış fiyatı, ödeme koşullarındaki rahatlık, teslim şekli ve şartları, satış 

sonrası müşteri hizmetleri ve benzeri unsurlar da tüketicinin satın alma davranışını etkilemektedir (Kotler, 

2000, ss. 181-82). 

 

1.5 Satın Alma Sonrası Duygu ve Davranışlar 
Satın alma sürecinin son halkası olan ve pazarlama açısından çok önemli olan bir konu ise tüketicinin 

ürünü satın alma ve ürünü kullanma süreci sonrasındaki ürün değerlendirmeleri, edinen duygu ve 

düşünceleridir. Tüketici bir ürünü kullandıktan sonra, ürünle ilgili bir memnuniyet veya tatminsizlik 

duymaktadır. Bu durum tüketicini müşteriye döndere bilen en önemli kriterlerden biridir. Eğer alıcı kullandığı 

üründe memnuniyeti yakalayamazsa muhtemelen tekrar satın almayacaktır. Bu sebepten pazarlamacılar 

alışveriş sonrasında yaşanan müşteri memnuniyetini, tüketicinin satın alma sonrası davranışlarını ve ürünün 

satın alınmasından sonraki kullanışını izlemektedirler. Şayet tüketici satın aldığı ürün ve hizmetten memnun 

kalırsa ancak o zaman satın alma eyleminin düzenli olarak tekrarlanması ve böylelikle de sadık müşterilerin 

oluşmasından bahs edilebilir. Pazarlamacılar tarafından yapılan çalışmalarda memnun kalmamış ve aldıkları 

ürün ve hizmetten mutlu olmayan müşterilerin bu durumu, diğer memnun müşterilerle kıyaslandığında, daha 

fazla kişiye ulaştırdıkları ortaya çıkmıştır. Satın alma sonrası süreç önemsenmedikte ve takip edilmedikte bu 

durum çoğu zaman mevcut müşterilerin kaybedilmesine sebep olabilir. Bu gibi faktörlerin tüketici 

davranışlarında ne tür farklılaşmalara yol açtığını tüketici davranışı araştırmacıları araştırmaktadır (Kotler, 

2000, s. 182). 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Globalleşen dünyada teknoloji sayesinde tüketicilerin bilgiye erişimi kolaylaşmıştır. Bu bilgi bolluğu 

tüketicileri daha seçici hale getirmiştir. Tüketici satın alma karar sürecine aynı zamanda köken ülke faktörü, 

soyolojik, psikolojik, şahsi faktörler, moda gibi değerlerl de etki göstermektedir. Bu yüzden bu süreç bir bütün 

şeklinde değerlendirilmelidir.  

Satın alma karar süreci pazarlamacılar tarafından beş aşamalı bir süreç olarak tanımlanmıştır. Bunlar 

problemin tanımlanması ve ya ihtiyacın belirlenmesi, bilgi arama, alternativlerin bulunması ve 

değerlendirilmesi, satın alma kararının verilmesi ve satın alma sonrası müşteri memnuniyeti gibi aşamalardan 

oluşmaktadır. 

Yerli ve yabancı pazarlamacılar pazarlama stratejilerini hazırlarken hitap ettiği kkitleyi iyi tanımalı ve 

stratejilerini onların özellikleri doğrultusunda ayarlamalıdırlar. 

Müşteri ve müşteri adaylarının bilgi arayacağı kaynaklar doğru tespit edilmeli ve tüketicilerin bu 

bilgilere erişimi kolaylaştırılmalıdır. 
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Öğr. Gör. Burcu PEHLİVANOĞLU180 

KÜRESELLEŞEN İŞLETMELERDE DEĞİŞEN OFİS TASARIMLARI ve TÜRKİYE’YE 

YANSIMALARI 

CHANGING OFFICE DESIGNS IN GLOBALIZING ENTERPRISES and REFLECTIONS TO 

TURKEY 
 

ÖZ 

Son yılların en hızlı değişen kavramlarından biri birlikte çalışmaktır. Günümüzde  farklı geçmişlerden 

gelen insanların aynı ortam içinde çalıştığı ve bilgi alışverişinin yoğun olduğu çalışma alanları 

tasarlanmaktadır. Geleneksel kapalı planlı ofislerin alternatifi olarak açık planlı ofislere geçiş, ortak 

çalışmanın hızlı bir şekilde genişlemesi ve teknolojinin mekanlara ilave olmasıyla gerçekleşmiştir. 

Önümüzdeki süreçlerde tasarımın nasıl şekilleneceği teknolojinin nasıl gelişeceği ile ilgilidir. Çalışma 

ortamının yaratımı teknolojik değişkenlerle birlikte daha esnek bir hale gelmektedir. Yenilikçi firmalar açık 

ofis tasarımlarının daha esnek bir çalışma ortamı sunduğu ve maliyetleri de azalttığı düşüncesi ile 

benimsemektedirler. Ancak bu şekilde tasarlanmış ofisler çalışanlar bakımından pek çok olumsuzluk 

barındırmaktadır. Özellikle gürültü, mahremiyet eksikliği,  dikkat toplanma bozukluğu gibi olumsuzluklar 

sunan açık ofisler bugün Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerin ofis tasarımlarının % 70'ini 

oluşturmaktadır. Türkiye'deki iş yerlerinin çoğu kapalı ofis şeklindeki çalışma alanlarıdır. Yerli ve uluslararası 

şirketler arasında önemli farklılıklar olmasına rağmen, ofis düzenlerinin % 41'inde kapalı ofisler hâkimdir. 

Uluslararası firmaların Türkiye’de ofis açmalarıyla bu oranın açık ofisler lehine değişeceği ön görülmektedir.  

Bu çalışmada küreselleşme ile birlikte firmalarının yeni ofis anlayışları, yeni mekanların çalışanlar 

tarafından nasıl algılandığı ve açık ofislerde başarı arttırmak için işlevsel anlamda mekanların nasıl 

düzenlenmesi gerektiği analiz edilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Tasarım,  Açık Ofis, Başarım, Yeni Mekan. 

JEL Kodu: F6. 

 

ABSTRACT 

One of the fastest changing concepts of recent years is to work together. Today, space typologies, 

where people from different backgrounds are working in the same environment as integrated and where there 

exists an intense information exchange, are designed. As an alternative to traditional closed-plan offices, the 

transition to open-plan offices has been actualized with the quick expansion of collaborative work and the 

addition of technology to the spaces. The way in which the design will be shaped in the future processes is 

also about how the technology will develop. The creation of the work ecosystem is becoming more flexible 

with these variables. Innovative firms adopt the idea that open office designs offer a more flexible working 

environment and reduce costs. However, the offices designed like that have many disadvantages in terms of 

employees. Open offices, especially those that have problems such as noise, lack of privacy, lack of 

concentration, constitute 70% of the office designs of developed countries like the United States of America 

today. Most workplaces in Turkey have closed office workspaces. Although there are significant differences 

between domestic and international companies, 41 % of office layouts are closed offices. With international 

companies setting offices in Turkey, this percent is foreseen to be increased on behalf of open offices.  

In this study, understanding of the new office of companies, how new spaces are perceived by the 

employees and how to organize the functional spaces in order to augment the performance in open offices will 

be analysed in line with globalization. 
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1. GİRİŞ 

Çalışma ortamında verimliliğinin arttırılması ve çevresel şartların iyileştirilmesi, araştırmacılar ve 

tasarımcılar açısından önemli bir konudur. Çalışanların üretkenlik ve iş tatminini arttırmak için nelere ihtiyaç 

duyduğunu belirlemek ve yaşanan çevreyi ona uygun bir şekilde tasarlamak gerekmektedir. Çalışma 

alanlarının tasarımları çoğunlukla maliyet düşürmek ve firmalara saygınlık kazandırmk amacı ile 

tasarlanmaktadır (Bjerrum ve Bødker, 2003). 

Geçmişte, çalışma alanlarının tasarımı geleneksel mimari bir uygulamayken şimdi ise farklı 

disiplinlerdeki ekipler tarafından yönlendirilmektedir. Tasarımlar bilimsel araştırma bulgularına dayalı olarak 

havalandırma, ısıtma, aydınlatma gibi konular çözümlenerek gerçekleştirilir. Özellikle çalışma ortamı 

tasarımlarında psikologların, sosyologların ve diğer uzmanlık alanlarının da tasarım sürecine dâhil olması 

gerekliliği açıktır. Ofis ortamlarında memnuniyeti yaratan birinci koşul ofisin fiziki düzenlemesi ikinci ise 

çalışana karşı sergilenen tavır ve tutumdur.   

Buğu Bayazıt Yıldırım ve Uğur Renklibayın'ın 235 kişi üzerinde Likert anketine göre yaptığı 

çalışmada katılımcıların verimliliği etkileyen faktörlerin arasında havalandırma, ısı konforu, ışık ve kişisel 

çalışma alanlarının çokluğunun önemli olduğu belirtilmiştir.  Havalandırma, ısı konforu, mekânsal rahatlık, 

mahremiyet, ofiste ses kontrolü, binada ses kontrolü ve aydınlatmanın önemli olduğu vurgulanmıştır (İnce ve 

Dinç, 2008).   

Genelde çalışan sağlığı, insanın, makinenin ve çevrenin bir arada uyumlu ve verimli bir biçimde 

çalışmasını ve fiziksel özelliklerine odaklanır ancak çalışan olarak iyi hissetme hali sadece fiziksel bir iyi oluş 

hali değildir. Çalışanların psikolojik olarak da kendilerini iyi hissetmeye ihtiyaçları vardır. Psikolojik iyi olma 

hali çalışanların işe katılımı, seçim ve kontrol etme özgürlükleri, iş ve yaşam dengesi, finansal refah gibi başka 

ölçütleri de içine almaktadır. Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisi, çalışanların refahını etkileyen ölçütleri bizlere 

göstermede yararlı bir kaynaktır.  

 
Şekil 1. Maslow'un ihtiyaç Hiyerarşisi 

 

Bu bağlamda, bir çalışanın fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçları piramidin en temelini oluşturmaktadır. 

Bunlar fiziksel değerlerle ilgilidir, yeterli aydınlatma, ısı konforu, makul gürültü seviyesi, yeterli mahremiyet 

ihtiyacı gibi.  Çalışanlar bu temel ihtiyaçları karşılanmadığı takdirde çoğu zaman memnuniyetsiz olurlar. 

Ancak sadece bu temel ihtiyaçların varlığı çalışan üzerinde tatmin yaratmaz. Aynı zamanda insan ilişkileri, 

aidiyet duyguları, kendini iş yerinde başarılı ve saygın hissetme vb. iş yerinde asıl tatmini sağlamaktadır.  

 

2. Geleneksel Kapalı Ofis Sistemlerinden Açık Ofislere Geçiş 

Geleneksel ofis tasarımlarında, herkesin kendisine ait bir odası ve mahremiyet sınırlarının daha iyi 

ayrışabildiği bir mekân düzenlemesi mevcuttur. Açık ofis tasarımlarında ise fikir paylaşma ve öğrenme 

ilişkilerin daha iyi kurulduğuna dair bir düşünce yaygınlaşmıştır. Artık yeni çalışma düzeninde, çalışanlar 

hareket halinde ve gittiği yerde çalışabilir düşüncesiyle tasarım geliştirilmektedir. Bu durum kişinin psikolojik 

olarak yerinden kopuşunu temsil etmektedir. Eva Bjerrum ve Sussane Bødker ofislerdeki aidiyet kavramını 

yaşadığımız evlerden yola çıkarak şu şekilde özetlemektedir. Ev "geri dönülen yer, geçmiş veya şu andaki 

etkinliğin yapıldığı mekân" olarak açıklanmaktadır. Evi ev yapan şey oraya hissettiğimiz aidiyet duygusudur. 
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Aynı şeyi iş için düşündüğümüzde aidiyet duygusunun gelişebilmesi için bir sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, 

alışılagelmiş düzenin oluşması gerekmektedir. Hareketlilik artarsa mevcut mekâna karşı duyulan aidiyet 

duygusunun da azalacağı aşikârdır. Açık ofislerde bazen insanların işe girip çıkma durumlarından dolayı bile 

oturulan masalar arası değişiklikler olabilmektedir.  

 Amerika Birleşik Devletleri’nde şu andaki ofislerin % 70’i açık ofis planında tasarlanmıştır 

(McGregor, 2015). Amerika'daki firmaların bir kısmı maliyetleri düşürdüğü gerekçesiyle geleneksel 

ofislerden açık ofislere taşınmaktadır. Önceleri geleneksel kapalı odaların olduğu çalışma sistemine alışmış 

bir insan için açık ofiste çalışmak uyarlanması güç bir süreçtir. Çünkü kişilerin mahremiyet alanlarında ciddi 

bir azalma olmaktadır. Örneğin gürültülü müzik, yüksek sesle konuşma, kahkaha sesleri gibi unsurlar 

mekânda yeni bir dilin gelişmesine sebebiyet vermiştir. Mekânlardaki yeni ayrışmanın duvarla değil, vücut 

diliyle oluşturulduğu; örneğin bir çalışanın diğer insanların sesini duymamak için ses geçirmeyen ve herkes 

tarafından kulağında olduğu algılanan renkte kulaklı takarak kendi mahremiyet alanlarının sınırlarını çizmeye 

çalıştığı görülmektedir. Bununla birlikte açık ofislerde ses ve görüntü mahremiyetinin ne kadar önemli olduğu 

anlaşılmaya başlandıkça yeni tasarım birimleri mekâna dâhil edilmektedir. Firmalar aynı kütüphanelerde 

olduğu gibi ofislerin içine görsel mahremiyeti sağlayan özel çalışma birimleri tasarlamaktadırlar.  

Susan Chain adlı yazarın Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking adlı 

kitabında sessizliğin ve içe dönüklüğün  tasarım mesleklerinde oldukça önemli bir güç olduğunu 

vurgulanmıştır.Yazar "Kültürel olarak bir kimsenin kişiliği etrafında oluştuğu kabul edilen ve niteliği kolay 

açıklanamayan, hayranlık uyandıran etkileyici güçten  o kadar etkileniyoruz ki, yaratıcılık sürecinin sessiz 

olması gereken kısmını unutuyoruz" demektedir (Çakar, 2012). Yaptığı araştırmalarda elde ettiği sonuçlara 

göre içe dönük insanlar az sayıda kişi ve uyaran bulunan, sessiz ortamlarda rahat edebilmektedir. Oysa dışa 

dönük bireyler etraflarında ne kadar çok uyaran varsa o kadar rahat hissetmektedir. Cain’e göre, içe dönüklük 

asosyal olmaktan çok farklıdır ve içe dönük insanlar da farklı şekillerde sosyalleşmektedir.Bu sebeple, 

kalabalık bir oratamda kendini iyi hissetmeyen bir insanın yakın bir arkadaşı ile sohbet ediyor olması veya 

grup çalışmalarından ziyade tek başına daha hızlı ve verimli çalışarak güzel sonuçlar çıkarabilmesi 

mümkündür. Tüketim toplumunda bireyin yalnızlaştırılması söz konusuyken örneğin restaurantlarda tek 

kişilik masalar, tek başına çıkılan tatiller, tek kişinin yaşayabileceği derecede küçük konutlar bizi toplumsal 

olarak yalnızlığa sürüklerken; çalışma alanlarında insanların hep birlikte oturması da bir hayat tarzı dayatması 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  Ayrıca yazar "Araştırmalara göre açık ofisler çalışanları daha sinirli, güvensiz 

ve dikkatsiz yapıyor" demektedir. Yani farklı kişilik yapılarına göre açık ofisler her zaman uygun çalışma 

alanları olamayabilmektedirler. Susan Chain Abd'de bu kitabı yayınladıktan sonra Steelcase adlı ofis 

mobilyaları üreten firmayla bir tasarım gerçekleştirmiş ve çekingen kişilikler için  mahremiyet alanları daha 

tanımlı çalışma birimi üretmişlerdir.   

 
Şekil 2. Steelcase firmasının Susan Chain ile tasarlamış olduğu “Brody” adlı çalışma birimi 

 

Firmaların kapalı odalı  çalışma ortamlarından açık ofislere geçiş süreci hafife alınmaması gereken bir 

süreçtir. Özellikle iş yeri değişiklikleri çalışanların memnuniyeti, moral, kalıcılık ve başarısını nasıl 

etkileyebileceği önemlidir. Fiziksel çevre ve çalışanların davranış ve performansları ile ilgili bağ 

bilinmektedir. Değişen yaşam alanı, çalışanların duygu ve algılarının değişmesine sebep olmaktadır. 
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Tasarımda bütüncül bir yaklaşımın belirlenmesi ve başarılı bir tasarımla şekillendirilen açık ofisler, iş bilimi 

ve teknolojinin birlikte kullanılması ile şekillendirilmelidir. Bireysel çalışma alanları, benzer iş yapanların 

çalışma alanları ve grup çalışması yapılacak olan alanlar iyi değerlendirilmelidir.  

 

3. Türkiye’de Çalışma Ofislerinin Küreselleşme Ölçeğine Göre Durumu 
Steelcase firmasının; insanların, ekiplerin ve organizasyonların performansını yükseltmek için 

oluşturduğu  “Küresel İşyeri” Raporuna göre Türkiye’deki iş yerlerinin çoğu geleneksel ofis türü dediğimiz 

kapalı ofislerdir.  Türkiye’de yerli ve uluslararası şirketler arasında önemli farklılıklar bulunmakla birlikte, 

ofis düzenlerinin %41'ini kapalı oda şeklinde planlanmış ofisler şekillendirir.  Tamamen açık plan ofis 

düzenlemeleri % 19 ile dünyanın diğer bölgelerine göre daha az yaygındır. % 40'ı ise açık ofis ve oda şeklinde 

tasarlanmış kapalı ofislerin karışımıdır. Çalışanların büyük çoğunluğu bireysel ofislerde (% 27) veya ortak 

özel ofislerde (% 47) çalışmaktadır. Küresel ortalamalara kıyasla bu değerler, Türkiye'deki birçok ofisin çok 

geleneksel ortamlarda kaldığını göstermektedir. Ancak açık ofislerin, çalışanlar arasında işbirliğini 

destekleyen daha fazla alanı olduğu, bu yüzden açık ofislere karşı yükselen bir ilgi olduğu belirtilmektedir. 

Çalışanlar ofislerini genel olarak sevdiklerini bildirmekte, aynı zamanda onları “bürokratik” olarak 

tanımlamaktadırlar. Türkiye ekonomik büyüme potansiyeli ile dikkat çekerken, birlikte çalışma algısının 

mekânsal anlamda güçlendirilmesi, firmaların başarısı için kritik öneme sahiptir. Firmalar; çalışanları daha 

fazla iş birliğine kaydırmak için bir yol belirlemeleri gerekmektedir. Bunu başarabilmek için bireysel çalışma 

alanları daha etkili hale getirilmeli, kaynak alanları ile desteklenmelidir. Ayrıca grup çalışmalarına fırsat 

verecek gayrıresmi toplantılar için kullanılabilecek kafeterya gibi mekânların tasarlanması, meslektaşlar 

arasında bağ oluşturabilecek mekânlar yaratılması gerekmektedir.   

 

4. Açık Ofislerde Tasarım Fikirleri 

Son yılların en hızlı değişen kavramlarından biri birlikte çalışmaktır. Farklı geçmişlerden gelen 

insanların aynı ortam içinde çalıştığı ve bilgi alışverişinin yoğun olduğu mekanlar tasarlanmaktadır. 

Geleneksel ofislerin alternatifi olarak açık planlı ofislere geçiş, birlikte çalışmanını hızlı bir şekilde 

yaygınlaşması ve teknolojinin mekanlara ilave olmasıyla gerçekleşmiştir. Önümüzdeki süreçlerde tasarımın 

nasıl şekilleneceği de teknolojinin nasıl gelişeceği ile ilgili bir durumdur. Çalışma ortamının yaratımı bu 

değişkenlerle birlikte daha esnek hale gelmektedir.  

Açık ofislerde yeni kat planları maliyetleri minimuma indirirken mekânları da maksimuma 

çıkartmıştır. CoreNet Global kurumsal Gayrimenkul derneğinin yaptığı bir araştırmaya göre Amerika'da 

çalışan kişi başına düşen mekân m²'sinin 2010 yılından 2017 yılına kadar % 33 oranına düşeceği tahmin 

edilmektedir (Cunningham, 2014).  Açık ofislerde en büyük problem, mahremiyet ihtiyacına tam olarak cevap 

verememesidir (Fayard ve Weeks, 2011).  İşverenler çalışanları sürekli bir şekilde göz hapsinde tutabilmekte, 

cep telefonuyla konuşmalarını veya ne kadarı internette gezinti yaparak vakit harcadıklarını sürekli takip 

edebilmektedirler. Ancak bu durum çalışanlarda düşük iş verimi sonucunu doğurmaktadır. Bunun yanında 

gürültü yüzünden verimlilik kaybı geleneksel ofislere göre iki katı olduğu belirtilmektedir. Aynı havayı 

solumak açık ofis tasarımları basit bir grip hastalığın herkes tarafından kapılmasına da sebebiyet vermektedir. 

Açık ofislerde çalışan kişilerin memnuniyeti pek çok farklı etkene dayanmaktadır. Fiziksel rahatlık, 

duygusal doyum, kendini iyi hissetme, verimli çalışabilme, iyi iletişim kurabilme, mahremiyet ihtiyacı vb gibi 

hem kişinin fiziki ihtiyaçları hem diğer sosyal ihtiyaçları tasarımı şekillendirmektedir. Tasarımla ilgili 

hususlar mekânda kişinin kendini iyi hissetmesi, mekânı benimsemesi, mekânlar arası ilişkilerin iyi olması 

gibi rahatlığın artmasına olanak sağlayıcı bir kısım tasarım kararlarını içerir. İşveren için iş tatmini ve 

verimlilik sorunlarını çözebilmek için özellikle açık çalışma alanlarının nasıl tasarlanması gerektiği ile ilgili 

öneriler verilmiştir.  

Ofis tasarımlarında, gün ışığından yararlanmak ve dış mekânlara görsel iletişim ve havalandırma 

sağlamak olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Sadece yapay aydınlatma ve havalandırma yapılan, kapalı ofis 

alanları ile çevrelenmiş bir tasarım, insanları gün ışığından ve temiz havadan mahrum etmektedir. 

Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, yetersiz aydınlatma seviyesinin iş performansını azalttığını göstermiştir. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.washingtonpost.com/people/lillian-cunningham


 
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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

314 

Ortalama aydınlatma seviyesinde bir artış (yaklaşık 398 ila 796 lüks arasında) memnuniyet getirmekle birlikte 

yoğunluk bu seviyenin üzerine çıktığında, aşırı derecede parlama göz sorunlarına sebep olabilmektedir (Smith 

ve Bertolone, 1986). Yetersiz aydınlatma, çalışanların hata yapmasına neden olur ve kar kayıpları ile 

ilişkilendirilir. Verimli aydınlatma sistemlerine yatırım yapan kuruluşlar, giderleri azaltabilir  aynı zamanda 

çalışan verimliliğini artırabilirler (Ha vd, 2002). 

İnsanlar yapısı gereği doğaya bağlantılar aramakta, duygusal, bilişsel ve fiziksel olarak doğal olana 

ilgi duymaktadır. İş yerinde doğanın yarattığı çağrışımlar;  bitkiler, ahşap malzemeler, kumaşların içindeki 

desenler ile verilebilmektedir. Bu çağrışımlar rahatlama duygularını arttırmaktadır. Bitkiler;  bir ofis alanı 

içerisindeki canlı unsurlardır ve  yüksek konsantrasyon gerektiren görevlerde yorgunluğun önlenmesine 

yardımcı olurlar. Doğanın;  dikkati ve canlılığı artırdığı ve insanlara bir anlam, aidiyet ve refah duygusu 

verdiği söylenebilir.  

Ofis tasarımlarında; odaklanmayı sağlamak için açık düzen yerleşmeden başka kapalı çalışma 

odalarının düzenlenmesi gerekmektedir. Günümüzün çalışma ortamlarının streslerinden bazıları, insanların 

kişisel alanlarının tehlikeye atıldığı gerçeğidir. Pek çok kişi alışılagelmiş olarak yakın mesafelerdeki 

ortamlarda çalışmaktadır. Her bireye odaklanma için zaman ve mekânların verilmesi, mahremiyet içinde 

çalışmak ve birlikte çalışmak arasında doğru dengenin sağlanması gerekmektedir. Pek çok kuruluş, yenilik ve 

becerikliliğin ekip çalışmasından kaynaklandığını kabul etmektedirler. İşbirliği insanları harekete 

geçirir. Birlikte çalışarak, çalışanlar yeni ve daha iyi fikirlerle ortaya çıkarlar ve süreçlerin nasıl düzene 

sokulacağını ve çıktıların nasıl iyileştirileceğini keşfederler. Çalışma alanlarında yakınlık etkileşim için 

önemli bir etkendir. Psikoloji profesörü Thomas Allen tarafından yapılan yakınlık ile ilgili bir çalışmada 

insanların diyaloglarının mesafe arttıkça düştüğü tespit edilmiştir. Aynı şekilde aynı binada olmasına rağmen 

farklı katlarda bulunan çalışanların birbirleriyle hiç etkileşimde bulunmadığını da görülmüştür.  

Yazıcı, çöp kovası, kitap, dergi gibi yaygın kullanılan kaynakların merkezi bir konuma yerleştirilmesi 

çalışma ortamını daha verimli kılmaktadır. Çalışma yüzey yüksekliklerinin hem oturarak hem ayakta 

çalışmaya izin verecek şekilde çeşitlendirilmesi, mekân içinde ayakta buluşma noktalarının tasarlanması 

sağlık açısından gereklidir. Sürekli oturarak çalışmak, sağlık yönünden uygun görülmemektedir. Fiziki 

aktivite için ayakta çalışma bölgeleri kurulabilmektedir. Ofis düzenleri, geleneksel ofislerden “Yeni Çalışma 

Biçimleri” nin hayata geçirilmesi ile önemli ölçüde değişmiştir.  Son yıllarda, daha fazla fiziksel aktivite ve 

ofislerde daha az durağan zamanın teşvik edilmesinin bir yolu olarak , çeşitli kuruluşlar, adım sayım 

kampanyaları, ayakta ve yürüyüş toplantıları düzenlemekte ve ayakta çalışma masaları tasarlamaktadır 

(Candido vd., 2019). Mekân içinde çalışanlar için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması, kafeterya 

varsa orada sağlıklı yiyeceklerin satılması gibi öneriler dikkate alınmalıdır.  Tayland'da bir telekominikasyon 

firması olan Dtac House’un  "Oyun ve Eğlence" fikriyle yola çıktığı mekân tasarımında,  çalışanlarını hareketli 

ve yaratıcı olmaya teşvik etmek amacıyla ofisin içine yürüyüş- koşu parkuru ve sağlıklı yaşam alanı 

tasarlanmıştır. Ofiste, çalışanların rahatlığının geliştirilmesi ve sağlıklı bir çalışma ortamına teşvik edilmesinin 

önemi vurgulanmıştır. 

 
Şekil 3. Tayland'da bir telekominikasyon firması olan Dtac House, Bankok 

 

Özellikle kullanışlılık açıdan çalışma masaların ölçüleri önemlidir. Masa yüksekliği otururken dirsek 

yüksekliğinin hemen altında olmalıdır. Klavye, omuzlarınızın genişliğine ve kolayca ulaşabilmelidir. Monitör 
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göz hizasında ve yaklaşık bir kol boyu kadar uzaklıkta olmalıdır. Çalışma koltuğu sırtınızı tam olarak 

destekleyebilmelidir ve ayaklarınızın yere tamamen temas etmesine izin verecek şekilde koltuk yüksekliği 

ayarlanabilmelidir. Mekân içinde doğru tabelalar ve yön bulmayı sağlayan işaretler olmalıdır. Kişilerin 

güvenliği için özel eşyalarını saklayabilecekleri kilitlenebilir dolaplar açık ofis içinde yerleştirilmelidir.  

 

5. Açık Ofislerde Mekan Düzenlemesi 

Firmanın türü ve iş hacmi; iş yerinin mekansal tasarımını belirlemektedir. Mekan; yapılan işin türüne 

cevap verecek şekilde düzenlenmelidir. Firmaların büyüklüklerine ve yaptıkları işlere göre farklı birimlerinin 

tasarıma eklendiği görülmektedir. 2500 kişinin çalıştığı bir mekanla 200 kişinin çalıştığı mekanın 

işlevlendirilmesi arasında farklılıklar vardır. Yeni piyasaya sürülen ürünlerin dünyaya yayılımını 

gerçekleştirmek için sürekli arayış işinde olan firmalar, yeni bir ürün keşfetmenin çalışan memnuniyetini 

arttırmaktan geçtiğini varsayarak,  ofislerini bir çok işlevi barındıran mekanlara dönüştürmüşlerdir. Ofislerde, 

sinema salonu, bilardo salonu, uyku bölümleri, sınırsız yiyecek imkanı sunan restaurant, kafe ve barlar, kuaför, 

spor salonları, yoga salonu , çocuk bakım alanları, masaj odaları, bisiklet tamir atölyesi, müzik atölyesi, kuru 

temizleme, dış mekan eğlence, dinlence ve çalışma alanları gibi mekan birimleri vardır. Özellikle Facebook, 

Linkedin, Google, Yahoo gibi internet ve bilişim sektörü diyebileceğimiz firmaların daha çok öğretici, 

yenilikçi ve eğlenceli  büyük kampüsler gibi tasarlandığını görmekteyiz.  

 
Şekil 4. Orta ölçekli bir ofiste işlev şeması örneği 

 

 

Orta ölçekli bir iş yerinde mekanın organizasyon şeması şu şekilde farklı mekan birimlerine 

ayrılmaktadır: 

 

1.Toplantı Alanı: Ofislerde toplantı alanları farklı işbirliği biçimlerini desteklemek, birlikte yaratmak 

, yeni fikirler üretmek ve bunları diğerlerine sunmak üzere tasarlanır. Fiziksel olarak dağılmış çalışanların 

teknoloji sayesinde biraraya geldiği alanlardır.  Toplantı alanları hareketli çalışanlar ve yerleşik çalışanların 

ortasında yer alan bir yerde tasarlanmalıdır.  

 

2.Hareketli Alanlar: Sürekli ofiste olmayan, gün boyunca proje ve sahada görev yapan çalışanların 

başkalarıyla bağlantı kurması veya odaklanması için ofis içinde bir çalışma mekanıdır. Bu mekan kaynak 

alanına yakın olmalıdır. Bu alanda hareket halindeki çalışanların eşyalarını kilitleyebilecekleri dolaplar 

olmalıdır. 

 

3. Yerleşik Alanlar: Çalışanların günlük görevleri tamamlamaları için ayrılmış alanlardır. Hem 

bireysel hem de grup çalışmasının yapıldığı mekanlardır. Kişisel depolama ve aidiyet duygusunu verebilecek, 

kişiselleştirilmiş alanlar yaratılmalıdır. Çalışanların kendilerini yenileyebilecekleri ve odaklanmalarını 

sağlayan doğaya erişebilir alanlar düşünülmelidir. Bu alan kaynak alanına da yakın olmalıdır.  
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4. Sosyal Alanlar: Sosyalleşmek, gayri resmi toplantılar düzenlemek, odaklanmak ve yemek yemek 

için tasarlanmış alanlardır. Tasarımla ilgili düşünceler belirli bir takım veya bölümün kültürüne göre 

ayarlanmalıdır. Bu davet edici alan, iş arkadaşlarıyla şans eseri  karşılaşmalara teşvik eden bir alandır. Çalışma 

günü boyunca planlı ve plansız etkileşimleri desteklemek için küçük işbirlikleri için sosyal ortamlar 

yaratılmalıdır. 

 

5.Kaynak Alanı: Hareketli alan ve yerleşik alanın ortak kesiştiği bir noktada konumlandırılmış bu 

alan çalışanların işlerini kolaylaştırmak için bir takım metaryelleri ve okunması gereken kaynakları barındırır.  

 

 

SONUÇ 

Çalışma alanlarında insanlar, yapılardan ve tasarımdan daha değerlidir. Çalışanlar çalıştıkları 

makinelerden, işgal ettikleri masalardan veya kullandıkları teknolojik aygıtlardan daha fazla firmaya değer 

kazandırırlar. Son zamanlarda tasarım tamamen maliyeti düşürmeye odaklanmış durumdadır ve tasarımda 

insan unsuru ikinci plana atılmaktadır. Çalışma çevresinin yaratımı bir kurumun iş yeri, iş süreçleri ve 

uygulamaları, çalışanların refahı ve örgütsel verimliliği arttırmaya yönelik bir takım kararların alınmasıyla 

oluşmaktadır. 

Geleneksel tipte tasarlanmış kapalı ofislere geri dönüşün pek mümkün olmadığı günümüzde en ideal 

çözüm tek tip bir ofis tasarım sistemi kurmayarak, gizlilik ve birlikte çalışma arasında bir dengenin kurulması 

ile birlikte yenilikçi çözümlerin oluşturulmasının sağlanmasıdır.  Yeni çalışma düzenine göre çalışanların bir 

kısmının çalışma şekli ofis içinde ve dışında hareketlidir. Bu kişiler için mekân içinde ayrı bir bölüm 

tasarlanabilir. Sabit ve uzaktan çalışanlar için teknik desteğin teknoloji kullanılarak sağlanması gerekmektedir. 

Araştırma bulguları açık ofis çalışanlarında, verimlilik kaybı, kimlik bunalımı, mahremiyet eksikliği, 

sağlık sorunları ve düşük iş tatmini gibi problemler yaşadıklarını göstermektedir. Bu sorunları önleyebilmek 

için beyin fırtınası odası, cep telefonu konuşma bölümleri, sessiz odalar, resmi ve resmi olmayan  toplantı 

odaları gibi yeni mekan birimlerinin tasarıma eklendiğini görmekteyiz. Özellikle küresel firmalar hızlı bir 

büyüme sağladıkça mekânlarında şimdiki zamana ve gelecek zamana göre planlama istemektedir. Örneğin 

işin kapasitesi büyüdükçe daha fazla çalışma ve belgelerini depolama alanına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Mekânın sadece fiziksel gereksinimlere değil aynı zamanda duygusal gereksinimlere hitap edebilmesi 

için renk, doku, malzeme, ışık ve grafik kullanımların mekân içinde yaygınlaşması gerekmektedir. Duyusal 

açıdan zengin ortamlar, renk, desen, doku ve duyuları çevreleyen diğer unsurları içerir. Çoklu duyulara sahip 

olmak, yenilenme ve ilham alma deneyimleri yaratır ve birçok tasarım duyusal zenginlik kaynağı olarak ilgiyi 

artırır ve stresi azaltır. 

Dünya üzerinde küresel ölçekteki firmaların, farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen insanları esnek 

mekânlar içinde, yaratıcılığı teşvik eden ortamlarda çalıştırdığını görmekteyiz. İşletmeler enerjik çalışmaya, 

yeni fikirler oluşturmaya, her geçen gün anlamlı bir ilerleme kaydetmeye hazır olan insanlara ve çalışma 

ortamlarına ihtiyaç duymaktadırlar.   
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CRISIS MANAGEMENT IN 21st CENTURY 
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ABSTRACT 

A good leader is recommended to take certain actions before, during and after a crisis to eliminate 

and shorten the effects of these hard times. Before a crisis, an effective leader may need to detect the potential 

crisis areas. Surely, every crisis cannot be predetermined but many crises can provide some clues before 

happening.  

The plans, which include prevention methods, should be developed by simulating the scenarios 

appropriate for the areas to be detected and response durations should be shortened as much as possible 

establishing on the applicable research on catastrophes and crisis controlling via leadership, our academic 

research explores the characterizations and the natures of such crises via leadership peculiarities for 

managing such catastrophes. 

Keywords: Leadership, Catastrophe, Crisis. 

JEL Codes: H12, L20, M12. 

 

 

 

ÖZ 
Tüm başarılı liderlerin yüz yüze gelebileceği çok kriz ortamlarının etkisini asgariye indirmek ve 

devamlılığını azaltmak için kriz başlamadan önce, kriz surecinde ve kriz akabinde uygulamaya koyması lazım 

olan bazı aktiviteler ve eylemler önerilmektedir. Kriz başlangıcından evvel etkili bir liderlik pozisyonunun 

muhtemel kriz kaynaklarının farkındalığına ağırlık vermesi lazım gelebilir. Elbette tun krizleri oluşmadan 

önce fark etmek mümkün olmayabilir ama bu oluşumların bir çoğu öncesinde işaretlerini gösterebilmektedir. 

Farkındalık sağlanabilen alanlara uyumlu ve sonuç odaklı ihtimal alternatiflerini simule önleyici – prevention 

– şekillerini kapsayan organizasyon ve uygulamaları içeren planlar oluşturulmalı ve olası krizlerde gerekli 

proseslerin icra edilmesi sureci olabildiğince kısa bir zaman içine daraltılabilmelidir.  

Bu araştırmamızda krizlerin tür, tanım ve açıklamaları ifade edildikten sonra olası krizlerin idare ve 

yönetimi aşamalarında liderlerin kavramsal bir bakış açısıyla nasıl bir tutum içine girmeleri lazım geldiği 

hususları üzerine yoğunlaşılmıştır. , 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Kriz Ortamlari, Kriz. 

JEL Kodları: H12, L20, M12. 
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1. Introduction and Types of Crisis 
The leaders must be taking certain actions before, during and after a crisis to eliminate and shorten the 

effects of these hard times. Before a crisis, an effective leader may need to detect the potential crisis areas. 

Surely, every crisis cannot be predetermined but many crises can provide some clues before happening. The 

plans, which include prevention methods, should be developed by simulating the scenarios appropriate for the 

areas to be detected and response durations should be shortened as much as possible establishing on the 

applicable research on catastrophes and crisis controlling via leadership, our academic research explores the 

characterizations and the natures of such crises via leadership peculiarities for managing such catastrophes. 

The researches conducted address two main types of crisis (James and Wooten, 2004): sudden and 

slow-burn crises. Natural disasters, terrorist attacks, sabotage actions and workplace insanities can be given 

as examples for sudden crises. Slow-burn crises may consist of product errors, scandals, bribery, sexual 

harassment and managerial errors. 

 

2. Leadership During a Crisis 
Leadership is one of the most researched subjects and there are many articles written on leadership. 

When you search the term "Leadership" on Google search engine, over 150 million results welcome you. 

(December 23, 2008). The word "Crisis" provides more than 182 million results while "Crisis Management" 

gives over 19 million results. However, when we search for "Crisis Management", nearly 1 million results are 

found; "Leadership during crisis" offers around 400 thousand results while "Leadership in crisis" gives more 

than 20 million results. The effects of the last crisis may be effective on the high number of crisis and crisis 

management terms but the subject of leadership in crisis still continues to be researched by various disciplines. 

The three elements essential for an effective crisis management were "effective and open 

communication, a clear vision and a chain of values, sincere human relations (Klan, 2003, Schoenberg, 2004). 

Leaders who develop and give importance to these characteristics as well as practicing them frequently, will 

be able to easily control the human dimension during a crisis. Previous studies revealed that the most important 

factor during a crisis was human (Gill, 2008, Blythe, 2006). 

In a crisis, being in the forefront of the public opinion is a very important for a leader in terms of crisis 

management (Braden et al.,2005, Martin, 2007). Some studies (ASPH, 2005) suggested that leadership did 

not follow a straight line in a crisis. It is a common view that leadership is an uneven and constantly developing 

process. Remaining consistent in such chaotic environments is an indispensable part of crisis leadership 

(ASPH, 2005). 

In a research conducted in the field of mining (Kowalski et al., 1996), what kind of leadership profile 

can emerge during a crisis was analyzed. Eight mining accidents were examined and the common 

characteristics of the leaders who enabled the rescue of the survivors were revealed. 

• All of the leaders are vigilant, well-informed, careful and environmentally-conscious people. What 

is interesting is that these leaders show these characteristics also in normal situations. 

• These leaders are the natural authority figures of their environments. 

• All of these leaders are strong-minded individuals but they can be flexible when needed. 

They can take sudden decisions easily while they are open to logical and punctual advises. 

• In these eight examples, a second person consulted the leader. 

• All of these leaders have high level of empathy.   They have the ability to understand the fears and 

concerns of other people in the groups and calm them down. 

• In the eight cases, all group members had trust in these leaders. 

They believed that their leaders would rescue them from this situation. 

• The most distinct characteristics is that all of the vital decisions are accurate; 

this result is interesting especially in light of the little but critical information. 

As an exception, researches reveal that mostly two types of leadership come to the forefront in political 

crisis; one of them is the status quo supporter leadership committed to the regime and aiming at recovering it 

and the other is the revolutionary leader aiming at changing the system radically and replacing it with another 
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orderCuzan, 2003). In addition, one of the common points of charismatic leadership approaches is that the 

occurrence of a stress, change, crisis or chaos in an organization facilitates the emergence of a charismatic 

leader (King, 2007, Pillai, 1996). Even more importantly, it is specified that the most effective leaders during 

a crisis come to light from charismatic leaders. Fischbein (2005) describes two  types  of  charismatic  profiles  

instead  of  only  one, visionary  and  instant-reactional leaders. While visionary leaders prefer an energetic 

management with an optimistic point of view, instant-reactional leaders calm their  juniors down,  and apply 

the chain  of command. Their juniors obediently take over the decision authority to this type of leaders 

(Drsikell and Salas, 1991). The leader types in the above-mentioned mine accidents are good  examples of 

instant-reactional leaders.  However, this type of leaders may be quickly forgotten after a crisis (Fischbein, 

2005). 

 

3. Organizational Structures in Crisis Management 
In centralized organizational structure, all authorities and responsibilities are gathered in a single center 

in a crisis period. This type of crisis management may have advantages and disadvantages. Since centralized 

crisis management requires to take immediate actions, it can stabilize the organization. In addition, it has a 

structure that requires a lot of responsibility and authority (Altınkesen, 2006). 

In decentralized organizational structure, the crisis process is divided into certain phases and separate 

departments handle the process. In case of a crisis, imposing a burden, which requires such critical 

coordination, on the already disrupted communication can create serious problems. A strong coordination 

structure is needed in decentralized crisis management (Altınkesen, 2006). 

Zuzak (2005) argued that established culture in organizations played a key role in overcoming a crisis 

or failing in the process in case of a crisis. Individual conflicts and value judgments concealed in the 

organizations, which do not have an established culture, may emerge from obscurity. Although a good leader 

exists, it can create a negative catalyst effect in some crises.  It is observed that even though the organizations, 

which have an established culture, values and protect their individuals, are caught unprepared during a crisis, 

they are more successful in terms of responding emergencies and the people, who know each other, can easily 

adapt to the chain of command while organizing emergency response teams. Undoubtedly, the share of trust 

placed on leaders and mutual trust principle is undeniable in this regard (James and Wooten, 2005). 

Organizations may show different reactions during a crisis. Booth (1993: 109) classified these 

reactions as shock, denial and retreat, acceptance, incorrect adaptation and adaptation.  

 

4.  Conclusion : Creating a Crisis Management Team 

Schoenberg (2004) and Braden et al. (2005) claimed that teams were one of the most effective tools 

used in pre-crisis planning phase and during a crisis. While planning teams, choosing individuals from 

different departments and with different abilities is effective for providing immediate response on tactical 

level (Braden et al., 2005, Schoenberg, 2004, King, 2002). Furthermore, the existence of individuals with 

different abilities is very effective to overcome extraordinary situations and taking appropriate decisions in 

case of a crisis. As mentioned before, it is seen that in organizations having an established culture and 

developed human relations, teams instinctively form under the command chain of leaders after getting over 

the first shock even if there is no team planning made in the organization (Kowalski et al., 1996, Braden et 

al., 2005). 

 

 

REFERENCES 

1. Appadurai, A. (1990). Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, Theory, Culture 

and Society (SAGE London, Newbury Park and New Delhi) Vol. 7 295-320 

2. Castles, S. (2004). Why migration policies fail. Ethnic and Racial Studies Vol. 27 No. 2 March 2004 

pp. 205–227 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

321 

3. Cox,R (1994) “Multilateralism and the Democratization of World Order”, paper for the International 

Symposium on Sources of Innovation in Multilateralism, Lausanne, May 26-28, as cited in J. A. Scholte, “The 

Globalization of World Politics”, in J. Baylis and S. Smith (eds.), The Globalization of World Politics, An 

Introduction to International Relations (New York: Oxford University Press, 1999) 

4. Çora H. (2016), Leadership While Managing Change, TURAN-CSR International Scientific Peer-

Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SPRING, Issue: 

30 pp.233-248  

5. Çora H. (2016) "Leadership and its influence on a Healthy Corporate Culture" TURAN-CSR 

International Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 

8/SUMMER, Issue: 31 p. 160 

6. Çora H., (2017) "Strategic Perspective In Millennium Companies" TURAN-CSR International 

Scientific Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 11/SPRING, 

Issue: 41 pp. 335-346 

7. Çora A.N., Çora H., (2016), Secrets of Effective Leadership, TURAN-CSR International Scientific 

Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Volume: 8/SUMMER, Issue: 

31 p. 174 

8. Çora A.N., (2016), Global Governance and Globalization, Pub. CreateSpace, USA, 67 

9. Çora H., Aydin S., (2016), Y Kusagi Online Alısveris Trendleri: Pazarlama ve Organizasyon 

Uygulamalari, CS Publications, ISBN 9781530423118, CA, USA p. 1 

10. Frank, A. G. (1969).The Development of Underdevelopment. Monthly Review: 18, 4 

11. Hill, Christopher. (1993). The Capability-Expectations Gap, or Conceptualizing Europe’s International  

Role.  Journal  of  Common  Market  Studies  Volume  3  1,  No.  3 September 

12. Hooghe,  Liesbet and  Marks, Garry.  (2001).  Types of Multi-Level Governance.  European Integration 

Online Papers (EIoP) Vol. 5 (2001) N° 11. 

13. Jacoby Wade and Meunier Sophie. (2013). Europe and the Management of Globalization Journal of 

European Public Policy Special Issues as Books 1st Edition, Routledge;1 edition. 

14. Marks, Garry. (1993). Structural Policy in the European Community. In: A.W. Cafruny and G.G. Ro-

senthal, (eds.) The State of the European Community, Volume 2: The Maastricht Debates and Beyond. 

Boulder, Colorado: Lynne Rienner, pp. 391-410. 

15. Marks, Garry; Hooche, Liesbet; Blank Kermit. (1996). European Integration from 1980s: State-Centric 

v. Multi-level Governance.   Journal of Common Market Studies. Volume: 34, No: 3 September 1996 

16. Marsheimer,  John.  (1990).  Back  to  Future:  Insatability  in  EuropeAfter  the  Cold  War. 

International Security, 15 (1) 

17. Meunier, S. (2000) ‘The French Exception’, Foreign Affairs, 79 (4), 104-16. 

18. Meyer John W. and Boli, John M. Thomas George, and Ramirez, Francisco O. (1997) World Society 

and the Nation-State.  American Journal of Sociology 103: 144-81 

19. OECD, Intra-Firm Trade (1993). Paris p. 7, as cited in R. Brinkman and J. Brinkman, “Corporate 

Power and the Globalization Process”, International Journal of Social Economics, Vol. 29, No. 9, 2002, pp. 

730-752, pp. 730-731. 

20. Portes, Alejandro. (1997). Globalization from Below: The Rise

 of Transnational Communities. Princeton University 

21. Robertson, Roland 1983a). Religion, Global Complexity and the Human Condition” in Absolute 

Values and the Creation of the New World. Volume 1. New York; International Cultural Foundation 

22. Robertson,  Roland  (1983b)  Interpreting  Globality  in  World  Realities  and  International Studies 

Today. Glenside, PA: Pennsylvania Council on International Education 

23. Robertson, Roland. (1995) “Glocalization: Time-Space and Homogeneity- Heterogeneity. M. 

Featherstone et al (ed) Global Modernities, London: Sage. pp. 25-44 

24. Sklair, Leslie (2000). The Transnational Capitalist Class and the Discourse of Globalization. 

Cambridge Review of International Affairs, vol: 14 iss:1 page:67 London 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

322 

25. Wallerstein, Immanuel. (1974a).The Rise and Future Demise of the World-Capitalist System: 

Concepts for Comparative Analysis." Comparative Studies in Society and History 16: 387-415. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

323 

(44) 

Dr. Ali Nazmi CORA182 

OSMANLI GERÇEĞİ ve ATATÜRK 

AN OTTOMAN TRUTH and ATATURK 

 

 

 

ÖZ 

Yabancı ve bizim tarihçilerimiz Osmanlı imparatorluğunu araştırırken artık değişik bir pencereden 

bakmayı tercih ediyorlar. Geç de olsa Osmanlı Devleti'ne art niyetlerden ve ön fikirlerden arınmış, pragmatik 

bir düşünce yapısı ile yaklaşmayı deniyorlar. Bu tarihçiler analitik bir yaklaşımla yeni ve gerçekçi 

yorumlarıyla, Dünyayı ve Türk insanı bilgilendiriyorlar. Onlara yepyeni bir yorum kazandırıyorlar. Bu konuda 

yeni bir çığır açtıklarını sevinçle görüyoruz. Tarihin herzaman aynı tempoda seyretmediğinin altını çiziyorlar. 

Sadece tarihe bakmanın yeterli olmadığını tarihi ayrıntıları ile inceleyip ayrıntıdan bütüne ulaşmamız gerektiği 

konusunda bizleri uyarıyorlar.  

Tarihçiler bundan sonra Osmanlı Tarihini ön fikirlerden arınmış analitik bir yaklaşımla araştırmalı ve 

bağımsız, özgün sonuçlara ulaşmalıyız. Kadim bir deyim ile bakmakla yetinmemeli, görmeyi de denemeliyiz. 

Tarihimizesahip çıkmalı, Osmanlı'nın Türklüğü ve Hoşgörüsü, Osmanlı Devleti'nin Siyasi Yapısı, 

Osmanlı'nın Kurumlaşması ve Yayılışı, Osmanlı Devleti'nin Dinsel Niteliği, Devşirme İktidarın Oluşumu ve 

Yeniçeri, Sosyolojik ve Ekonomik Yapı Olarak Osmanlı sistemi , Zaman içinde geri kalma nedenleri üzerinde 

çokça düşünmeliyiz (Ortaylı 2017, İnalcık 2009. Çora 2014). 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Devlet-i Aliyye, Türkiye, Türk İmparatorluğu. 

JEL Kodları N4, N9, Z1. 

 

 

ABSTRACT 

Foreigners and our historians prefer to look at the Ottoman Empire from a different perspective. They 

are trying to approach the Ottoman Empire with a pragmatic mindset, free of any intentions and preliminary 

ideas. These historians inform the world and the Turkish people with their analytical approach with their new 

and realistic interpretations. They give them a whole new interpretation. We are glad to see that they have 

opened a new era. They underline that history does not always follow the same pace. They warn us that it is 

not enough just to look at history and that we should examine the details in detail and reach the whole from 

the details.  

The historians should then explore the Ottoman History with an analytical approach free of 

preliminary ideas and reach independent, original conclusions. We should not confine ourselves to looking 

with an ancient phrase, but try to see. The Turkishness and Tolerance of the Ottoman Empire, the Political 

Structure of the Ottoman State, the Establishment and Spread of the Ottoman Empire, the Religious Quality 

of the Ottoman State, the Formation of the Reformation Power and the Janissary, The Ottoman System as a 

Sociological and Economic Structure (Ortaylı 2017, İnalcık 2009. Çora 2014) We have to think about this. 

Keywords: Osmanlı, Devlet-i Aliyye, Türkiye, Turkish Empire.   

JEL Codes: N4, N9, Z1. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Tarihimize baktığımızda aslında Türk devletlerini “Doğu” ve “Batı” Türk Devletleri olarak ikiye 

ayırabiliriz. Göktürklerle başlayan ve Timur, Bâbür, Altınordu ile devam eden Doğu Türk devletleri ile Batı’ya 

doğru ilerleyen Türklerin gittikleri yerlerde kurdukları Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye 

Cumhuriyeti gibi devletler Batı Türk devletleridir. (Özgen, Uğurluel 2016). 

 

1.2. Osmanlı asla  Avrupa ve Asya’da örnekleri bulunan göçebe imparatorluklardan biri değildir. İdari 

prensipleri ve kurumlarıyla tipik bir Ortadoğu imparatorluğudur. Hatta Osmanlı devleti öncelikle hep batıya 

doğru büyümüştür. Bu nedenle kesinlikle bir Avrupa imparatorluğudur. Osmanlı imparatoluğu başlangıçta 

ekonomik olarak mükemmel yapılanmış vve bu yapıdan Avrupa’da çok yararlanmıştır. Padişahların 

yabancılara bağışladığı kapitülasyonların amacı yabancılara ticaret kolaylığı sağlamak olmasına rağmen 

zamanla  Osmanlı Devletinin aleyhine işlemiş, aksamış ve sonunda Avrupa’nın ve modern kapitalizmin 

gelişmesini sağlayan Avrupa sömürge sisteminin önemli bir parçası olmuştur (Türükoğlu 1976). 

 

2. OSMANLI DEVLETİNİN GERÇEK ADI 

2.1.Asırlar boyunca  “Devlet-i Aliyye” Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi kayıtlardaki ismidir. 

Resmiyette “Osmanlı imparatorluğu” ismini kullanmamıştır. İmparatorluğun Avrupa’daki ismi ise, o ülkenin 

lisanına göre “Turquie”, Turkey, Türkei, Turchia olarak kullanılırdı. Gerektiğinde “Türk İmparatorluğu” da 

denirdi. Ancak son zamanlarında özellikle 19ncu asrın ikinci yarısından itibaren  bazen “Devlet-i Aliyye-

Osmaniye” de kullanılmıştır. Ancak “Devlet-i Aliyye” resmî isminde bir değişiklik asla yapılmamıştır. Bazı 

Türkçe belgelerde  Osmanlı kullanılmasına rağmen “Devlet-i Aliyye” tüm uluslararası anlaşma ve 

yazışmalarda ve bu  anlaşmaların Türkçeye tercümelerinde, yani uluslararası tüm faaliyetlerde daima “Devlet-

i Aliyye” vardır (Ortaylı 2006-2017, İnalcık 2017). 

 

2.2. Osmanlı imparatorluğunun veya resmi adıyla “Devlet-i Aliyye” nin, sahip olduğu topraklar 11. 

Asırdan beri batı tarafından “Türkiye” diye bilinir. Türkler Malazgirt Savaşından sonra bölgeye topluca 

yerleşmişler ve hemen sonra Türkiye ismi görülmeye başlamıştır. Eski asırlardaki, tarih kitaplarında, 

haritalarda batılılar tarafından  kaleme aldıkları seyahatnâmelerde devletin ismi olarak “Türkiye”, bulunduğu 

topraklarıda “Anadolu” diye yazmışlardır.(Çora 2014, Ortaylı 2006-2017, İnalcık 2017). 

 

3. TEŞKİLAT VE SOSYAL YAPI 

3.1. Üç Kıtaya yayılmış Osmanlı Devletinde, çeşitli etnik ve dini toplumların uyum içinde yaşamasına 

yabancılar "Pax Ottomana" (Osmanlı barışı) demişlerdir. Bu deyim tarihin daha önceki döneminde "Pax 

Romana" şeklinde Roma İmparatorluğu içinde kullanılmıştır. Dünya barışı anlamında kullanılan "Pax 

Romana" ile Halk emniyetleri için barındıkları kalelerden çıkmış, civarda bulunan ziraat alanlarında yaşamaya 

başlamıştı. Şehirlerin etrafındaki ziraat alanları ile, şehirlerin şehirlerle irtibatı artmış ve bir refah dönemi 

başlamıştır. Romalılar Anadolular'ın, Mısırlılar'ın tanrılarına tapınmaya başlamışlar, o ülkelerin kültürünü ve 

hayat tarzını benimsemişlerdir. Bu şekilde, dünyanın kültürel kaynaşması gerçekleşmiştir (İnalcık 2017-2018, 

Karal 2011) 

 

3.2. Osmanlı kurulduktan sonra dünya değerlerine sahip bir imparatorluk kurma konusu ortaya çıkmış 

ve bir örnek aranmıştır. Bu dünya imparatorluğu için model hangisi olacaktır? Türk  imparatorluğundan önceki 

imparatorlukların en önemlisi ve en esaslısı olan Roma olacağı çok açıktır. Çünkü iki tane imparatorluk modeli 

vardır; birisi İran, diğeri Roma'dır. İran İmparatorluğu'nu siyasetiyle, siyasi literatürüyle tanıyoruz. Daha 15. 

asırda devlet yönetimi için gerekli olan "Kabüsname", Nizam-ül Mülk'ün "Siyasetnamesi, Beydaba'dan siyasi 

· eserler, nasihatnameler, siyasi formüllerin hepsi Farsça'dan çevrilmiş  durumdadır (Ortaylı 2017, Tanör 

2018)  
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3.3. Bu çevirilerin hepsinde tamamıyla İran tabirleri kullanılmıştır. Mesela, "kisra", "kayser"in (fr. 

Cesar) karşılığıdır. "Tuğra-yi giti-sitan-ı Hakanı" (cihanı zapteden Hakan'ın tuğrası), "tuğrayi garra" (parlak 

tuğra) gibi tabirlerin hepsi Farsça'dan geçmedir. Aynı zamanda, Roma imparatorluğuna ve onun aristokrasi 

sembollerine duyulan merak vardır. Bir örnek verirsek Ayasofya için Türk efsanelerinin haddi hesabı yoktur. 

Çünkü, Ayasofya bir imparatorluk simgesi olarak agörünüyor ve bu tapınağın alınması çok önemlisayılıyordu. 

Fakat bir yerden sonra onun bir cami olması o anlamda bir sembol sayılmıyor. Yeni Türkiye’nin onu bir müze 

haline getirmekle tarihe yakışır bir adım atmıştır. Çünkü onun uluslararası bir medeniyet eseri  olarak kabul 

edilip sizin kontrolünüzdeki bir eser olarak değerlendirilmesi aynı statü sembolü anlamını taşımaktadır 

(Ortaylı 2008, Türükoğlu 1976, Karen 2015). 

 

3.4. Evrensel bir imparatorluk olan Osmanlı aslında Türk İmparatorluğudur. Esası Türktür. Evrensel 

bir imparatorlukta en önemli unsur ordudur. Osmanlı ordusu Türk’lerden oluşur. Rumeli ve Anadoludaki 

köylerden alınan çocukların çok küçük yaşta alınıp Türkleştirilmesi (devşirilmesi) esasına dayanır. Devşirilen 

çocuklar bazılarının anlattıkları gibi sepete konulup getirilen bebekler değildir. Çünkü Osmanlı idaresi aptal 

değildi. Çocuk bakma, kundak vs. bir şey söz konusu değildir. Çocuğun süt çocuğu (şir-har) yahut küçük 

çocuk (bekçe) olmaması gerekir. Çocuğun 8 yaş üstü çocuk(Gulam ve gulamçe) olması gerekiyor. "Sakallı" 

diye tanımlanan yani16-17 yaşını geçenler orduya kabul edilmezlerdi. Ancak Ordunun istihkam ve inşa 

sınıfları (mi'rnaran-ı hassa ocağı) için, mimariden, taşçılıktan, inşaattan anlayan adamlar, Mimar Sinan gibi 

biraz ileri yaştakiler de devşirilebiliyordu. Fakat, her halükarda, kaşarlanmış insanın ocakta yeri yoktur. 

İkincisi, şehir uşağı sureti katiyede alınmaz. Çünkü gözü açıktır, tam tabiriyle anasının gözüdür. Ocağa 

alınmak istenen insan aptal değil, fakat kaşarlanmış tip de olmayacaktır, temiz adam olacaktır. Buna dikkat 

edilir. Bunun için en uygunu dağ köylülerinin, kıyı köşe yerlerinin. insanlarıdır. İstisnalar her zaman 

mümkündür. Büyük ruhban ailelerinden, entelektüellerden de çocuk alındığı olmuştur. Önemli bir ruhban 

ailesinin çocuğu olan Sokullu Mehmet Paşa, anası babası ikna edilerek alınmıştır. Fatih'in veziri azamı 

Mahmut Paşa böyledir. Bu çocuklardan asker olarak ayrılanlar öncelikle Edirne, Bursa vb. İstanbul'a yakın 

bölgelerde , köylülerin yanına yerleştirilirdi. Başka bir tabirle  "Türk’e verilirdi". Bu mükemmel bir sistemdi. 

Böylece Türk köylüsünün yanında Türkçe öğrenecek, dinini öğrenecektir.Türk  Köylüsünün  yanında din 

öğrenmek en temiz en doğru dini öğrenmektir Burada öğrenilen dinle yobazlığa, medrese ulemalığına,  

dinsizliğe karşı yetiştirilirdi. Bunlar arasından daha zeki, daha işe yarar görülen çocuklar, Topkapı veya Edirne 

Sarayında Enderun'a alınır. Orada uzun hizmet yılları ve hizmet içi eğitimden sonra  Tuğgeneral-Tuğamirale 

denk bir rütbe olan sancak beyi rütbesiyle çıkar (Uzunçarşılı 2014, Tevarih-i Al-i Osman, Emecen 2010, 

Ortaylı 2017). 

 

3.5. Burada bir emperyal örgütlenme söz konusudur. Yatay olarak, coğrafi olarak bu imparatorlukta 

kesinlikle merkeziyetçi bir yapı söz konusudur. Eyalet, eyaletin altında sancaklar, sancakların altında kazalar 

v.b. Kazalarda askeri sınıf üyesi olmakla birlikte asker olmayan, hukukçu olan kadılar yöneticidir (Belen 2010, 

Gündüz 2014).   

 

3.6. Örneğin, 19. asırda "Arabistan ordusunda hemcinslik arttı" deniyor. Yani, Araplar'ın sayısı arttı: 

"Anadoludari Türk uşağı yollanması, irade". Demek ki ordunun içinde 19. Yüzyılda asla, daha evvel de olduğu 

gibi, Türkçe'nin dışında bir komuta dili yoktur ve hakim unsurun Türk  olmasına dikkat edilir. Bu çok önemli 

bir şeydir ve bütün İslam imparatorlukları içinde en  militanı, onun için bu devlettir (Ortaylı 2017, İnalcık 

2017)  ·  ·  

 

3.7. Bürokraside de Türklük hakimdir: Rumeli halkları, Türk, Arnavut, Boşnak vs. Bürokrasiye 

girebilirdi ama asla Arap girmiyordu. İlmiye sınıfı için de usul böyle idi. Türk ve diğer halklar ile Araplar 

arasında bir itişme,nrfret vardı. Herhalde, Araplar'ın ukalalığına tahammül edemiyorlar. Araplar Arapça 

bildikleri, peygamberimizin kendilerinden geldiği, Kur'an-ı Kerim Arapça olduğu için kendilerini, 
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otomatikman İslam uzmanı ve otomatikman dini komiser olarak düşünüyorlardı (Uzunçarşılı 2017, Ortaylı 

2016, İnalcık 2017). 

 

3.8. Balkanlar'da Arnavut, Boşnak gibi Müslümanlığa çevrilen topluluklar söz konusudur. Osmanlı 

İmparatorluğu bu açıdan Avrupa tarihinden hiç silinmez, Avrupalılar açısından menfi bir rolü vardır. Onu 

değiştirmek için hiçbir şey yapamayız. Bir yeri fethedip ahalisini Müslüman yapmak Türkler'e has farz 

ediliyor. Çünkü Bosna, Arnavutluk, Yunanistan ve Bulgaristan' daki birtakım bölgeler öyle (Yılmaz 

2003,Ahmet Cevdet Paşa Tarihi, İşpirli M.-2018) 

 

3.9. Devleti yöneten katip sınıfı da Türklerdendir. Bütün kozmopolit, uluslararası karakterine  Osmanlı 

İmparatorluğunda iş yapan yetkililer, Türklerdir (Uzunçarşılı 2017, Ortaylı 2016, İnalcık 2017 Ahmet Cevdet 

Paşa Tarihi, İşpirli M.-2018). 

 

4. OSMANLI BARIŞI 

4.1. "Osmanlı barışı"  sözü; Osmanlı İmparatorluğunda önceki devirde üç kıtada, özellikle Orta Doğu 

ve Balkanlarda   yaşanan dini baskı ve zulüm, yoksulluk ve adaletsizliklerle dolu kötü döneme bakılarak 

konmuştur. Osmanlı genişlemesiyle bu bölgeler gelişmiştir. Bunu şoven bir görüşle söylemiyorum. Bizzat 

namuslu Balkan tarihçileri de bunu böyle söylüyorlar (Yılmaz 2003, Ahmet Cevdet Paşa Tarihi – Yılmaz 

2003,Ahmet Cevdet Paşa Tarihi, İşpirli M.-2018., İşpirli M.-2018) 

  

4.2. Bununla birlikte, Yunanistan ülkesinin felaketi ve çöküntüsünün, Türk istilasıyla başladığını iddia 

etmektedir. Ama, bir parça tarih bilenler Türklerin egemenliğine girmeden önce bugünkü Yunanistan'ın bir 

hiç olduğunu, ekonomik bakımdan bir varlık teşkil edemediğini, tarihteki mevcut şehirlerin ancak harabe 

haline dönüştüğünü ve kültürel hiçbir gelişimin söz konusu olmadığını bilirler (Ortaylı 2006-2017, İnalcık 

2017, Ahmet Cevdet Paşa Tarihi, Aykut Ş.N.,Özcan A İşpirli M.-2018). 

 

4.3.Aslında, aynı şey bugünkü Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya topraklarında bulunan  o zamanki 

Transilvanya ve Vlahya Prenslikleri için de söz konusudur. Balkanlarda Macar Krallığı'na gelinceye kadar 

kayda değer bir devlet de yoktur. Bizans çökmüştür ve bu çöküntünün üzerinde hiçbir iktisadi ve kültürel 

birliğin teşekkül etmesi söz konusu değildir (Afyoncu 2017, Ortaylı 2006-2017, İnalcık 2017). 

 

4.4. Ancak Osmanlı fetihleriyle bu ülkeler birbirine bağlanmışlar ve sonrasında da belirli askeri 

yolların etrafında ticaret gelişmeye başlamıştır. Tipik Balkan manzarasıdır; küçük bir köye, vezirlerden birisi 

“genellikle o bölgeden devşirilen bir çocuk” gönderilir. O da oraya köprü, onun yanında bir cami, hamam ve 

çeşme yaptırır ve derhal orası kervan yolu olur. Ondan sonra da gelişmeye başlar. Küçücük bir köyken birkaç 

bin nüfuslu bir şehir olur (Ahmet Cevdet Paşa Tarihi –Aykut Ş.N.,Özcan A., İşpirli M.-2018, Ortaylı 2016) 

  

"Osmanlı, Anadolu'yu ihmal ederek hep Rumeli'ye yatırım yapmış diye yanlış bir düşünce vardır. 

Gerçekte, bu tip yatırımlar o zamanki Anadolu'da zaten vardı. Osmanlı İmparatorluğu da önce Rumelide 

genişlemiş ve Anadolu'dan evvel bir Rumeli İmparatorluğu kurmuştu. 15. asrın ortalarına geldiğimiz vakit 

Rumeli kıtasındaki sınırlarımız bütün Tuna bölgesini içine almaktaydı. Himaye altında olan Bosna Hersek ve 

Tuna'nın kuzeyindeki bölgelerde dolaylı olarak egemenlik içinde kabul eilebilir. Karadeniz'in kuzeyi içinde 

bu söz konusu, halbuki, Anadolu'daki sınırlar sadece Karaman vilayetini içermekteydi. Sivas için çarpışmalar 

devam ediyordu, Erzurum ise henüz henüzOsmanlının değildir. Güneydoğu bölgesi de henüz Memluklar'ın 

kontrolündedir. Dolayısıyla, alamadığımız bir  yere yatırım yapmak pek akıl karı değildir, ayrıca imkan dışıdır 

(Ortaylı 2006-2017, İnalcık 2017, Ahmet Cevdet Paşa Tarihi –Aykut Ş.N.,Özcan A., İşpirli M.-2018 ). 
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4.5. Bununla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu öncelikle bir Balkan İmparatorluğu olarak teşekkül 

etmiştir. Bu imparatorluğun başındaki insanlar da Avrupa'nın adı geçen monarklarındandır.  O kadar ki, 

Osmanlı hükümdarlarının portreleri Avrupa'da kimi şatolarda -örneğin, Almanya'daki Kuffstein Şatosu- 

duvarlara asılmıştır. Bunların kimisi hakikate yakın, kimisi uydurmadır, ama yapılmıştır. Dolayısıyla, Avrupa 

politikasında ve dünyada artık böyle bir ağırlık vardır. Diğer taraftan, daha henüz Anadolu'nun tamamını 

almamış olduğundan bu imparatorluğun halkının çok önemli bir kısmı da ne Türk ne Müslüman (Ortaylı 2006-

2017) 

 

4.6. Bu imparatorlukta aristokrasi yoktur. Falan paşanın oğlu falan olmak  çok şey ifade etmez. Kafan 

çalışmıyorsa ve tembelsen, bırakılan az buçuk şeyi de yiyip bitiriyorsan kenar mahallede de kalırsın. Onun 

için  bu imparatorluk bir vatandaş cumhuriyetine gayet kolaylıkla geçmiştir ve bu vatandaş cumhuriyeti 

ideolojisine de çok uygun bir miras bırakmıştır. Onun içincumhuriyet kolaylıkla kurukmuştur. Yeni doğan 

şartlarda artık bir imparatorluk yönetimine, bir hanedana, o anlamda bir devlete lüzum yoktur. Gereken neyse 

cumhuriyete intikal edebilmiştir (İnalcık 2017, Ortaylı 2006-2017). 

 

5. OSMANLI’DA BÖLÜMLER 

5.1. Osmanlı İmparatorluğu, idare edilen her milletin bölümlere ayrıldığı bir topluluktur. Bu 

bölümlerin içerisine insan doğuştan girer, seçimi yoktur. Rum mu doğacaksın, Ermeni mi doğacaksın, Türk 

mü doğacaksın senin elinde olan bir şey değildir. Doğduktan sonra değiştirmen mümkün değildir. "Efendim, 

ben Rum'um ama, Ermeniler bana daha sıcak geliyor; ben oraya geçeyim", Hoş karşılanmaz. "Efendim, ben 

Museviyim ama, Rum olayım", Hiç hoş karşılanmaz. "Müslüman olayım" dersen "Tabii, hoş 'geldin" denir. 

Yani, o başka. Ama böyle bölümler arasında gel-git çok hoş karşılanan bir şey değildir. Tabii "Türk Müslüman 

iken Hristiyan" olayı da hoş karşılanan bir şey değildir, ve o miras olarak bugün bize de kalmıştır (Afyoncu 

2017, Aydın E. 2013, Ortaylı 2006-2017).  

 

5.2. Türkiye'de din değiştirme olayı, basit bir dini inanç ve vicdan meselesi de değildir. Amerika’da 

bir insanın Katolik iken Ortodoksluğa girmesi hiçbir sorun değildir. Sadece bir renk sayılır. Müslüman 

olanlara dahi tahammül edilir. Türkiye'de ise dinin milli kimlikle, milli bilinçle aynileştirilmesi vardır. Onun 

için Türkiye bu işi o kadar kolay hazmedemiyor. (İnalcık 2017, Ortaylı 2006-2017, Pamuk 2017, Ahmet 

Cevdet Paşa Tarihi–Aykut Ş.N.,Özcan A., İşpirli M.-2018). 

 

5.3. Osmanlı toplumunda insanlar doğduğu bölüm içinde yükseliyor.  Ermeni genci için mühim olan; 

Ermeni amira (resmi) sınıfına girmesi,  barutçu, darphaneci, patrikhanede yüksek görevli biri olmasıdır. Hiçbir 

zaman "Bab-ı meşihatta iş alayım", "Kaptan-ı deryanın ofisine gireyim" diye kavga etmez. Orada onun için 

de bir yer vardır, tercüme ofisi. Onun yükseleceği ve kavga edeceği yer orasıdır. Dolayısıyla, sınıfların 

arasında dikeyine bir denge vardır (İnalcık 2017, Ortaylı 2009, Pamuk 2017 Ahmet Cevdet Paşa Tarihi–Aykut 

Ş.N.,Özcan A., İşpirli M.-2018). 

  

 

5.4. İster Amerika'da olsun ister Avrupa’da modem toplumlarda azınlık çocuğu her yere girmek için 

kavga eder, dış işlerine, askerliğe girmek için kavga eder. Oradaki imkanların kendine verilmesini ister. Teorik 

eşitlik yetmez, fiili de ister. Dedikodu eder: "Vay, bu sene terfi edenlerin hepsi Hristiyan. Oldu mu yani? -Biz 

Musevi'yiz- diye yapıyorlar".  Belki terfi etmeyi hak etmiyor, ama kavgasını ediyor. Bu toplumda ise öyle bir 

şey yok. Yüzücülerin kulvarı gibi herkes nerede, nasıl çıkacak kanalı bellidir. Herkes kulvarında başından 

sonuna yüzer gelir (Uzunçarşılı 2017, Ortaylı 2009).  

 

5.5. Neticede, tepeden baktığınız zaman o okullardan yükselen. birtakım adamlar görüyorsunuz. 

Yüksek rütbeli adamlar diye vezir-i azamı, şeyh"· 'ül-İslam efendiyi, kaptan-ı deryayı, kazasker efendileri, 

patrik  cenaplarını, hahambaşını görüyorsun. Bunlar kulvarlarda önde yüzüyorlar, arkada da başkaları 
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yüzüyor. O başkaları da Tokat köylüsü Ahmet, Filibe köylüsü Niko, tenekeci Musevi Nişon. Dolayısıyla, 

yatayına ve dikeyine sınıflara baktığımız zaman herkesin kendine göre bir kozmopolit dengesi kurulmuş 

oluyor (Uzunçarşılı 2017, Ortaylı 2009, Rifaat Ali Abou- El Haj 2018). 

 

5.6. Osmanlı fütuhatı (fetihleri) sırasında kiliselerle ve dini Cemaatlerle istimalet dediğimiz bir kontrat 

yapılırdı. "Size şu şu şu imtiyazları veriyoruz" denirdi. Burada amaç; halkı yöneten birtakım cemaatların dini, 

ruhani liderlerini ikna edip tarafsızlıklarını sağlamaktı. Nitekim, manastırlara sonsuz beratlarla imtiyazlar, 

vergi  muafiyetleri bahşedilmişti (İnalcık 2017, Ortaylı 2009, Pamuk 2017 Ahmet Cevdet Paşa Tarihi–Aykut 

Ş.N.,Özcan A., İşpirli M.-2018).  

 

5.7. Bu bölümlere kesinlikle kültürel ve dini bir otonomi bırakılmıştır. Aile hukuku, evlenme,  boşanma 

ona göre tayin edilir, öldüğü zaman cenazesi ona göre nakledilir, miras ona göre taksim edilir. Kendi dili, 

okulu ve kitapları patriğin sansürüne tabidir. Bir Müslüman olarak nasıl İslam'ın kurallarına göre yaşamak 

zorundaysan, Ermeni olarak da Ermeni'ye uygun yaşarsın. Yaşamadığın ve kilisenin vergisini vermediğin an 

patrik efendi seni kolluk kuvvetlerine, yeniçeri karakoluna şikayet eder. Gelir oradan, yaka paça alıp götürürler 

adamı. Kolluk kuvveti "Patrik efendi niye alacakmışım, bana  ne?" diye hiç de sormaz. Yani, Hz. İsa bir 

Musevi olarak ortaya çıkıp kendi dinini yaymak istediği zaman nasıl kendi dindaşları olan Museviler onu 

Roma'nın Kudüs'teki valisi Plautus'a şikayet ettiler ve "Bu herifi çarmıha ger, zındık, faşist" dedilerse aynı 

olay bizde de oldu. 1661 'de sahte Mesih çıktı. İzmir hahamları "Milleti kandırıyor efendi, bu herifin katli 

vaciptir, lütfen katlediniz" dediler. Devlet de onu katletmek zorundaydı. Öyle de karar çıktı zaten. Fakat, ona 

"Sen boş ver de  Müslümanlığa dönüver böyle yalandan; biz de şu işi örtelim" dediler ve bu iş bastırıldı 

(İnalcık 2017, Ortaylı 2009, Pamuk 2017 Ahmet Cevdet Paşa Tarihi–Aykut Ş.N.,Özcan A., İşpirli M.-2018).  

 

5.8. Bu devlet imparatorluk mensuplarının dinlerine, kültürlerine ve otonominin kurallarına riayet 

ediyor. Devlet o kuralların ve müesseselerin yaşaması için onların hizmetindedir. Ama burada, asla idari bir 

otonomi mevzu bahis değildir. Bu devlette insanların ne yapacağı, vergilerin nasıl toplanacağına merkezi 

otorite karar verir. Devletin başındaki insanı da "bu bizim dinimizden değil" diye kimse küçümsemez. Rum 

Ortodoks kilisesi için Osmanlı padişahı Roma kayseridir. 11. Konstantin ya da 8. Mihailis ne ise 2. Mehmet 

de odur, Kanuni Sultan Süleyman da odur (Koçu R.E. 2015, Mehmet neşri-Köymen M.A., Unat F.R.,Naima 

Tarihi-İşpirli M. 2009).  

 

5.9.Osmalı İmparatorluğunda dini tolerans son derece yaygındır ancak asla laisizmin adı bile edilemez. 

Devlet dinlerin uygulanmasını büyük bir toleransla  serbest bırakmıştır. Ancak bu durum laisizm değildir. 

Laisizmde insanlar, doğduğu dinin bulunduğu bölüme göre damgalanmaz, istiyorsa kalır, istemiyorsa çıkar. 

Osmanlıda böyle bir imkan söz konusu değildir. Kadınla erkeğin arasında eşitlik söz konusu olmadığı gibi 

Hristiyan'la başka bir din mensubu arasındaki eşitlik de söz konusu değildir. Ayrıca, 16., 17., 18. asrın 

şartlarında laiklikten de kimse bahsedemez. Bu gibi günlük kavramlarla da geçmişi yargılamanında yanlış bir 

şey olduğu açıktır. 19. yüzyılda laiklik problem olduğu zaman da yapı derhal değiştirilmeye başlanmıştır. 

Çünkü Türk devlet geleneği esnektir, inatçı değildir. Bu en büyük özelliklerinden birisidir (Karal 2017, Koçu 

2015, Mehmet neşri-Köymen, Unat-2013, Naima Tarihi-İşpirli- 2009).    

 

6. OSMANLI ORDUSU 

6.1. Osmanlı İmparatorluğu 17. asrin sonuna kadar Bütün dünyada kesinlikle bir askeri üstünlüğe 

sahiptir. Bu hiç tartışılmaz. İmparator asker toplayacağı zaman sözgelimi 30.000 askere üniforma giydirme 

diye bir şey söz konusu değildir. Adamın birisi bugünün tabiriyle blue jean ve kotla, öbürü üzerinde deri ceket 

ve keten pantolonla gelmiş, devlet bununla  ilgilenmez. Bunları birbirinden tefrik etmek için omuzlarına kalın 

kurdeleler takıyor. Fakat, bazen kurdeleda yetmiyor. Çünkü, o adamlar bazen iyi göremeyip birbirlerini 

vuruyorlar (Ocak 2014, Ortaylı 2008-2009-2016, Türükoğlu 2018). 
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6.2. Diğer taraftan da, 30.000 asker diye beklenen ordu birdenbire 70.000 kişi oluyor. Asker karısını, 

sevgilisini, çocukları almış. Bu yüzden, bir ordunun şehirden geçmesi felaket. Hiçbir şekilde o 30.000 kişiyi 

bile besleyecek lojistik destek yokken tarlaları yiyip bitiren çekirge sürüsü gibi 70.000 kişi geliyor. 

Dolayısıyla, şehirler düşman ordularını bırakın dost orduları dahi istemiyorlar. Gidecek ne neferin ne de 

zabıtanın sayısı belli. (Ortaylı 2008-2009-2016, Türükoğlu 2018).  

 

6.3. Yiyecek imkanı için köylülere sür-sat denilen vergi gibi zorunlu pazarlama mükellefiyeti 

yüklenmiş. Bal, peynir vs. yollara indiriyorlar, günlük narhtan satıyorlar. "Yeniçeriler üzümleri yemiş de para 

bağlamış asma dallarına" şeklinde hikayeler anlatılır. Hiç öyle bir şey söz konusu olamaz. Alenen boynunu 

vuruyorlar. Münşeat mecmualarında, sefer günlüklerinde bu gibi şeyler yazılıdır. Çünkü o adamlar ordunun 

lojistik kaynaklarını kurutuyorlar, dolayısıyla, sabotaj ve ihanet suçu işliyorlar. Bu böyle düşünülüyor. Çünkü 

ertesi sene orada o bağ bozulur ve bir daha o bağ dikilmez. Adam belki onu sirke, belki şarap yapacak. Senin 

parandan ona ne? Bir daha orada ekim yapılmaz. Dolayısıyla, ertesi sene seferi hümayun vakti ordu boş 

tarladan geçer. Yıkımdır. Bu çok önemli bir disiplindir. Buna dikkat edilir (İnalcık 2017, Ortaylı 2008, Karal 

2011).   

 

6.4. Dolayısıyla, 17. yüzyılda Avrupa'da Barok çağda modern ordular kurulana kadar Osmanlı ordusu 

kesinlikle hem teknolojik hem de disiplin bakımından en üstün niteliklere sahiptir. 18. yüzyılda gelişen 

merkezi ordular, cerrahi, askeri tıp, veterinerlik vs. zaman zaman yetersiz de olsa kabul edilmiştir. 

Mühendishaneler bu asırda kurulmuştur. Orduda veterinerlik, cerrahlık başlamıştır. Avusturya ve Rusya'nın 

en kuvvetli generallerinin olduğu çağda o ordulara karşı direnebildik. Zaman zaman yenildik, zaman zaman 

da yendik. Şecaat (kahramanlık) gösteren generallerimiz de var. Dolayısıyla, burada bir asra uyum söz 

konusudur (Çora 2014, Yılmaz 2003, Ortaylı 2009). 

 

6.5. Buna rağmen Osmanlı İmparatorluğu doğa ve toplum bilimleri konusunda geri bir cemiyettir. 

Asker, Hukukçu yetişmektedir, ama toplum bilimci veya iyi bir filozof çok nadirdi. Pascal veya Boilette-

Mariotte gazların kanunu ile uğraşırken "Biz bunu sanayiye nasıl tatbik ederiz de zengin oluruz?" diye 

uğraşmıyor, öyle bir alakası yok. Gazın basıncını merak ediyor, onun kanunlarını bulmaya çalışıyor. Böyle 

bir zihniyet Osmanlı İmparatorluğu 'nun kıyısından geçmemiştir (İnalcık 2017, Cem 1970, Yılmaz 2003, 

Ortaylı 2009). 

 

 

6.6. 19. yüzyılda 3 asırdır idare ettiğimiz ve arada da bir kere kaybedip yeniden fethettiğimiz 

Yemen'deki insanlann başlıca vasfı kat yaprağı çiğnemeleridir. Öğlene doğru o yeşil yapraklan ağızlarına 

koyarlar, geviş getirmeye başlarlar. Akşama kadar kafayı bulurlar. O kat yaprağı ile geçinen de geniş bir sektör 

vardır. 19. asırda kat yaprağının ne olduğunu, nasıl işe yaradığına dair layihayı yeni yazıyorlar. insaf! 3 asırdır 

yönettiğin memlekette hiç değilse insanların ne yiyip içtiğine, hangi bitkilerin olduğuna dikkat et! (Ortaylı 

2009) 

 

6.7. Buna karşılık, Osmanlı topraklarında idari merkeziyetçilik ve bürokratik başarı kayda değerdir. 

İmparatorluk hayatına klasik Orta Çağlardaki gibi elçi gönderip elçi kabul ederek başlamıştır. Devrini 

kapattığı zaman modern, büyük devletlere has iş gören, o kapasitede bir hariciye bürkrasisi ile kapanmıştır. 

İmparatorluk, şartların ve imkanların üstünde bir bürokratik başarıyla örgütlenmeyi bilmiştir. Yetişmediği yer, 

asker, memur göndermediği yer yoktur. Belki iyi vergi toplanamamaktadır ama, oralarda ne olduğu 

bilinmektedir. İdare, idare edilen halkla yüz yüzedir (İnalcık 2018, Türükoğlu 2018, Afyoncu 2016)  

 

6.8. Zaman ilerledikçe idari ve askeri reformlarda değişen dünyanın şartlarına ayak uydurabilmekte 

çok başarılı olunduğunu görürüz. 1. Cihan Harbi 'ne giren ordumuz yeni eğitim şeklini, yeni teknikleri, yeni 

teknik gelişmeleri kavramış ve uygulamıştır. 1912-13 kışında geri çekilme harekatını bilmediği için ağır 
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zayiatlar vererek yenilen ordu, 7 sene sonra 1920' de o neslin ıstırabını çeken komutanın, Yüce Atatürk’ün 

direktifiyle tarihte görülmeyen bir geri çekilme ve komple bir vatan savunması tekniği geliştiriyor: Sakarya’da 

çekilmeyi biliyor, satha, yani vatana yayarak savunmayı biliyor ve karşı taarruzuna geçebiliyor (İnalcık 2018, 

Ortaylı 2009, Ahmet Cevdet Paşa Tarihi–Aykut Ş.N.,Özcan A., İşpirli M.-2018).  

 

6.9. İmparatorluk yenilmiş ve dağılmış, bu şartlar altında, burada  bir toparlanma söz konusudur. Çıkan 

dahiler bu düzenin içinden çıkıyorlar, o irade ile çıkıyorlar. O bilinç onlara verilmiş. Bir savaş, bir direnç söz 

konusudur. Belki alız (kabul edilme) ve celb. edilenlerin yarısı kaçmıştır, ama öbür yarısı da kaçmamıştır, 

kaçabilirdi. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Demek ki teb'adan vatandaşa yetişmekte ve ona doğru 

yönelmekte imparatorluk vazifesini yapabilmiştir (Ortaylı 2008, Özgen 2016,Altay 2011). 

 

6.10. Nihayet bu imparatorluğun ömrünü doldururken çok büyük ekonomik başarıları yoktur. Ama, 

gene de mühendislerini ve iktisatçılarını yetiştirebilmiştir. Yabancı sermayeyle veya kendi milli sermayesiyle 

ıyı kötü demiryollannı kısmen gerçekleştirebilmiştir. Telgraf hattını kurabilmiştir ve o telgraf, posta, 

haberleşme şebekesiyle de İstiklal Savaşı 'nı yürütmüştür. Yeni dünyaya intibak edecek kadroları 

yetiştirmiştir. Eğer bunlar harplerde yok olmasaydı belki yeni Türkiye çağdaş uygarlığa yükselme yarışına 

çok daha başka noktadan devam edebilecekti. Aslında en önemli basamak Türk insanının artık bir vatandaş 

olduğunu, bir vatanın sahibi olduğunu anlaması olmuştur. ((İnalcık 2018, Ortaylı 2008-2009, Ahmet Cevdet 

Paşa Tarihi–Aykut Ş.N.,Özcan A., İşpirli M.-2018). 

 

7. OSMANLININ EKONOMİK OLARAK SÖMÜRÜLMESİ 

7.1.Kanuni’nin ilk kapitülasyonu (Yabancılara verilen ayrıcalık hakkı) iyi niyetle  Fransa’ya tanıdığı 

1536 yılında Osmanlı Devleti’nin ekonomik olarak sömürülmesinin de adımı atılmıştır. Kapitülasyonlar daha 

sonra I. Mahmut zamanında devamlı hale gelmiş, Ekonomik sömürü, Osmanlının son yüzyılında yabancılar 

ile yapılan anlaşmalarla  her gün daha fazla ertmıştır.(Atay 2011, Belen 2010, İnalcık 2009).  

 

7.2. Sanayide ilerleyen Avrupa ülkeleri, Osmanlıyı, ihtiyaç duydukları ucuz ham madde kaynaklarını 

temin ve ürettikleri ürünlerini satmak için iyi bir pazar olarak görmüşlerdir. Bu nedenle Anadolu’daki ucuz 

yerli ham maddelerini Avrupa içlerine taşımak ve Avrupa mallarını Anadolu’ya taşımak için Osmanlıyı demir 

yolu yapımına yönlendirmiş ve bunların inşaatının finansı için Osmanlı’ya yüklü borçlar  vermiştir. 

Demiryollarına yapılan yatırımlar alınan borçların yarısına yakındır. 1861 den 1908’e kadar demiryollarının 

uzunluğu arttıkça, bu masrafı karşılamak için  asar vergisi de yüzde 114 oranında artmıştır (Blaisdell 1940, 

Gökalp 1991, Afyoncu 2016, Ortaylı 2008-2017).  

 

7.3 Batılı ülkeler, Aşar verginin artması için demiryollarının, tarımı pazara açacağını böylece Aşar 

Vergi’si gelirlerinin artacağını, Osmanlı Sultanı II.Abdülhamit ise, demiryollarının, asker ve silah sevkini 

kolaylaştıracağını ve imparatorlukta sık sık çıkan isyanlara karşı devleti güçlendireceğini düşünüyordu 

(Kazgan, 2002,  Eldem 1970, Afyoncu 2016). 

 

7.4. 18. Asrın son yarısında İngiltere’de sanayi devrimi başlamış, kitlesel üretim artırmış ve üretilen 

mallar için pazar aranmıştır. İngiltere’de başlayan bu sanayileşmeye daha sonra Fransa ve Almanya da 

katılmıştır. Üretim artışı Avrupa’da yeni bir dönem başlatmıştır. (Akgüç 2004, Eldem 1970, Afyoncu 2016, 

Ortaylı 2008-2017, Cezar 1986). 

 

7.5.Avrupa’da bol ve ucuz mal üretimi dünya ticaretinin şeklini değiştirerek ham madde ve pazar 

sorununu ortaya çıkardı ve Avrupa ülkelerinin ulusal sınırları dışında yeni pazarlar bulmaya ve sömürgelerini 

koruyucak önlemler almayı gerektirdi. Avrupa Osmanlı’yı kısa sürede kendi pazarına çevirmekle kalmayıp 

üretim karlarını osmanlının finansında  kullanarak karlarına kar kattılar. Osmanlının paraya ihtiyacı vardı 

Avrupa’daki devletlerin de ellerindeki parayı işletmeye. Böylece her iki tarafın da işine gelen bir borç 
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alışverişi döngüsü başlamıştır (Gürsoy, 1984 Akgüç 2004, Eldem 1970, Afyoncu 2016, Ortaylı 2008-2017, 

Cezar 1986).  

 

7.6. Osmanlı sanayi devriminden en çok etkilenen ülke olmuştur. Batıda sanayi devrimi ile kapitalizm 

yaşanırken Osmanlı bir türlü sanayileşememiştir ve bunun sonucunda, Avrupanın  açık pazarıdurumuna 

gelmştir. Osmanlının el emeğine dayalı sanayisi çağa ayak uyduramadığından, Avrupa’da düşük maliyetle  

üretilip, Osmanlı topraklarında satılan Avrupa mallarıyla rekabet edememiş ve ülke ekonomik bakımdan 

batının  yarı sömürgesi olmuştur. Osmanlı yerli sanayisinin çökmüş, batılı ülkelerden borç almak 

zorundakalmış, alınan borç bir türlü  sanayi yatırımına dönüşmemiştir. Zamanla alınan borçların faizlerini bile 

ödeyemez duruma gelmiş ve iflas etmiştir (Birdal 2010, Gürsoy, 1984, Ortaylı 2008-2017, Cezar 1986). 

 

7.7. Osmanlı Devleti gelirlerinin büyük bir bölümü 1881 yılında kurulan Düyun-u Umumiye idaresinin 

gözetimine verilmiştir. Batılı devletlerin güdümündeki bu idare Osmanlı mali bağımsızlığını yok etmiş, 

osmanlı  gelirlerin yaklaşık % 35’ini kontrol etmeye başlamıştır. Sonuç olarak, Batı Osmanlının ulusal 

kaynaklarını kendi çıkarlarına uygun olarak kullanmıştır (Akgüç 2004, Eldem 1970, Afyoncu 2016).   

 

7.8. Osmanlı’dan alınan ekonominin genel görünüşü:  

 

7.8.1.Büyük oranda tarıma dayalı, sanayileşmesini gerçekleştirememiş iktisadi az gelişmişlik,  

 

7.8.2.Birbirini izleyen savaşların getirdiği yükün etkisiyle büyük mali bunalım yaşayan,  

 

7.8.3. Dış Açıkların kapatılması için sürekli yapılan dış borçlanmayla uluslararası finans güçlerin 

egemenliğine girmiş, 

 

7.8.4.Yürürlükteki serbest ticaret anlaşmalarıyla Avrupa ülkelerinin açık pazarı durumuna düşmüş, dış 

ticaret ve bütçe açıklarından dolayı gelir gider dengesizliği giderek büyümüş durumundaydı. 

 

7.9. En büyük sorun Lozan anlaşmasıyla Osmanlı’dan Genç Cumhuriyete kalan Borç mirasıydı. 

 

7.9.1.Osmanlı borçları İmparatorluk topraklarında kurulan ülkeler ile Türkiye Devleti arasında 

paylaştırıldı. Bu Antlaşmaya göre; 1912 yılı öncesi borçların %62’si, sonrası dönem borçlarının ise %73’ü 

yeni Türk Devleti tarafından ödenecekti. 

 

7.9.2.Buna göre toplam borç tutarı, 107,528,461 (107.5 milyon altın lira) altın lira tutarındaydı. Bu 

miktar Osmanlı borçlarının yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktaydı. Bu borç miktarının, bugünkü dolar karşılığı 

yaklaşık 500 milyar dolardır, yani 2019 Türkiye’sinin bir türlü ödeyemediği, çırpınıp durduğu miktar). 

Halbuki genç Türkiye cumhuriyeti borç almadan, kimsye yalvarmadan, hele hele arapların yardımını asla 

istemeden  kendi imkanları ile yüzyılların Osmanlı borcunu seneler süren binbir zahmetle 1954 yılında 

gururla, başarı ile bitirmiştir. Unutulmaması gereken bir diğer unsurda 1923'de Batılı ülkelerin kişi başına 

geliri ortalama 6000 dolar, Türkiye'nin aynı standartlara göre düzeltilmiş geliri ise ortalama 700 dolardı. Devir 

alınan bu borç yeni Cumhuriyetin çok zor bir durumda bırakmıştır. Atatürk Türkiye’sinde ekonomi yeniden  

yapılandırılırken gösterilen çabayı yavaşlatan en önemli  unsur olmuştur. Atatürk’ün ekonomik politikalarını 

olumsuz yönde etkilemiştir.  

(Dr A. N. Çora Dr. Mehmet Akçay, FTAA Başkanı, ABD, 19 Mayıs 2019 da yaptığı konuşma) 

 

7.10.Özetle, azgelişmiş iktisadi ve toplumsal yapıya sahip, sanayileşmiş emperyalist devletlerin ortak 

yarı sömürgesi konumuna girmiş bir ülke statüsündeydi 
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7.11.Böylesine zor koşullarda Mustafa Kemal Paşanın önderliğinde başlatılan Milli Mücadeleyle 

Anadolu’da yeniden dirilişin, derlenişin ve varoluşun mucizesi yaratılarak, bağımsız bir “Ulus Devlet” 

kurulacaktı. Yeni ulus devletin de iki temel amacı vardı,  

 

- Bağımsızlık ve  

- Çağdaşlaşma. 

 

Mustafa Kemal Ataturk, genç Türk Devletinin gelişmesinin, büyümesinin bağımsızlığını korumasının 

büyük ölçüde iktisadi güçle mümkün olacağının bilinciyle milli ekonominin öncelikle inşa edilmesini, mali 

bağımsızlılığın sağlanmasını hedeflemişti.  

 

7.12. Atatürk Cumhuriyeti  Osmanlı’dan bir enkaz devralmıştır. Tarihi bilmeyen son Osmanlı 

padişahlarını cahilce öven birileri bilmiyor ki Atatürk, maalesef, geçtim diğer ihtiyaç sektörlerini, atın ayağına 

nal çakacak bir nalbant ve çivisini yapacak tesisin olmadığı, bugünün parası ile 500 milyar dolar, yani o 

dönemin parası ile 145 milyon altın lira borç’un Osmanlı’dan  kaldığı bir ortamda, yepyeni bağımsız ve onurlu 

bir ülkeyi ve Türkiye Cumhuriyet’i kurdu” (Çora 2014, Ortaylı 2008-2017, Cezar 1986 Akgüç 2004, Eldem 

1970). 

 

SONUÇ 

Osmanlı Tarihi, Türkün tarihidir ve övünülecek bir mirastır. İmparatorluk Türklerin ayrı bir devriydi, 

bugünkü Cumhuriyet de Türk’tür”  onunlada övünüyoruz ve ebediyete kadar da övüneceğiz. (Osmanoğlu 

2013, Ortaylı 2016) .  

 

“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” (Mustafa Kemal ATATÜRK) 
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ABSTRACT 

 As we complete the second decade of the new Millennium, leadership turned out to be a challenging 

assignment. Thanks to globalization, the effect of the crises situations vary from country based to worldwide 

extensively. The basic motivation for such a situation might be the rigorous awareness of social and mass 

broadcasting.  

 This intensifies the extent of difficulty that the leaders encounter. The crises are usually unexpected and 

enduring, long-term, and highly expensive. It is claimed that nothing tests a leader better than a crisis. Crises 

create such vulnerable environments that leaders may be forced into taking sudden and effective decisions 

with very little knowledge. This situation brings instinct rather than mind and emotions rather than logic into 

the forefront.  

Keywords: Charismatic leadership, autocratic leadership, crisis management. 

JEL Codes: H12, L20, M12. 

 

 

 

ÖZ 

Yeni Millenyumun ikinci on yilini tamamlarken dünyamizda liderlik zorlaşmıştır, zira küreselleşme 

nedeniyle krizlerin etkileri hem ulusal hem de uluslararasi boyutta hissedilmektedir. Elbette bu durumun 

olusumundaki en onemli pay, yazilı ve görsel medyanın butunlesik ve etkin ilgisidir.  

Bu da liderlerin karsilacaklari zorlukların miktarini ve etkisini cogaltmaktadir. Bu tarihten sonra krizler 

sikliklar, anlık ve devamli, daha uzun ve daha pahali olmaktadır. Hiçbir şey bir yoneticileri ve liderleri kriz 

ortamındaki kadar deneyip sinamamaktadir. Krizler öylesine hassas ortamlar yaratırlar ki liderler minimum 

bilgiyle hizli ve etkin kararlar almak zaruriyetinde kalabilirler. Bu durum akıl yerine içgüdüyü, mantık yerine 

duyguları ön plana çıkarabilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: karizmatik liderlik, otokratik liderlik, kriz yönetimi 

JEL Kodları: H12, L20, M12. 
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1. INTRODUCTION 

It is claimed that nothing tests a leader better than a crisis (Klan, 2003, Schoenberg, 2004). Crises 

create such vulnerable environments that leaders may be forced into taking sudden and effective decisions 

with very little knowledge (Searless, 2008). This situation brings instinct rather than mind and emotions rather 

than logic into the forefront (Touby, 2002, Schoenberg, 2004). Nevertheless, a good leader is recommended 

to take certain actions before, during and after a crisis to eliminate and shorten the effects of these hard times 

(Gaufin, 2006, King, 2007). Before a crisis, an effective leader may need to detect the potential crisis areas. 

Surely, every crisis cannot be predetermined but many crises can provide some clues before happening (King, 

2007). The plans, which include prevention methods, should be developed by simulating the scenarios 

appropriate for the areas to be detected and response durations should be shortened as much as possible. When 

a crisis beats at the door, 

leaders should be able to activate crisis management and emergency plans without losing time. 

However, researchers like Lewis (2002: 36) claimed that the main challenges wait for leaders after the crisis. 

The reason is that effective strategies should be implemented in the medium and long term to reposition the 

corporate image and accelerate the recovery process. Thanks to the comprehensive evaluation of the responses 

given to a crisis with its pros and cons, an effective preparedness plan can be developed for similar situations 

to be experienced in the future. 

One of the biggest impacts of globalization is that it increases the challenges that a leader may face. 

Many leaders face with pressure at national and international level due to the intensive impact of the media in 

the three phases of crises and a slightest mistake can create significant reactions. Therefore, it is considered 

that leadership has become more difficult today (Tuğcu, 2004). While Roosevelt and Churchill had a long 

time to think before going to war and they were far from the media and public, today Bush has to make a 

decision by answering the questions in his mind in a few days (Tuğcu, 2004). 

In our research, the leadership definitions suggested during a crisis in the leadership literature are 

examined and it conceptually aims to reveal what kind of leadership concept can emerge in the crisis 

management by touching upon crisis definitions and types. 

 

2. Crisis and Definition of Crisis 
Tuğcu (2004) (cited by Loosemore, 1998) defines the concept of "crisis" as a situation faced by an 

individual, group or organization, which they are unable to cope with by the use of normal routine and 

procedures, and in which stress is created by sudden change.  While describing the basic characteristics of 

crisis, certain points can be underlined according to his opinion such as threatening the objectives and 

existence of an organization, negatively affecting the prevention and prediction mechanisms of an 

organization, 

requiring emergency response and time pressure as well as bringing sudden changes. In addition, he 

stated that crises can lead to situations such as creating a tension for decision-makers, causing fear and panic, 

having difficulty for controlling, being a vital turning point, threatening the image of an organization, human 

resources, financial structure or natural resources (ibid, p.3). Crises may arise depending on internal and 

external factors. Crises may arise due to external factors such as rapid change of environmental factors, 

technological developments in the world, political changes, threats against a manager of an organization 

including an assassination or bombing; and internal communication-related problems such as inability of 

managers, problems in decision-making process and discontent about business environment (Tuğcu, 2004) 

 

Tuğcu (2004) mentioned six phases of a crisis referring to Turner; 

 

a) The starting point of a crisis conceptually is characterized by the culturally accepted beliefs and 

norms expressed in the past approaches. 

b) Incubation period is the accumulation of an unnoticed set of events that will lead to crisis. 
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c) The moment of detection is the moment when the crisis gets the attention of the decision makers 

and becomes perceivable. 

If the signals are acquired on time, crisis plans are activated and the course of the crisis is followed. 

d) In the onset phase, the crisis becomes apparent to the members of the organization and cannot be 

prevented. 

e) In the rescue phase, the most important characteristics of the crisis are revealed and tried to be 

controlled. 

f) In the readjustment phase, steps are taken to restore the stability of the organization and preparations 

are made against new crises by reviewing the rules and beliefs that have been accepted before. 

 

The researches conducted put forward that being prepared against a crisis enables to overcome the 

crisis with minimum loss and even create new opportunities from this situation (Barton et al., 2002; Herman 

and Oliver, 2002). However, changes occur so fast in today's world that there is almost always a crisis (ASPH, 

2005, King, 2002).  This points out that leaders have to be prepared against crises all the time.  Crisis can be 

an opportunity for the organizations that evaluate the pre-crisis period in an effective way and implement 

correct policies with the right manpower. Furthermore, the teams organized in times of crisis comprehended 

the particulars of working together, the culture of collaboration with the organization and each other developed 

and as a consequence, leaders naturally arose (Yıldırım, 2001). 

In the literature, based on the reasons and results of crises, 5 types of crisis categories were developed 

including technical crises, natural crises, political crises, social crises and organizational crises. In addition, 

there are also very special crisis types such as silent, sudden and periodic crises, perceptible and unusual crises, 

triggering crises (Tuğcu, 2004, cited by Loosemore, 2000). 

Researchers such as Blythe (2006) and, James and Wooten (2004) distinguished leadership during a 

crisis and crisis management. They argued that crisis management was mostly performed at tactical level and 

leadership covered strategic level.  

Crisis management is defined as the process of detecting and evaluating the limitations and 

opportunities created mainly by the environment on time for enabling the sustainability of an organization's 

success and existence (Akat et al., 1994). In the literature, the dynamics of crisis management involved 

detection diagnosis, decision-making, implementation, feedback, recovery and prevention activities and crisis 

management could be successful if all of these were implemented in an integrated way (Tuğcu, 2004, cited by 

Loosemore, 1998). 

 

3. CONCLUSION and EVALUATION 
Leadership is still one of the subjects, which preserves its up-to-dateness in terms of being multi-

dimensional and including approaches from  other  disciplines. Although leadership during crisis have  so  

many  difficulties, it is possible for intelligent and opportunist leaders to create great opportunities from crises, 

too. There are also examples in this regard. It cannot be stated that this type of leader is good for this type of 

crisis specifically. Since there are too many factors like the deepness of the crisis, existing organization system 

and  culture,  state of  followers, personal qualities of  the leader,  environmental factors etc., this situation 

becomes more complicated than it seems.  However, charismatic leadership is the most prominent leadership 

style when examining crisis and leadership literature (James and Wooten, 2004, Schoenberg, 2004, Martin, 

2007). In addition, in the three phases of the crisis, democratic leadership characteristics are suggested for 

post-crises restructuring while autocratic leadership is advised for taking and implementing decisions 

immediately when necessary.   
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ARE UN PEACEKEEPING OPERATIONS EFFECTIVE? 

 

 

 

ÖZ 

Bu makale Birleşmiş Milletler (BM)' nin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği barış gücü 

operasyonlarnın ne derece başarılı olup olmadığını Kıbrıs (UNFICYP), Somali  (UNOSOM I & UNOSOM 

II) ve Rwanda'da farklı tarihlerde gerçekleştirdiği üç örnek barış gücü opersayonları kapsamında analiz 

etmektir. 

Anahtar Kelimeler:  Birleşmiş Milletler, BM, Barış Gücü Operasyonları. 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper will provide insight to the creation of the United Nations (UN) and its developers, as well 

as what principle objectives the UN is tasked with accomplishing. Moreover, case studies during the United 

Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), the United Nations Operation in Somalia I (UNOSOM 

I) and United Nations Operation in Somalia II (UNOSOM II) will be examined. Along with the United Nations 

Assistance Mission for Rwanda, to evaluate the overall effectiveness of the UN and determine whether or not 

it is a successful organization. 

Keywords:  United Nations, UN, Peacekeeping Opreations. 
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INTRODUCTION 

Following the First World War in 1918, the international community realized that an intergovernmental 

organization was necessary to ensure world peace and avoid another major conflict from arising. During the 

Paris Peace Conference on January 10, 1920, the League of Nations was founded. In light of its failures upon 

the arrival of the Second World War, it was superseded by the emergence of the United Nations. Created 

October 24, 1945 at the end of the Second World War, it was established with the aim of preventing future 

wars. This paper will provide insight to the creation of the United Nations (UN) and its developers, as well as 

what principle objectives the UN is tasked with accomplishing. Moreover, case studies during the United 

Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), the United Nations Operation in Somalia I (UNOSOM 

I) and United Nations Operation in Somalia II (UNOSOM II) will be examined. Along with the United Nations 

Assistance Mission for Rwanda, to evaluate the overall effectiveness of the UN and determine whether or not 

it is a successful organization. 

  

The League of Nations 

With the defeat of Germany concluding the First World War, the Treaty of Versailles was produced. 

This led to the main authors of the Treaty, France, the United States, Britain and its Dominions, to establish 

an international organization of membered states on the principles of collective security and the preservation 

of peace. This ultimately founded the League of Nations, and established headquarters in Geneva, Switzerland. 

The League included a council, assembly, and secretariat, which would meet quarterly and comprise the major 

powers as permanent members of the League, as well as non-permanent members who were elected by the 

general assembly. The purpose was to provide opportunities for disarmament, the protection of minorities, as 

well as discuss political and legal questions. Furthermore, it also dealt with economic relations, transit, 

communications, answering health and social questions of other membered nations. Article 10 was required 

of each member, stating the preservation of each sovereign territory and their independence shall be respected, 

and that aggression against any member would be considered aggression against all. This would result in either 

collective economic or military disciplinary measures: 

The purpose of collective security was to avert war, and in the 1920s the League participated in the 

attempted reconciliation of Germany with France and Great Britain. However, these efforts failed in the face 

of the territorial aggression in the 1930s by Italy, Germany and Japan. The League soon ceased to function as 

a collective-security organization, although its social and economic activities continued until the Second 

World War. It was replaced by the United Nations in 1945. (Veatch) 

Although the League of Nations failed in its aim of achieving collective security, it had established a 

new pattern of international organizational activity. 

 

The Emergence of the United Nations 

The league of Nations was ultimately deemed ineffective due to its failure to prevent the Second World 

War, and on April 25, 1945, fifty governments met during a conference in San Francisco to begin drafts of the 

UN Charter. On October 24, 1945, following the conclusion of World War Two, the charter took effect and 

the United Nations was founded. The United Nations was established with the aim of preventing future wars, 

tasked to maintain international peace and security, achieve international cooperation, develop friendly 

relations amongst nations, and to operate as the centre for harmonizing the actions of nations. Its headquarters 

is located in New York City, United States of America, and is financed by voluntary contributions from its 

membered states. The UN is comprised of six principle organs, being the General Assembly, Security Council, 

the Trusteeship Council, the Economic and Social Council, the UN Secretariat, and the International Court of 

Justice. Agencies of the United Nations include the World Health Organization, the World Food Program, the 

World Bank Group, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), as well 

as the United Nations Children’s Fund, previously known as the United Nations International Children’s 

Emergency Fund (UNICEF). However, early years of the United Nations proved to be difficult, “Born at the 

time when Cold War rivalries frequently paralyzed the Security Council, UN peacekeeping goals were 
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primarily limited to maintaining ceasefires and stabilizing situations on the ground, so that efforts could be 

made at the political level to resolve the conflict by peaceful means” (“Peace and Security”). As the Cold War 

came to an end with the collapse of the Soviet Union, new opportunities emerged to end civil wars through 

negotiation and peacekeeping settlements: 

Early warning is an essential component of prevention, and the United Nations carefully monitors 

developments around the world to detect threats to international peace and security, thereby enabling the 

Security Council and the Secretary-General to carry out preventive action. Envoys and special representatives 

of the Secretary-General are engaged in mediation and preventive diplomacy throughout the world. In some 

trouble spots, the mere presence of a skilled envoy can prevent the escalation of tension. (“Peace and 

Security”) 

This enabled the United Nations to rapidly expand its peacekeeping duties, and with increased 

intercommunal violence such as in Somalia, the Civil War in Cyprus, and Rwandan Genocides, it ushered the 

UN towards adopting a number of Security Council resolutions. 

 

The United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 

One of the established peacekeeping missions by the United Nations Security Council was Resolution 

186, also known as the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) in 1964. The peacekeeping 

mission was tasked with preventing the recurrence of fighting between the Greek and Turkish Cypriots, 

maintain and restore law and order to facilitate a return to normal conditions: 

The year 1964 was critical for Cyprus. The inter-communal fighting was continuing, and many 

Cypriots, most of them Turkish Cypriots, lost their lives. The American State Department official, George 

Ball, wrote to Lyndon Johnson and Dean Rusk on 16 February 1964 and explained the intention of the Greek 

Cypriot leaders: ‘The Greek Cypriots do not want a peace-making force, but they just want to be left alone to 

kill the Turkish Cypriots. (Göktepe 431) 

Following the events of a Greek Cypriot coup and the Turkish invasion of Cyprus in 1974, the United 

Nations Security Council in response expanded the mission to prevent further conflict that could result in war. 

The United Nations Peacekeeping Force in Cyprus comprised of military and civilian roles from Austria, 

Finland, Demark, Australia, Sweden, New Zealand, Ireland, the United Kingdom, as well as Canada. 

UNFICYP was redeployed to patrol the United Nations Buffer Zone in Cyprus, and to assist in the maintenance 

of military status and seek a diplomatic solution to the Cyprus dispute: 

UNFICYP was originally set up by the Security Council in 1964 to prevent further fighting between 

the Greek Cypriot and Turkish Cypriot communities. After the hostilities of 1974, the Council has mandated 

the Force to perform certain additional functions. In the absence of a political settlement to the Cyprus 

problem, UNFICYP has remained on the island to supervise ceasefire lines, maintain a buffer zone, undertake 

humanitarian activities and support the good offices mission of the Secretary-General. (“Political Settlement 

in Cyprus”) 

The United Nations Buffer Zone in Cyprus was established by UNFICYP following the Turkish 

invasion of Cyprus. The zone stretches roughly 180 kilometers from the East of Famagusta to the Western 

part of Kato Pyrgos, and is home to around ten-thousand people within village or farm land. The Attila line, 

known from the Turkish code name for the initial intervention Operation Attila, was built as a barrier on the 

northern zone consisting of concrete, watchtowers, minefields, anti-tank ditches and barbed wire. The closed 

off zone has now become a habitat for wildlife in Cyprus. Further into the conflict, on 5 December 2006, the 

United Nations Secretary General recommended an additional six-month extension of the UN mission. This 

was to ensure, while the situation remained calm and stable with no major violations of the ceasefire lines, 

there was still a continued stalemate and missed opportunities in the political process. As of May 31, 2012, 

the total military and civilian strength of UNFICYP was 926 individuals, divided into national contingents, 

with personnel responsible for each of the remaining buffer zones. Although discussion for the removal of the 

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus has been initiated, it is unlikely as the continued presence on 

the island should not be taken for granted towards mediating the ongoing conflict. 
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United Nations Operation in Somalia 

The United Nations Operation in Somalia I (UNOSOM I) was the first part of the United Nations 

contribution to provide, facilitate, and secure humanitarian relief in Somalia. It was also the first monitored 

UN ceasefire during the Somali Civil War conflict established in April 1992. The United Nations intervened 

following the eruption of civil war in Somalia, where more than half the Somali population was at risk of 

starvation, three hundred thousand died within the early months of 1992, and another three million fleeing the 

country as refugees. Due to the high level of violence in the region, United Nations personnel were withdrawn 

on multiple occasions, with a series of Security Council Resolutions such as resolution 733 and 746, a ceasefire 

was eventually imposed between the two major factions. The peacekeeping force of the United Nations along 

with support of rebel faction leaders were required to uphold the ceasefire, as well as assist in humanitarian 

relief efforts. United Nations Operation in Somalia I was established with a security force of fifty troops to 

monitor the ceasefire, further expanding to five hundred in early July 1992: 

The relief effort was hampered by continued fighting and insecurity. The Security Council in August 

decided to deploy some 3,000 additional troops to protect humanitarian aid. But the situation continued to 

worsen, with aid workers under attack as famine threatened 1.5 million people. The United States in November 

1992 offered to organize and lead an operation to ensure the delivery of humanitarian assistance. The Security 

Council accepted the offer and authorized the use of "all necessary means" to establish a secure environment 

for the relief effort. The Unified Task Force (UNITAF), made up of contingents from 24 countries led by the 

United States, quickly secured all major relief centres, and by year's end humanitarian aid was again flowing. 

(UNOSOM I) 

Failure of UNOSOM I to effectively deliver humanitarian relief was primarily due to continued 

fighting in the region, which put relief operations at significant risk. The United Nations Security Council 

suspended further strengthening of UNOSOM I as it transformed and was replaced by the Unified Task Force 

(UNITAF). UNITAF was composed of forces from twenty-four different countries, with its major contributor 

being the United States. UNITAF carried out relief operations and attempted to negotiate a political end to the 

conflict, with UNOSOM I acting to support UNITAF and function towards creating a secure environment for 

humanitarian relief to be carried out. With relief effort in place and an agreement of rebel factions to hand 

over their weapons to UNITAF and UNOSOM, Somalia continued to stumble, and in March 1993 the United 

Nations decided to transform all UNITAF and continued UNOSOM missions into UNOSOM II. The United 

Nations Operation in Somalia II was designed to continue relief efforts and restore peace with the 

reconstruction of Somalia’s state and economy. Acting as the Second phase to UN intervention in Somalia, 

the Security Council imposed Resolution 837 on June 6, 1993 in response to the killing of UN troops. Attacks 

were carried out by the United Nations forces on rebel compounds, declaring that all necessary force was 

required to punish those responsible for the attacks, this is often associated with the Battle of Mogadishu: 

On 3 October US Army Rangers launched an attack to capture key Aideed aides suspected of planning 

and leading both the 5 June attack on the Pakistanis and several (if not all) of the subsequent attacks on 

UNOSOM II personnel. The Rangers captured twenty-four such suspects, but in the effort to extricate 

themselves and their captives they came under intense attack. One American helicopter was shot down, and 

in the ensuing battle, eighteen US soldiers lost their lives before being rescued by Pakistani troops. As in other 

incidents, the American dead were subjected to degrading acts by the Somali militias, this time caught on film 

and broadcast by most television networks. (UNOSOM II) 

This failure proved to be a critical moment for the international community, and on November 4, 1994, 

after peacemaking efforts by UNOSOM II had failed, the United Nations Security Council voted unanimously 

to withdrawal all forces in Resolution 954. UNOSOM II was fully withdrawn from Somalia in early March 

1995, marking the end to United Nations peacekeeping and intervention roles in Somalia. 

 

United Nations Assistance Mission for Rwanda 

The United Nations Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) was established on 5 October 1993 

by the United Nations Security Council, Resolution 872. The intent of the mission was to assist with the 
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implementation of the Arusha Accords, which was meant to end the Rwandan Civil War. The role of the United 

Nations Assistance Mission for Rwanda was to aid in the peace process between the Rwandese government 

and the rebel Rwandan Patriotic Front. In October 1990 the Rwandan Civil War began when the Rwandan 

rebels invaded northern Rwanda, and after a number of ceasefire agreements failed, the UN on April 5, 1994 

voted to extend the mandate of UNAMIR, with the responsibilities to protect displaced persons, refugees and 

civilians at risk, and to provide security and support for the distribution of relief supplies entering the country. 

However, the unstable peace in Rwanda collapsed after the plane carrying President Habyarimana was shot 

down, leading to the Rwandan genocide: 

On April 6th 1994, as Rwandan President Juvenal Habyarimana returned from a round of talks in 

neighboring Tanzania, he was killed when his plane was shot down outside of the country’s capital, Kigali. 

Following the crash, the U.S. Deputy Assistance Secretary of State warned of “the strong likelihood that 

widespread violence could break out.” The president’s death provided a spark for an organized campaign of 

violence against Tutsi and moderate Hutu civilians across the country. In just a matter of hours, Hutu rebels 

surrounded the capital and took over the streets of Kigali. Within a day, the Hutus had successfully eliminated 

Rwanda’s moderate leadership. As the weeks progressed, Tutsis and anyone suspected of having any ties to a 

Tutsi, were killed. (“The Rwandan Genocide”) 

A majority of the United Nations Assistance Mission for Rwanda forces began to pull out as result of 

the genocide. UNAMIR did the best it could to save the lives of thousands with what forces remained. 

Eventually, the UN agreed to reinforcements, with 5,500 troop and much needed equipment delivered, this 

would henceforth be known as UNIMAR II. Once the Rwandan Patriotic Front took control of Kigali in July 

1994, the one-hundred-day genocide had finally ended. Leader of the Rwandan Patriotic Front, Paul Kagame 

became president, and UNAMIR II continued to carry out its mandate to the best of its abilities. On March 8, 

1996, after the assertion from the new Rwandese government that UNIMAR had failed its priority mission, 

the United Nations withdrew the UNIMAR mandate. 

 

Analysis of UN Peacekeeping 

Utilizing these case studies as a starting ground towards determining the effectiveness of United 

Nations Peacekeeping is complex, as there are a number of factors during a peacekeeping operation that will 

determine whether or not it is and can be effective. Looking at all the above case studies not one operation 

was successful in meeting its primary mission or task, yet a majority of the conflicts eventually ceased with 

UN meditation and many observers speculate the loss of human life would have been significantly higher had 

the United Nations not intervened to begin with: 

Peacekeeping is one of the most effective tools available to the United Nations in the promotion and 

maintenance of international peace and security. Yet peacekeeping faces several challenges that undermine 

its ability to deliver on its mandates. Political solutions are often absent, and missions seem to have mandates 

that lack focus and clear priorities. Complex threats in several environments are causing a rise in fatalities and 

injuries of peacekeepers, and missions have sometimes lacked the personnel and equipment to meet these 

threats. Peacekeeping operations have also faced challenges in delivering on protection mandates and in 

contributing to long-term, sustainable peace, and in achieving coherence with other actors operating in the 

same contexts. (Reforming Peacekeeping) 

Moreover, determining the success rate of United Nations peacekeeping operations, as well as if UN 

peacekeeping is an effective tool towards ensuring international peace is difficult. However, the establishment 

of an international organization designated for such task is required for the pursuit of international security. 

To conclude, the understanding from the international community that an intergovernmental 

organization was necessary to ensure world peace, and avoid another major conflict from arising, has 

ultimately led to the development of the United Nations. From the failure of the League of Nations to prevent 

a Second World War, to many international conflicts such as the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus 

(UNFICYP), the United Nations Operation in Somalia I (UNOSOM I), United Nations Operation in Somalia 

II (UNOSOM II), and the United Nations Assistance Mission for Rwanda, failure is frequent. Nonetheless, 
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constructive lessons have been learned to further develop and create an effective international organization to 

maintain international peace and security. Whereas the great parliamentarian Edmund Burke once said, “The 

only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”. 
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BİR ŞEHRİN FESTİVALLER İLE MARKALAŞMASI ve PAZARLANMASI OLARAK 

ADANA’NIN İNCELENMESİ 

BRANDING and MARKETING OF A CITY WITH FESTIVALS: ADANA 

 

  

             

ÖZ 

Festivaller, düzenlendikleri bölgelerin içerisine hem renk ve canlılık getirir hemde bölge halkına 

ayrıcalıklar ve bazı sosyal faydalar sağlamaktadırlar.Bunun dışında,yapılan festivallerin çokluğu bölge 

halkının ticari faliyetleri ve yatırımcıların etkinliklerini arttırması bakımından önemli bir yer teşkil 

eder.Festivallerin iyi pazarlanması o bölgenin bilinirliliğini arttırır bunun sonucunda bölgeye daha fazla 

ziyaretçi gelmiş olur ve bölge/şehrin ekonomisi canlanır,bu bakımından festivallerin iyi pazarlanması 

önemlidir.Ayrıca şehrin markalaşma faliyetlerine destekçi bir rolü vardır. 

Bu araştırmada Adana şehrinin festivaleri,bu festivallerin nasıl pazarlandığı ve markalaşma faliyetleri 

incelenmiş,başlıca önemli etkinlikler (Adana film festivali, Adana portakal çiçeği festivali vb.) hakkında 

bilgiler verilmiştir.yapılan etkinliklerin şehrin turizim açısından nasıl etkilediği 2014-2019 Mart yılları 

arasındaki grafiklerle gösterilmiştir.Araştırmaya ek olarak şehir pazarlaması,markalaşma gibi kavramların 

detaylı açıklamalarıda konunun daha sağlıklık bir şekilde anlaşılması için eklenmiş ve popular kültürden 

alınan bazı örneklerle deskteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Festivallerin pazarlanması, festivaller ve şehrin markalaşması, Adana’da 

düzenlenen festivaller, Etkinlik Turizmi, Adana. 

 

 

 

ABSTRACT 
Festivals bring both colour and vitality to the regions where they are organized, as well as providing 

privileges and social benefits to the people of the region. Otherwise festivals is an important place for the 

commercial activities of the people of the region and the increase of the activities of the investors and good 

marketing of festivals can cause increase of visitors in that place or city.  

Result of this marketing activities makes that place/city economy bigger. From this perspective success 

marketing have importance and this activities supports that city’s brand name. Purpose of this research is 

understanding festival marketing in Adana city. Which is 6th biggest city in Turkey. Also terms of festival, 

festival marketing, city branding explained detailly for understanding more clearly this research with 

supported examples in popular culture. 

Keywords:  Festival marketing, festivals, city branding, branding of the city, festivals in Adana, 

activities tourism, Adana. 
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1. GİRİŞ 

 Festivaller ve karnavallara, kültürel etkinlikler olarak genellikle kültür turizmi alanyazınında yer 

verilmiştir (Getz 2008, s. 412). Turistik destinasyonlara ziyaretçi çekebilme özelliğinde olan kültürel 

etkinliklerden festivaller, Latince ‘festivitas’ kelimesinden türetilmiştir. İnsanların kutlama,şükran veya çeşitli 

duygularını belirtmek için organize edilen bir sosyal toplantı olayıdır .(Kladou 2011, s. 27). .Bu bağlamda 

çeşitli dans,müzik,drama ve bir çok farklı kültürel olay festivalin teması olabilmektedir. (Ekin, 2011, s. 

20).Festival turizmi, birincil veya ikincil bir çekicilik unsuru olarak etkinliklere katılan turist sayısını en üst 

düzeye çıkarmak amacıyla etkinliklerin planlanması, geliştirilmesi ve pazarlanması olarak tanımlanmaktadır 

(Getz, 1997, s. 16).Etkinlikler, destinasyonlar için bir cazibe unsuru niteliğindedir. Kültürel unsurların 

kullanıldığı etkinlikler, kültürün yanı sıra sürdürülebilir turizmin geliştirilmesinde de kilit roldedir. Etkinlik 

turizmi; turizm sezonunu uzatmaya ve çeşitlendirmeye, turistik talebin zaman ve mekânda toplanmasını 

engelleyerek onu farklı bölgelere yaygınlaştırmaya hizmet edebilmektedir. Ayrıca, yeni gelir kaynakları 

yaratmaya, destinasyonların çekiciliğini ve farkındalığını arttırmaya, yeni alt yapı ve hizmetlerin 

oluşturulmasına ya da mevcutların geliştirilmesine, destinasyon imajının iyileştirilmesine ve tekrar 

ziyaretlerin gerçekleşebilmesine yardımcı olabilmektedir (Çelik, 2009, s. 45). Turizm ve etkinlikler arasında 

yakın bir ilişki bulunmaktadır. Etkinlikler güçlü bir turizm talebi yaratıcısı olarak, toplumlar ve destinasyonlar 

için çeşitli ekonomik, sosyal, çevresel hedeflere ulaşılmasında önemli bir araç haline gelmektedir (Arcodia ve 

Robb, 2000, s. 154; Getz, 2008, s. 406). Etkinlikler, bölgelerin markalaşma,destek ve değişimi gibi faktörlerin 

gerçekleşmesinde önemli bir rol oynar.  

 

2. Şehir Pazarlaması Kavramı  
Şehir pazarlaması, pazarlama disiplini içerisinde yer alan bir uygulama alanıdır. Şehir pazarlaması, 

pazarlama disiplininin yöntemlerinden, araçlarından ve bulgularından yararlanır. Şehir pazarlamasının temel 

amacı, bir şehri (içindeki değerler ile birlikte) pazarlayarak, yeni bir değer (refah) artışı gerçekleştirmektir. 

Şehir pazarlamasıyla birlikte şehre değer artırıcı bir nitelik kazandırılmaya çalışılır (Polat, 2007: 234). Şehir 

pazarlaması, yaklaşım, yöntem ve araç olarak ticari pazarlamada kullanılan yaklaşım, yöntem ve araçları 

kullanmaktadır. Zaten şehir pazarlaması adı bu durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, 

şehir pazarlaması ticari pazarlamadan bazı açılardan farklılık göstermektedir. Örneğin, ticari bir ürünün iyi 

pazarlanması durumunda, ondan en fazla faydayı o ürünü üreten veya satan işletmeler elde ettikleri halde; bir 

şehri iyi bir şekilde pazarlamanın ekonomik veya sosyal getirisi, farklı oranlarda ve farklı şekillerde de olsa o 

şehirde yaşayan hemen hemen herkese olmaktadır. Şehir pazarlamasından elde edilecek değer artışından 

nispeten daha büyük kitleler faydalanmaktadır. Bu durum, hem şehir pazarlamasının nitelik olarak şehrin 

içindeki bütün değerlerin pazarlanmasını içermesi hem de şehirde ticari bir işletmedekine kıyasla genellikle 

çok daha fazla sayıda o şehirle ilişkili (şehrin sakinleri vb.) insan olmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla ‘paydaşlık’ 

şehir pazarlamasında sayı olarak daha fazladır denilebilir (Polat, 2007: 235).  

Küresel şehir olmak için şehirlerin küresel algılanmasını sağlayacak stratejiler uygulamak 

gerekmektedir ki burada da pazarlama kavramı devreye girmektedir. Şehirlerin küresel olması, onların dünya 

çapında ses getiren eylemleri gerçekleştirmelerini, dünya ile uyum sağlamalarını ve önemli ölçüde uluslararası 

ticaretin yapıldığı şehir olmalarını ifade etmektedir (Apaydın, 2014: 4).  

Şehir pazarlamasının temel stratejilerini şu şekilde özetlemek mümkündür (Langer, 2000: 13):  

İmaj Pazarlaması: Aşırı bir pozitif imaja odaklanmak. Örneğin; Kitzbühel ya da Davos gibi kış spor 

mekânları. 

 Cazibe Pazarlaması: Doğal cazibe merkezlerine ve turistlik yerlere odaklanmak. Örneğin; Venedik.  

Altyapı Pazarlaması: Altyapı avantajlarına odaklanmak. Örneğin; Rotterdam ve Hamburg limanları 

gibi.  

Şehir Pazarlaması: Ünlü yerleşim sakinleri ve kurumlar üzerine odaklanmak. Örneğin; Liverpool, The 

Beatles or Rotterdam, Erasmus Graduate School of Business gibi.  
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2.1. Şehir Pazarlamasının Hedef Kitlesi  
Markalaşması istenen bir şehrin pazarlama stratejisi çok iyi belirlenmelidir. Şehir yöneticileri, şehri 

hem şehir sakinlerinin nezdinde hem de şehre gelecek potansiyel ziyaretçiler nezdinde çok iyi bir şekilde 

konumlandırmalıdır. Bir şehrin sunduğu olanaklar şehre hedef kitlenin çekilmesinde çok büyük bir rol 

oynamaktadır. Örneğin, turistik tesisleri çok fazla olan bir şehir, şehir pazarlama çalışmalarını turistler 

üzerinden yaparken, eğitim alanında öncü bir rol oynamak isteyen şehirler, güçlü üniversite kurumlarını tesis 

ederek hem ulusal hem de uluslararası düzlemdeki öğrencileri şehre çekmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda 

şehirlerin hangi potansiyel ziyaretçiler üzerinde rol oynayacağının çok iyi belirlenmesi gerekir.  

Şehir pazarlamasının temel hedef kitlesi dört grupta toplanmaktadır. Bunlar:  

- Ziyaretçiler  

- Yerleşimciler ve Çalışanlar  

- İş Çevresi ve Endüstri  

- İhracat Pazarları  

 

2.1.1. Ziyaretçiler  
Genel olarak ziyaretçileri; iş, turistik, sosyal ve alışveriş amaçlı ziyaretçiler olmak üzere dört ana gruba 

ayırmak mümkündür. Her bir grubun tüketim davranışı, profili, harcama miktarı, beklentileri, kalış süreleri 

birbirinden farklılık göstermektedir (Ceylan, 2010: 20). Ziyaretçi grubunun en önemli aktörü turistlerdir. 

Şehre yapılan ziyaretler dinlenme ve boş zaman geçirme üzerine olabileceği gibi, gastronomi ya da eğlence 

amacıyla yapılan festivallere ve şenliklere katılma üzerine de olabilir. Günümüzde turistleri en çok çeken 

faktörlerden birisinin deniz, kum, güneş üçlemesi olduğu unutulmamalıdır. Deniz, kum, güneş turizmine 

verilebilecek en güzel örneklerden biri İspanya ve Antalya’dır. Bu iki turistik mekan şehir pazarlaması 

çalışmalarını deniz, kum, güneş üzerinden oluşturarak markalaşmıştır. Şehirler, ziyaretçiler için yalnızca belli 

bir süreliğine destinasyon mekanlarıdır. Şehre gelen turistler için gezip görülecek yerler, ulaşım kolaylığı, 

konaklama imkanları, toplu ulaşım ve mimari dizayn gibi unsurlar önem taşımaktadır (Sadaklıoğlu, 2014: 40-

41).  

 

2.1.2. Yerleşimciler ve Çalışanlar  
Yerleşimciler ve çalışanlar sınıfının en önemli aktörleri arasında; göç edenler, emekliler, memurlar, 

öğrenciler, girişimci ve yatırımcılar bulunmaktadır (Karakullukcu, 2016: 71).  

Şehirler için nüfus artışının hem olumlu hem de olumsuz pek çok yanı vardır. Göçle gelen nüfus 

artışının şehrin ekonomik gelişmişlik düzeyini ve kalkınmasını olumlu yönde etkileyeciğini belirten birçok 

görüş olmasına rağmen, aşırı nüfus artışının şehrin sunduğu olanakları düşürdüğü de bilinen bir gerçektir 

(Ceylan, 2010: 28-29). Örneğin, İstanbul şehrinin sahip olduğu özellikler onu bir cazibe merkezi haline 

dönüştürürken, aldığı aşırı nüfus birçok hizmetin yeterli seviyede sunulmasına engel olmaktadır.  

 

2.1.3. İş Çevresi ve Endüstri  
Şehirler, endüstrileşmenin hızla geliştiği dönemlerde çelik, otomotiv imalatı, tekstil fabrikaları gibi iş 

alanlarına ilgi duyarken, günümüzde bilişim, bankacılık gibi katma değeri yüksek ve çevreye zararı en az olan 

iş ve endüstri alanlarını çekmeye çalışmaktadırlar (Apaydın, 2014: 15).  

Şehirler, stratejik bir yaklaşımla hedef sektörleri çekmeye çalışmaktadır. Bu açıdan şehirler, istihdam 

kapasitesi sağlama, sanayi ve yan sanayi kollarının gelişimini destekleme adına avantajlar sunmalıdır. Aynı 

zamanda şehirler sadece yeni sanayi kolarının kurulmasını değil, mevcut işletmelerin varlığını sürdürmesi ve 

kapasitelerini artırması açısından da çaba göstermelidir (Ceylan, 2010: 25-26).  

Günümüzde hala işletmeler açısından şehirlerin sunduğu hammadde ve ucuz iş gücü potansiyeli en 

önemli destinasyon seçim kriterleridir. Ancak bilgi teknolojilerinin ve hizmet sektörlerinin daha önemli hale 

geldiği iş dünyası için yeni kriterler, eğitimli ve nitelikli nüfus, güçlü telekomünikasyon altyapısı ve 

teşviklerdir (Karakullukcu, 2016: 73). 

 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

348 

2.1.4. İhracat Pazarları  
Şehir pazarlamasının hedef kitlesini oluşturan en son halkası ihracat pazarlarıdır. İhracat pazarları, 

şehrin sunduğu çeşitli mal,hizmet erişmek ve satın almak isteyenlerden oluşmaktadır. (Özdemir, 2013: 8). 

Örneğin, yüksek teknoloji ürünleri ile öne çıkan Güney Kore’nin araba ve gemi ihracatında dünyanın en 

önemli ülkelerinden biri olması ya da Japonya’nın robot teknolojisinde dünyada söz sahibi olması bu duruma 

örnek olarak gösterilebilir.  

Bir şehre yapılacak yatırımlar ile ihraç pazarındaki ürün ve hizmet artışının sağlanabileceği gibi şehre 

dışarıdan gelecek sıcak para girişinde de önemli ölçüde gelişme sağlanmış olur. Bununla birlikte şehirde 

yapılacak yatırımlar ile istihdam kapasitesi artar ve şehirde ticari hayat canlanır. Bu noktada kamu teşvikleri, 

yerli ve yabancı yatırımcıların şehre çekilmesi ve girişimciliğin artırılması son derece önemlidir.  

 

2.2. Şehirlerde Pazarlama İletişimi  
Ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında kullanılan tüm iletişim fonksiyonlarına Pazarlama iletişimi adı 

verilir.Pazarlama iletişimi, bir yönetim süreci olarak ele alınmalıdır.  

Günümüzde bütün şehirler hedef pazar olmak üzere mücadele etmelidir. Bir şehrin amacı, geleceğini 

garanti altına alacak eşsiz bir konumlandırma ve olumlu imaj sağlayan stratejik bir şehir pazarlama planı 

oluşturmak olmalıdır. Her şehir, yatırımcı ve ziyaretçilerin beklentilerini karşılayacak, ürün ve yarar 

kombinasyonlarını çok iyi formüle etmelidir. Sonuç olarak şehrin pazarlanması, esas itibariyle dört temel 

eylemi içermektedir (İlgüner ve Asplund, 2011: 39):  

- Şehir için, güçlü ve çekici bir konumlandırma stratejisi geliştirmek  

- Ürün ve hizmetleri, mevcut ve potansiyel alıcı ve kullanıcıları özendirecek şekilde geliştirmek  

- Ürün ve hizmetlerin, etkin ve erişilebilir şekilde teminini sağlamak  

Potansiyel kullanıcılar, ayırt edici avantajların farkına varasıya kadar, şehrin cazip yönlerini ve 

yararlarını tanıtmak Şehir yöneticilerinin hedefi, ziyaretçi ve yatırımcıların şehre çekilmesini sağlayacak 

stratejik bir pazarlama iletişimi kampanyasını hayata geçirmek olmalıdır. Şehrin yönetiminde rol oynayan 

aktörler, pazarlama iletişimini uygularken uzman kişilerden destek alarak kısa, orta ve uzun vadeli planları 

hayata geçirmelidir.  

 

2.2.1. Halkla İlişkiler  
Halkla ilişkiler, hedef kitleler üzerinde olumlu bir imaj gerçekleştirmek için yapılan çift yönlü bir 

iletişim faaliyetidir. Bu doğrultuda ürün ve hizmetlerin hedef kitlenin gözünde daha değerli, anlamlı ve 

diğerlerinden farklı olarak konumlandırılmasında halkla ilişkilerin rolü çok büyüktür. Halkla ilişkiler, güvene 

dayalı ilişkileri tesis ederek hedef kitle ile kurum arasında uzun süren kalıcı bir diyaloğun oluşturulmasını 

sağlar. Şehri bir kurum ya da hizmet olarak ele alırsak, halkla ilişkiler şehrin potansiyel ziyaretçileri nezdinde 

farklı bir şekilde konumlanmasını sağlayarak şehrin markalaşmasında rol oynar.  

Halkla ilişkilerin özellikleri; büyük oranda inandırıcı olması, dolaylı olması ve dramatik olmasıdır. 

Örneğin basın bülteni ile medyada şehirle ilgili bir gelişmenin haber olarak sunulması bir halkla ilişkiler 

faaliyetidir. Ancak genelde medyada yer alan bu haberlerin duyurulmasında halkla ilişkilerin oynadığı rol pek 

bilinmemektedir. Böylece başka şahıslar tarafından şehirle ilgili haberlerin yapılması, kaynağın üçüncü kişiler 

olması nedeniyle reklamlara göre daha inandırıcı olmaktadır. Reklamlar gibi halkla ilişkiler de şehirleri 

dramatize edebilme potansiyeline sahiptir. Ancak etkin iletişim sağlama potansiyeline sahip olmasına rağmen 

şehir pazarlamacılarının halkla ilişkileri yeterince kullanmadığı görülmektedir (Apaydın, 2014: 88).  

 

2.2.2. Reklam  
Reklam, pazarlama iletişiminde kullanılan en önemli iletişim yöntemlerinden biridir ve şehirlerin 

tanıtımında en çok kullanılan bir iletişim faaliyetidir. Şehirlerde uygulanan tutundurma karmalarından biri 

olan reklam sayesinde hedef kitle üzerinde bir davranış değişikliği gerçekleştirilmeye çalışılarak hedef kitlenin 

harekete geçmesi amaçlanmaktadır. Şehirlere uygulanan reklam kampanyalarının temel işlevleri arasında, 

şehre ziyaretçi ve yatırımcıların çekilmesi, şehrin marka değerinin artırılması ve şehrin mevcut imajının pozitif 
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yönde geliştirilmesi gösterilebilir. Reklam, bir şehrin farkındalığının ve bilinirliğinin artırılmasında çok 

önemli bir role sahiptir. Ayrıca reklam aracılığıyla potansiyel ziyaretçiler üzerinde duygusal bağ oluşturularak 

şehrin ziyaret edilmesi sağlanmakta ve bununla beraber yatırım imkanlarının artırılması ile şehir ekonomisin 

gelişimine katkı yapılmaktadır (Apaydın, 2011: 84-85).  

 

2.2.3. İnternet  
2000’li yıllarda “Web 2.0” adıyla bilinen yeni nesil internet teknolojisinin etkili bir araç olduğu 

görülmektedir. İnternet teknolojisi sayesinde reklam ve tanıtım kampanyaları çok farklı bir boyut kazanmıştır. 

İnternet ortamında bir destinasyon hakkında yorum ve paylaşımlarda bulunulması ile, o yerin çok kısa bir 

zaman dilimi içerisinde bir çekim merkezi heline gelmesi mümkündür. İnternet, pazarlama iletişimi karması 

içerisinde bulunan reklam ve tanıtım faaliyetlerinin uygulanmasında maliyet açısından en uygunu ve en çok 

etkili olanıdır (Zeren, 2011: 110). Bilişim teknolojisindeki gelişmeler kültür ve turizm alanlarını da 

etkilemiştir. Turizm sektöründeki rekabet ortamı her geçen gün artmaktadır. Bu noktada, güçlü bir destinasyon 

imajı yaratılmasında internet çok büyük bir rol oynamaktadır. İnternet sayesinde, merak ettiği konularda bilgi 

sahibi olabilen potansiyel şehir ziyaretçileri, sanal ortamda bir destinasyon hakkında çeşitli bilgilere 

ulaşabilmekte ve daha önce aynı destinasyonu ziyaret eden 

kişilerin yorumlarını okuyabilmektedir. Sonuç itibariyle internet, hem destinasyonla ilgili bir bilgi 

kaynağı hem de turistik deneyimlerin aktarıldığı sanal bir platformdur (Şahin, 2015: 37-35).  

 

2.2.4. Fuarlar  
Bir şehrin sahip olduğu özellikler ulusal ya da uluslararası turizm fuarları aracılığıyla ön plana 

çıkartılabilmektedir. Uluslarası rekabet ortamında yer alarak markalaşmak isteyen şehirler, pazarlama iletişimi 

çalışmalarına turizm fuarlarını da dahil etmelidir. 21. yüzyılın uluslararası rekabet ortamında farklılaşarak 

kalıcılığı yakalayabilmenin yegane yolu markalaşmaktır ve fuarlar bir şehrin markalaşmasına yönelik yapılan 

ciddi yatırımlardır.  

 

3. Şehir Markalaşması Kavramı  
Günümüzde her yönüyle amansız bir rekabet yaşanmaktadır. Söz konusu rekabet sadece ürünler ve 

firmalarla sınırlı kalmamakta ve artık ülkeler arasında da rekabet devasa boyutlara ulaşmaktadır. Ülkeler 

arasındaki rekabet aynı ülke içindeki şehirler arasında bile kendisini hissettirmeye başlamıştır. Bir diğer 

ifadeyle ülkelerin rekabetine “şehirlerin rekabeti” de eklenmiştir. Şehirler arasında artan rekabet “şehir 

markalaşması” veya “marka şehir” olma sürecini de beraberinde getirmiştir (Işık ve Erdem, 2015: 6). Şehir 

markalaşması, hedef seçilen pazarın ihtiyacını karşılayacak şekilde, şehrin kendisine çekidüzen de vermesidir. 

Bu da ancak, şehrin sakinleri ve şehirdeki iş kolları, şehirlerinden hoşnut kaldığında, ziyaretçi ile yatırımcıların 

beklentileri karşılandığında başarılmış olur (İlgüner ve Asplund, 2011: 220).  

 

3.1. Şehir Markalaşma Süreci  
Şehir markalaşma süreci, şehri yöneten kişi ve kurumlar tarafından sistematik olarak belirlenmesi 

gereken bir süreçtir. Bir şehri diğer şehirlerden ayırt edebilecek yönlerin tanımlanması ve buna göre 

stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

 

3.1.1. SWOT Analizi  
SWOT analizi, İngilizce “Strength” (güçlü yönler), “Weakness” (zayıf yönler), “Opportunity” 

(fırsatlar), “Threat” (tehditler) kelimelerini baz alarak oluşturulmuştur (İçyer, 2010: 101).  

SWOT analizi ile birlikte bir kurumun iç ve dış potansiyel durumu hakkında bilgi elde edilir. Kurumun 

güçlü ve zayıf yönlerinin bir incelemesi yapılarak oluşabilecek fırsat ve tehditlerin belirlenmesi sağlanır. Bu 

analiz, şehrin markalaşma sürecinde rol oynayan en önemli stratejik yönetim aracıdır. Şehrin güçlü ve zayıf 

yönlerinin belirlenmesi şehir markalaşma sürecinin ilk adımıdır.  
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3.1.2. Vizyon  
Vizyon, bir şehrin gelecekte olmak istediği yeri ve uluslararası düzlemde oynayacağı rolü ortaya 

koymaktadır. Örneğin, İstanbul’u bir dünya şehri haline getirmek vizyona örnek olarak gösterilebilir. 

Şehir vizyonunun aşağıdaki konularda açıklayıcı olması gerekmektedir (Kotler ve diğerleri, 2002: 

167):  

✓ Şehrin ön planda tutulması gereken eşsiz özellikleri  

✓ Şehrin hedef kitlesinin belirlenmesi  

✓ Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin ortaya konması  

✓ İstenilen noktaya varabilmek için öncelikli hedeflerin belirlenmesi  

 

3.1.3. Konumlandırma  
Konumlandırma, şehir markasının rakipler karşısındaki konumudur. Şehir markasının 

konumlandırılması rakiplerle karşılaştırılarak yapılmaktadır. Özellikle rakipler arasında benzerliklerin çok 

olduğu durumlarda konumlandırma zor olmakta ve dolayısıyla daha da önem kazanmaktadır. Konumlandırma 

yapılırken aynı zamanda insanlarca şehrin nasıl algılandığının da bilinmesi gerekmektedir. Pazar 

araştırmalarıyla insanların şehirle ilgili algılamaları öğrenilmesi ve gerekiyorsa şehrin yeniden 

konumlandırılması gerekmektedir. Bunun dışında da insanların zihninde şehrin marka değerini azaltacak 

algılamalar bulunmakta ise bu algılamanın değiştirilmesi için pazarlama iletişimi kullanılabileceği gibi şehirde 

mümkün olan gerekli değişiklikler de yapılmalıdır. Bu değişiklikler fiziksel olabildiği gibi imajla da ilgili 

olabilmektedir ve imajla ilgili değişiklikler yoğun pazarlama faaliyetleri ile yapılabilmektedir (Apaydın, 2014: 

34-35).  

 

3.1.4. Şehir İmajı  
Şehir imajı, bir şehrin markalaşma sürecinde stratejik bir öneme sahiptir. Çünkü bir şehrin imajı, hem 

şehir sakinlerinin gözünde hem de potansiyel ziyaretçi ve yatırımcıların gözünde o şehirle ilgili düşünce ve 

izlenimlerin bütününden oluşmaktadır. İmajın bu kadar çok önemli olduğu bir çağda, şehirlerin de ayakta 

kalabilmek adına güçlü bir imaja sahip olabilmeleri gerekmektedir.  

Şehirlerin ve ülkelerin imajları yatırım ve seyahat başta olmak üzere birçok durumda etkili olmaktadır. 

Örneğin, üzerinde “Made in Germany” yazılı bir ürünü tercih edenlerin sayısının, 

“Made in PRC” damgası olan bir ürünü tercih edenlerden kat ve kat fazla olacağı aşikârdır (Işık ve 

Erdem, 2015: 27). 

 

3.1.5. Şehir Kimliği  

Şehir kimliği, bir şehrin rakiplerinden ayırt edilmesini sağlayarak şehrin markalaşmasında rol oynayan 

bütün özelliklerdir. Şehir kimliği ile şehrin gösterilmek istenen yüzü anlatılır.  

Şehre ait bir kimliğin yaratılmasında, şehri bir sembolün,imajın ve logonun olması önem arz 

etmektedir. Çünkü logo, sembol ve slogan vasıtasıyla şehir imajı inşa edilir ve şehirle ilgili olumsuz bir izlenim 

varsa oluşturulan şehir imajıyla bu olumsuz izlenimler düzeltilir. Yaratılan imaj üzerinden uygulanan düzenli 

ve sürekli tanıtım kampanyaları sayesinde şehir kimliği oluşturulur (Zeren, 2011: 107).  

Şehir kimliğine verilebilecek örneklere baktığımızda, Almanya içerisinde yer alan Hannover şehri 

bugün fuar şehri kimliği ile, Paris romantizmin başkenti kimliği ile, Las Vegas eğlence şehri kimliği ile 

markalaşmıştır.  

 

3.1.6. Logo, Sembol, Slogan  
Şehir logosunun ve sembolünün belirli özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu özellikler; akılda 

kalıcılık, uygulanma kolaylığı, şehrin değerlerini ve farklılığını yansıtmasıdır. Logo, sembol ve slogan 

oluşturulurken profesyonel ekipler ile birlikte çalışılmalıdır. Şehirle bütünleşen ve şehri yansıtan bir logo, 

sembol ve slogan yaratılarak şehir markalaşmasına katkıda bulunulmalıdır. Sloganın yaratılması ile birlikte 

şehrin temel değer ve vaatlerinin ortaya konması amaçlanır.  

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

351 

 

Las Vegas’ın “What Happens in Las Vegas, Stay in Las Vegas - Las Vegas’ta Olan, Las Vegas’ta 

Kalır” sloganı, New York’un “I Love New York - New York’u Seviyorum” sloganı, Hong Kong’un “Asia’s 

World City - Asyanın Dünya Kenti” sloganı en popüler slogan örnekleridir.  

 

3.2. Şehir Markalaşmasına Katkıda Bulunan Unsurlar  

3.2.1. Şehirlerde Ünlü Olan Ürünleri Markalaştırma  
Ürünün kalitesi ve imajı şehrin marka değerini artıran etkili bir strateji olarak görülmektedir. Buna 

örnek olarak Yalova ilinde bulunan Termal Kaplıcaları, İnegöl ilçesine has İnegöl köfte ve Urfa iline ait 

lahmacun gösterilebilir (Apaydın, 2014: 27-28). 

 

3.2.2. Kültür ve Eğlence Olaylarının Markalaştırılması  
Bir şehrin sahip olduğu kültür şehrin markalaşmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Belli bir 

geçmişe ve kültür birikimine sahip olan şehirlerin markalaşmada önemli avantajlar elde ettiği görülmektedir. 

Örneğin İstanbul, kültürü ve tarihi dokusuyla uluslararası düzlemde çok önemli bir rol oynamaktadır. Şehrin 

markalaşmasını sağlayan bir diğer yol eğlence mekanlarıdır. Şehrin sahip olduğu oteller, alışveriş merkezleri, 

eğlenceye yönelik mekanlar şehrin markalaşmasını sağlayabilmektedir. Örneğin, günümüzde Dubai, 

mimarisiyle ön plana çıkan otelleri, eğlence mekanları ve alışveriş merkezleri ile markalaşırken, Las Vegas 

kendisini kumar ve eğlence merkezi olarak markalaştırmıştır.  

 

3.2.3. Ulusların Markalaşması  
Ulus markalaşması, hedeflenen uluslararası izleyiciler arasında ülkelerin itibarını arttırmak için 

ulusların imajlarının yaratıldığı veya değiştirildiği, gözlemlendiği, değerlendirildiği ve proaktif bir yaklaşımla 

yönetildiği bir süreçtir (Fan, 2010: 101).Ulusun markalaştırılması turizm ve yabancı yatırım çekme konusunda 

bazı yararlar sağlamaktadır. Bu trendden en fazla yararlanan ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu 

görülmektedir. ABD’nin 20. yüzyılda yakaladığı ekonomik ve teknolojik üstünlük aynı zamanda Amerikan 

şehirlerinin de gerek öğrenim amacıyla gerekse gezme amacıyla çok sayıda insan ve yatırımcı çekmesini 

sağlamaktadır. (Apaydın, 2014: 28).  

 

3.2.4. Destinasyon Markalaştırma  
Destinasyon markalaştırmayı, bir yerin ön plana çıkan bir destinasyon kimliğinin, potansiyel 

ziyaretçilerin çekilmesine yönelik kullanılarak bir cazibe merkezinin yaratılması olarak tanımlamak 

mümkündür. Destinasyona örnek olarak Nevşehir ilindeki Peribacaları gösterilebilir. Nevşehir ili için bu 

destinasyon bir değer olarak şehrin markasına değer katmaktadır (Apaydın, 2014: 29).  

 

4. Bir Marka Şehir Olarak Adana’nın İncelenmesi  

4.1. Adana 
Adana'nın tarihçesi 3.000 yıl kadar öncesine dayanmaktadır; bölgedeki arkeolojik 

bulgular Paleolitik Çağ'a değin uzanan insan yerleşkelerini gün yüzüne çıkarmıştır. Arkeologların taş bir 

duvar ve bir şehir merkezi buldukları Tepebağ Höyüğü Neolitik Çağ'da inşa edilmiştir 

ve Çukurovabölgesindeki en eski şehir olarak düşünülmektedir. Adana isminde bir yer Sümer destanlarından 

biri olan Gılgamış Destanı'nda söz edilmektedir; ancak bu çalışmanın coğrafyası sözü geçen yerin konumunu 

belirlemek için çok muğlaktır 

Türkiye’deki altıncı büyük şehir olan Adana, önemli bir ticaret ve kültür merkezi konunumdadır. Şehir 

madenler açısından oldukça zengindir.Maden zengini 4. şehirdir.   

Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve 

kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 5,62 milyon insana ev sahipliği yapan 

bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir. 
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4.2. Adana’nın Sloganı ve Logosu  
Adana’nın sloganı Akdeniz’in İncisidir. Resim 1’de Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal 

logosu yer almaktadır. 

                                                 

                                                        
                                      Resim 1: Adana Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Logosu. 

                               Kaynak: http:// http://www.adana.bel.tr/versiyon4/logomuz/ 

 

4.3. Adana’nın Vizyonu  
Lider ve öncü konumunu sürdürerek Türkiye ve Dünya’da örnek belediye olmak. 

 

4.3. Adana’nın Misyonu  
Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında planlı,hızlı,etkin,şeffaf,adil, ve vatandaş odaklı en iyi 

hizmeti sunmak. 

 

4.4. Adana’nın Temel İlkeleri  
Adana’nın Temel ilkeleri şu şekilde sıralanabilir;  

 

• Hukuktan,yasalardan ve dürüstlükten ödün vermeden herkese adil hizmet sunmak. 

• Kamu kaynaklarını yerinde kullanmak. 

• Kamu haklarını korumada cesur ve kararlı olmak. 

• Karar alma,uygulama ve eylemlerde şeffaf ve açık olmak. 

• Hizmette kalite,sürdürülebilirlik ve kalıcılığı hedeflemek. 

• Vatandaş-belediye işbirliği ile katılımcılık sağlamak. 

• Diğer kurum,kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon içinde çalışmak. 

• Faydası kent geneline yayılan projelere öncelik vermek. 

• Vatandaşın sorunlarına en kısa sürede çözüm bulmak. 

(http://www.adana.bel.tr/versiyon4/misyonumuz-vizyonumuz-ilkelerimiz/) 

 

5. Adana’nın Pazarlanması ve Markalaşmasında Festivaller. 

5.1 Uluslararası Adana Film Festivali 

Uluslararası Adana Film Festivali veya bilinen adıyla Adana Altın Koza Film Festivali, her 

yıl Türkiye'nin Adana şehrinde düzenlenen uluslararası film festivalidir. Festivalde, jüri tarafından seçilen 

filmlere, çalışanlarına ve oyuncularına "Altın Koza" heykelciği ödülü verilmektedir. Festival, ilk olarak 15-22 

Mayıs 1969 tarihleri arasında Altın Koza Film Festivali adıyla düzenlenmiştir. 2009 yılında Uluslararası 

Adana Altın Koza Film Festivali adını alan festival, 2016 yılında ise adını, Uluslararası Adana Film 

Festivali olarak değiştirilmiştir. 

Festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Öğrenci Filmleri Yarışması, Dünya Sineması 

Örnekleri, Özel Bölümler, Kısa Film Bölümleri yer almaktadır. Ayrıca 2015 yılında ilk kez "Adana Konulu 

Senaryo Yarışması" festivalin yarışmalı bölümlerine eklenmiştir. 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
http://www.adana.bel.tr/versiyon4/logomuz/
http://www.adana.bel.tr/versiyon4/misyonumuz-vizyonumuz-ilkelerimiz/
https://scalelax.pro/wiki/T%C3%BCrkiye?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
https://scalelax.pro/wiki/Adana?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
https://scalelax.pro/wiki/Film_festivali?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
https://scalelax.pro/wiki/15_May%C4%B1s?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
https://scalelax.pro/wiki/22_May%C4%B1s?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
https://scalelax.pro/wiki/22_May%C4%B1s?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
https://scalelax.pro/wiki/1969?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
https://scalelax.pro/wiki/1._Alt%C4%B1n_Koza_Film_Festivali?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
https://scalelax.pro/wiki/16._Uluslararas%C4%B1_Adana_Alt%C4%B1n_Koza_Film_Festivali?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
https://scalelax.pro/wiki/16._Uluslararas%C4%B1_Adana_Alt%C4%B1n_Koza_Film_Festivali?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
https://scalelax.pro/wiki/23._Uluslararas%C4%B1_Adana_Film_Festivali?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn
https://scalelax.pro/wiki/23._Uluslararas%C4%B1_Adana_Film_Festivali?__cpo=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3Jn


 
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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

353 

2015 yılında festivalin yarışmalı bölümleri 'Adana Konulu Senaryo Yarışması' eklenmiştir.2016 

yılında da ismi Adana Film Festivali olarak değişmiştir. İlk defa bu isimle 23.Uluslararası Adana Film 

Festivali düzenlenmiştir. 

 

5.2 Portakal Çiçeği Karnavalı  

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, her yıl nisan ayı içerisinde Adana‟da halkın katıllımları ile 

gerçekleştirilen ve bir hafta süren etkinliklerin yapıldığı bir sokak karnavalı olup, ilk olarak 2013 yılında 

başlamış ve düzenli olarak her sene devam etmektedir. Çoğunluğu açık alanda olmakla birlikte kimisi kapalı 

alanda gerçekleşen konser , dans ve spor (gösterilerini içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların 

renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür. Karnavalın amaçı şehri markalaştırmak ve insalara Adanayı 

tanıtarak,şehrin güzelliklerini görmelerini sağlamaktır. 

  

5.3 Adana Lezzet Festivali  

İlk olarak 2017  yılı 6-8 Ekim arasında gerçekleştirilen ve ilerleyen dönemlerde Adana’nın en önemli 

geleneksel festivallerinden biri olma düşüncesiyle oluşturulan festivalde mutfağı ile ünlü olan Adana’nın 

dünya genelindeki bilinirliğinin daha da artırılması amaçlanmaktadır. Üç gün süren festivalde Adana mutfağı 

ve tarihi ile ilgili birçok sunum ve söyleşi yapılmaktadır. 2019 itibari ile 3.su düzenlenecek olan festival Adana 

Merkez Park’ta yapılması planlanmaktadır.  

 

5.4 Adana Havacılık Yamaç ve Paraşütü Festivali 

Adana Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü tarihinde gerçekleştirilen ve Adana’da Merkez 

Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi Rüzgârlı Tepe mevkiinde organize edilen ve 2010’dan beri 

gerçekleştirilen festivale her yıl 34 ilden 150 kadar yamaç paraşütçüsü katılmakta ve bunun yanında 

Portekiz, Macaristan, Fransa, Litvanya, Rusya, Azerbaycan ve İran gibi ülkelerden de katılım bulunmakta 

ve Adanın tanıtımında önemli bir rol almaktadır. 

 

6. Adana’da yapılan festivallerin şehre turistik olarak etkisi 

Adana şehrinde yapılan festivaller hem Adana halkının kalkınması hem de bölgenin tanıtımı için 

önemli bir yer tutmaktadır. Festivallerin başarılı bir şekilde pazarlanması gelen turist 

sayısını artırarak, Bölgedeki turizm işletmelerinin gelir kaynağını arttırmıştır ve yatırımcıların 

Adana’ya olan ilgilerinin artmasına yardımcı olmuştur. 

 

Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan grafiklerde de (Grafik 1,2) 2014-2019 yılları 

arsında Adana’ya olan talebin arttığını gözleyebiliriz. 

 

Grafikler 2019 Mart ayına kadar olan istatistikleri vermektedir fakat Nisan ayında yapılmış olan Adana 

portakal çiçeği festivaline katılım oranı Anadolu Ajansı verilerine göre 1,5 milyon kişi civarındadır ve geçmiş 

yıllar düşünüldüğünde bu seneki ziyaretçi oranı diğer yılların çok üzerindedir. Bu da bize iyi yapılan bir 

pazarlama yönetiminin nasıl etkili olabildiğini gösterir.  
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         Grafik 1            

(http://www.adanakulturturizm.gov.tr/TR-219265/sinir-kapilari-giris-ve-cikis-istatistigi-ve-degisim-

yu-.html)      
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      Grafik 2 

 (http://www.adanakulturturizm.gov.tr/TR-219265/sinir-kapilari-giris-ve-cikis-istatistigi-ve-degisim-

yu-.html) 

 

7.SONUÇ 
21. yüzyılda pazarlama iletişimi çalışmaları sadece kurumların sunduğu ürün ve hizmetlere 

uygulanmamakta, artık şehirler ve ülkelerde bu rekabet yarışında yerini almaktadır. Kapitalizmin egemenliği 

ve bilgi teknolojilerinin hızla yayılması, şehirlerin özgünlüklerini koruyarak, farklılıklarını ortaya çıkarmasını 

zorunlu kılmıştır. Günümüzde farklılaşmaya verilen önem şehirsel kalkınmada da kendini göstermiş ve 

böylece şehir markalaşması çalışmalarına verilen önem artmıştır. Günümüzün modern şehirlerini yöneten 

belediyeler şehir markalaşma çalışmalarına ciddi yatırımlar yaparak, şehrin mevcut yerleşimcilerinin ve şehre 

gelecek olan potansiyel ziyaretçilerinin akıllarında bilinirlik ve farkındalık düzeylerini arttırarak, şehri bir 

cazibe merkezine dönüştürmeyi amaçlamaktadır. 

Festival kavramı antik çağlarda başlamış ve günümüze kadar çeşitli değişimlere uğrayarak gelmiş bir 

kavramdır.Festivaller bir toplumun bir arada kaynaşmasını,birleşmesini sağlarken diğer bir yandan da o bölge 

için önemli bir gelir kaynağı olma özelliği de taşır.Bir bölge ve şehrin festivaller aracılığı ile yapılan 
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pazarlanma faliyetleri, o şehrin markalaşması veya varolan marka imajını güçlendirmesi açısından da 

önemlidir. 

Araştırmada yapılan tanımlamalar ve açıklamalar sonucunda, pazarlanabilir ve markalaşabilir bir ürün 

olarak Adana şehrinin; halkının, yönetiminin, kütürünün,turizm potansiyelinin ve şehrin fiziki ve sosyal 

imkanlarının kullanılarak nasıl yıllar içerisinde turizmsel olarak yükselişe geçtiğini grafiklerde 

görebiliriz.2015 yılında başlayan ve her yıl populeritesini arttıran Adana portakal çiçeği festivali bu yıl resmi 

olmayan rakamlara göre geçen sene çekmeyi başardığı katılımcı ve turist sayısını iki katından daha fazla bir 

seviyeye çıkartmıştır,buda şehre ekonomik olarak gözle görülür bir etki sağlamıştır.Yatırımcılar için şehri 

cazibeli bir hale getirmeye başlamış,ayrıca uzun yıllardan beri yapılan Adana film festivali şehir için bir marka 

ve kült bir imaj oluşturmuş yabancı turistlerine çekmeği başarmıştır. 

Adana’nın festivallerle pazarlanması ve markalaşması sürecinde daha güçlü,sürdürülebilir bir yer 

edenebilmesi,kitleleri kendine çekebilmesi için güçlü bir tanıtım ve imaj çalışması yürütülmelidir. Bu tanıtım 

ve imaj çalışması profesyonel ekipler tarafından hazırlanmalı ve şehir yöneticilerinin desteğiyle 

oluşturulmalıdır. Eskişehir’in markalaşma çalışmasında, Çukuroba Üniversitesi’nde bulunan İletişim 

Fakültesi öğrencilerinden de destek alınabilir. Ayrıca,iletişim Fakültesi’nde Adana’nın markalaşmasına 

yönelik bir proje yarışması gerçekleştirilerek, doğru bir marka stratejisinin geliştirilmesi de mümkündür. Bu 

proje yarışmasıyla birlikte öğrencilerin şehre olan aidiyetlerinin artırılması sağlanılabilir.  

Adana’nın markalaşmasına destek verecek etkili bir konumlandırma stratejisinin yürütülmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda, yerel halk ve şehir ziyaretçileri olmak üzere iki ayrı hedef kitle üzerinde 

derinlemesine görüşme ve anket çalışması yapılarak şehrin algılanan marka profilinin çıkarılması 

sağlanmalıdır.Bu çalışmalar sonuçunda festivaller daha güçlü bir şekilde pazarlana bilir ve Adanın marka 

değeri artmış olur. 
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Bahadır YILMAZ186 

HAVA GÜCÜ’NÜN DÖNÜŞÜMÜ ve TEKNOLOJİ 

AIR POWER TRANSFORMATION and TECHNOLOGY 

 

 

 

ÖZ 

Hava gücü, kara ve deniz gücü ile birlikte askeri gücün üçüncü boyutunu oluşturmuştur. Uçağın ilk 

uçuşunu yaptığı 1903 yılı ile 2000’li yıllar arasında sadece yüzyıl geçmesine rağmen hava gücü ve onun en 

temel taşı olan uçaklarda değişim olağanüstüdür. 20. yy. ikinci yarısında teknolojinin gelişiminin ivmelenmesi 

ile hava gücünün dönüşümü arasında korelasyon bulunmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardaki dönüşüm ve 

RMA kavramının çok sık tartışılmasının temelinde teknolojinin ve hava gücünün hızlı değişimi yatmaktadır.  

Uçak nesillerinin teknoloji ile ilişkisi, hava gücünün dönüşümünün de teknoloji temelli olmasının en 

belirgin delilini oluşturur. Bu makalede hava gücünün dönüşümü; zihinsel boyut (konsept-doktrin-teori), 

harekâtta kullanımı ile eğitim ve silah-teçhizat başlıkları altında ele alınmıştır. Dönüşüm ile teknoloji ilişkisi, 

uçak nesilleri ve uçakların harekâttaki kullanım örnekleri üzerinden ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hava gücü, dönüşüm, teknoloji, savaş uçakları, savaş uçağı nesilleri. 

 

 

 

ABSTRACT 

Air power is the third dimension of military power along with land and naval power. In spite of passing 

only a century between the first flight of the plane in 1903 and 2000s, the change in the air power and with 

its key element aircraft is tremendous. There is a correlation between the acceleration of technology 

development and the transformation of air power on the second half of the 20th century. Particularly in the 

1990s, the change of technology and air power is the basis of discussion of the concepts of transformation 

and RMA.  

The relationship between aircraft generations and technology is the most evident proof of the 

transformation of air power. In this article the transformation of air power is discussed under the headings of 

mental dimension (concept-doctrine-theory), its use in operations, and education and arms-equipment. The 

relationship between transformation and technology was demonstrated through aircraft generations and the 

use of aircrafts in operation. 

Keywords: Air power, transformation, technology, fighter aircraft, generations of fighter aircraft. 
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1. GİRİŞ 

Askeri güce üçüncü unsur olarak eklenen ve günümüzde uzayı da kapsayacak şekilde değişerek “Hava 

ve Uzay Gücü” olarak ifade edilen hava gücü kavramı, literatürde ilk kez H. G. Wells’in “Havadaki Savaş 

(The War in the Air, 1907, s. 61)” romanında kullanılmıştı (Kainikara, 2012, s. 1). Wright Kardeşler’in 1903 

yılında 59 saniye havada kalarak yaklaşık 260 metrelik mesafe uçmalarından sadece sekiz yıl sonra uçaklar 

ilk kez Türk siyasi tarihinde de önemli bir yeri olan Trablusgarp Savaşı’nda kullanılmıştır (Wright Brothers, 

2018). Bu bağlamda, hava gücünün doğuşundan yaklaşık yüzyıl sonra “…hava, uzay ve siber uzayın kontrolü 

ve etki altına alınması yeteneği…” olarak tanımlanması söz konusu gücün dönüşümünü anlamak için 

önemlidir (Ayre & Hough 2012, s. 6). Nitekim hava gücü; sivil ve askeri uçakları, radarları, insanlı-insansız 

silah sistemlerini, personeli, altyapı unsurlarını, savunma sistemlerini, füzeleri, uzay araç, gereç ve 

sistemlerini, kontrol unsurlarını ve bunlarla ilgili tüm yazılı dokümanlar gibi geniş bir çerçeveyi içerir 

(Kainikara, 2006, s. 10). 

Heraklietos’un “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözünün yansıması olarak askeri gücün yapısı ve 

kullanımı da zaman içinde değişmiştir.  Dönüşüm ise değişimin daha kapsamlı ve isteyerek değişime yön 

vermeyi içermektedir. 20. Yüzyılın ikinci yarısında, özellikle hava gücünün özellikleri ve yetenekleri 

üzerimden yürüyen, SSCB’nin MTR187 ve ABD’nin RMA188 kavramları askeri gücün dönüşümü ile teknoloji 

bağlantısının sorgulanmasına neden olmuştur (Galdi, 1995, s. 2). ABD Savunma Bakanlığı tarafından 2001’de 

yayımlanan “Dönüşüm Çalışma Raporu” (Transformation Study Report-TSR) dönüşümü “harekât 

etkinliğinde, harekâtın verimliliğinde ve/veya maliyetinde belirgin kazançlar başarmak için konsept, teşkilat, 

süreç, teknoloji uygulamaları ve teçhizattaki değişim” olarak tanımlamaktadır (TSR, 2001; Binnendijk, 2002, 

s. 31).  

Askeri gücün dönüşümünü Topçu, “güvenlik ortamı, savaş ve çatışma ortamı, harekât ortamı, 

teknoloji, zihinsel (vizyon, konsept, doktrin), ekonomik ve müştereklik” olmak üzere yedi alt başlıkta 

incelemiştir (2015, s. 43). Askeri gücün dönüşümü bu yedi alt başlıktan etkileneceği ve bir ülkenin askeri güç 

yapısına güvenlik ortamıyla bağlantılı olarak tehdit algılaması üzerinden öncelik verileceği de muhakkaktır. 

Ancak, kısa dönemli değerlendirmeler yerine hava gücünün bir yüzyılı geçen süreci ele alındığında, dönüşümü 

sağlayan temel unsurun ‘teknoloji’ olduğu görülmektedir. Hava gücünün dönüşümünü geniş bir hava gücü 

tanımıyla ele almak analizi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle hava gücünün en değerli ve vazgeçilmez unsuru 

olan savaş uçakları üzerinden dönüşümü ele almak geneli için de iyi bir referans olacaktır.  

Bu çalışmada, dönüşüm kavramı ve nedenleri tartışılmayacak, dönüşüm; zihinsel boyutu (konsept-

doktrin-teori), harekâtta kullanımı, eğitim ve silah-teçhizat başlıkları altında incelenecektir. Uçakların zaman 

içindeki gelişimi ortaya konulurken, bu dört ana başlıkta dönüşümü sağlayan asıl unsur olduğu değerlendirilen 

teknoloji irdelenecektir.  

 

2. Teknoloji Kavramı 

Sanayi Devrimine kadar teknoloji kavramı daha çok icatlar, mühendislik ve teknik ilerlemeler 

anlamında kullanılmıştır. Barut, kâğıt, pusula, oklu yaylar ve matbaa gibi icat ve keşifler de teknoloji kelimesi 

ile birlikte anlamlandırılmıştır (Bunch, 2004). 

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde teknoloji kavramı birkaç biçimde tarif edilmiştir. İlk olarak “bir 

sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini 

kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanımda kısıtlamaya gidilerek 

teknoloji kavramsal olarak bir sanayi dalına indirgenmiştir. İkinci tanım ise “insanın maddi çevresini 

denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü” şeklindedir. 

Bu tanımda ise çevreyle olan ilişki üzerinde durulmuştur.  Merriam-Webster sözlüğünde ise teknoloji “işe 

                                                           
187 MTR, “Military Technical Revolution-Askeri Teknik Devrim” daha çok mevcut askeri silah sistem ve araçlarının 

modernizasyonu, yenilenmesi amacındaydı.  
188 RMA, “Revolution in Military Affairs-Askeri İşlerde Devrim” ise MTR’i genişleterek teşkilatın, konsept ve doktrinlerinde 

güncellenmesini içermekteydi. 
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yarayan bir şeylerin keşfi, icadı veya problemlerin çözümünde kullanılan; endüstride bilimin kullanılması, 

mühendislik; makine, teçhizat veya metotlar” şeklinde tarif edilmiştir.  

Amerikalı sosyolog R. Brain henüz 1937 yılında günümüzdeki teknoloji anlamına yakın bir tarif 

yapmıştır. Ona göre “teknoloji tüm araçları, makineleri, eşyaları, silahları, aletleri, konutları, kıyafetleri, 

iletişim araçları ile bunların üretilme ve kullanılma becerilerini kapsar” (1937, s. 2). Brain, teknolojiyi tarif 

ederken oldukça detaylı ve iletişim araçları ile çevreyi de kapsayan bir tanım kullanmıştır. Ekonomist Brian 

Arthur ise “teknoloji insanlığın bir amacı yerine getirmesinin yolu, yöntemidir” diyerek tanımı daha 

genellemiştir (2009, s. 28). Teknolojinin Borgman gibi sosyologlar ve bazı psikologlar tarafından ele alınan 

diğer bir yönü ise kültüre olan etkisi ya da kültürü nasıl değiştirdiğidir (2006, s. 3). Nitekim bilgisayarın insan 

hayatına girmesiyle iş yaşamına olan etkisi veya internetin ve ona bağlı iletişim, büyük bilgi altyapısı ve sosyal 

ağlar gibi toplumların yaşam biçimlerine olan etkisi kültür değişimine örnekler olarak karşımıza 

çıkmaktadır.189    

Teknoloji kelimesinin anlamı ve toplumdaki bıraktığı algı zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır. 

Tanımlamalarda bu nedenle zamanla değişmiş ve güncel ilerlemeleri de içerisine katacak şekilde 

genişlemiştir. Ancak, tanımlamalar içerisinde gelişmişlik, zaman, komplekslik gibi ayrımlar yoktur. At 

arabası, içten yanmalı bir motor veya partikül hızlandırıcı bir uzay aracının kompleksliği veya gelişmişliği 

aynı değildir. Ayrıca tanımlar hep maddi kavramlar üzerinedir. Günümüzdeki sanal teknoloji190 veya 

bilgisayar yazılımları bu tanımlarda kendilerine tam olarak yer bulamamakta iletişim ve çevre ile 

ilişkilendirilmektedir. 

Teknoloji, mevcut bilgi birikimiyle ve kıt kaynaklarla insanoğlunun ihtiyaçlarına en uygun çözümün 

üretilebilmesi, insanlığın ileri gidebilmesi için bilim dallarının bir veya birkaçının bir araya gelmesi, teknik 

bilgilerin birleştirilmesi olarak da ele alınabilir. Bu bakış açısı daha çok mühendislik yönüyledir. Bu durum 

teknik metotları, yetenekleri, teknikleri, işlem yapabilme becerisini, malzeme ve kaynakları, araç ve gereçleri 

kapsar. Malzeme teknolojisi, sağlık teknolojisi, uzay teknolojisi, nükleer teknoloji ve çip teknolojisi gibi 

teknolojileri bu anlamda değerlendirmek mümkündür. Bu teknolojileri oluşturan alt teknolojiler ise “yüksek 

teknoloji” veya “kritik teknolojileri” barındır.191 

Teknolojinin tanımları ne kadar genelleştirilirse genelleştirilsin tam olarak kavramı ifade 

edememektedir. Bunun nedeni, teknolojinin değişimiyle birlikte kavramın kendisinin de değişim içinde 

olmasındandır. Nitekim teknoloji, ulaşılmış olan bilgi birikimiyle yapılmış olanı daha etkili ve daha az 

maliyetli yapmayı -inovasyon- veya yapılmayanı yaparak -icat- niteliksel üstünlük kurmayı hedefler.  

Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki ise şöyle ifade edilir: “Bilim; içinde yaşadığımız dünyayı ve ötesini 

yöneten doğal yasaları ortaya çıkarmaya çalışan zihinlerin ürünüdür, evreni kontrol eden yasalardır. Teknoloji 

ise bilimsel keşifleri en iyi şekilde kullanmanın pratik yollarını, bilimsel bilgiyi faydacı süreçlere ve araçlara 

dönüştürmenin yöntemlerini bulmaya çalışır.” (McNeil, 2002). Nitekim ABD Başkanlarından Obama “Bilim, 

bizim refahımız, güvenliğimiz, zenginliğimiz, çevremiz ve kaliteli yaşamımız için bugüne kadar olandan çok 

daha gereklidir.” cümlesiyle bilimin her alandaki önemine vurgu yapmıştır (Office of the Chief Scientist U.S. 

Air Force, 2011). Teknoloji; mevcut bilgi birimini oluşturan bilim ile fen, teknik, sanat ve çevre ile ilişkilidir. 

Bilim evrenin gerçeklerini açıklayan ve global olarak üretilen bilgiyi gösterirken, teknik daha çok mühendislik 

kapasitesiyle ilgilidir.  

                                                           
189 Kültür değişimiyle kastedilen “siber kültür” kavramıdır. Siber kültür ile ilgili bakınız: Demir, A. (2017), “Siber Kültür ve 

Hiper Gerçeklilikte Değişen Yaşam”, AJIT-e, Cilt 8, Sayı 29. 
190 Sanal teknoloji, “virtual technology” kavramının Türkçe karşılığıdır.  Tükçe’de sanal teknoloji yanında “sanal gerçeklik”, 

“hiper gerçeklik”; İngilizce’de ise “virtualization technology”, “virtual reality’”gibi tanımlamalar da kullanılmaktadır. 
191 Yüksek teknolojinin karşıtı olarak düşük teknoloji kullanılmaktadır. Teknoloji tanımının içerisinde yüksek veya düşük 

teknoloji ayırımı yoktur. Bu kavramlar çıkarımdır. Yüksek teknoloji, Ar-Ge maliyeti yüksek, mevcut bilgi birikimini, tekniği uç 

noktalara kadar kullanan, birçok alandaki alt teknolojik gelişimleri de içerisinde barındırabilen ve bu teknolojiyi üretebilenlerin 

kısıtlı olduğu teknoloji olarak kabul edilir. Diğer bir kavram karmaşası ise eski ve yeni kelimelerinin teknoloji ile birlikte 

kullanılmasıyla ortaya çıkar ve teknolojinin zamana bağlı olmasının bir sonucudur. Bu bağlamda, yeni teknoloji “anahtar 

ihtiyaçların karşılanması için tasarlanan etkin yetenekler” olarak tanımlanmıştır (Office of the Chief Scientist U.S. Air Force, 

2011). 
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Bilimin ve tekniğin seviyesi zamana bağlı olarak ve birikerek geçmişten günümüze gelmiştir. 

Teknolojinin bilim ve teknikle ilişkili olması, onun “zamana bağlı ve birikimli” olma özelliğinin de temel 

göstergesidir. 

Şekil 2: Teknolojinin Gelişimi (Hallberg, 2012; Fogel, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojinin zamana bağlı ve birikimli olması onunla etkileşim içerisinde olan her şeyi de 

etkilemektedir. Teknoloji, giderek daha kritik alt teknolojileri içeren, daha karmaşık bir yapıya 

dönüşmekte ve şekil-1’de görüldüğü üzere zamanla ivmelenmektedir. 

 

Almanların II. Dünya Harbi’nde Yıldırım Savaş Doktrini çerçevesinde kullandığı tank ve uçaklar o 

dönemin en gelişmiş teknolojilerini içeriyordu. Ancak aynı tank ve uçaklar günümüze göre eski teknolojidir. 

20. Yüzyılın başında internet kavramı yokken, internet günümüzde hayatın tamamen içindedir. Nitekim 

internet; bilgisayar, cep telefonları ve tabletler ve onları birbirine bağlayan iletişim ağlarıyla ilgili 

teknolojilerin gelişmesiyle mümkün olabilmiştir. İlk örnek teknolojinin zaman, ikincisi ise birikimli olma 

karakteristiğinin örnekleridir. 

Teknoloji, gelişimi bakımından “global teknoloji” ve “özel teknoloji” olarak sınıflandırılabilir. Global 

teknoloji, dünyadaki teknolojinin genel olarak ilerleme hızını ortaya koyarken, özel teknoloji ülkelerin siyaset 

belgeleri, politika ve stratejileri ile tehdide göre şekillenir. Özel teknoloji açığa çıktıkça, teknolojisi 

eskidiğinde veya kopyalandığında genel teknoloji içerisinde kendine yer bulur. Özel teknolojinin gelişimi için 

gerekli alt teknolojiler, genel teknolojiye bağımlı olmak üzere diğer özel teknolojiler içerebilir. Özel teknoloji, 

global teknoloji döngüsü sürekli olarak tekrarlanan bir olgudur.  
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Moore Kanunu, her 2-3 yılda bir yonga başına temel transistor ve daha sonra mikroişlemcilerin 

yoğunluğunun iki katına çıkmasını içerir (Nordhaus, 2007). 1970-2010 arası işlemci hızı yaklaşık 2500, 

RAM192 ise 64x106, yonga başına transistor sayısı 109 kat artmıştır.  

 

Bilişim veya bilgi çağı (Information Age) olarak adlandırılan ve bilgisayarların hayatımıza girmesiyle 

başlayan dönem, doğası gereği teknoloji bağımlılığı yüksek hava gücünü de etkilemiştir. 

 

3. Hava Gücünün Dönüşümü ve Teknoloji 

İlk uçağın 1903’te uçmasından önce insan ve yük taşıyabilen sıcak balonlar ve Zeplinler 

kullanılıyordu. Bilim ve teknolojinin birikimli olma özelliği nedeniyle ısınan havanın genleşmesi ve 

yükselmesi doğa kanunu esas alan sıcak balonlar 1783’de (Sharp, 2018), malzeme ve içten yanmalı motor 

teknolojileri de üzerine eklenmesiyle Zeplinler 1900’da gökyüzünde görünür olmuşlardı (History of Zeppelins 

and Rigid Airships, 2018). Zeplinden farklı aerodinamik özellikleri barındıran uçak ise 1903 yılında Wright 

kardeşler tarafından uçurulmuştur (Wright Brothers, 2018). Doğrudan askeri amaçla üretilmeyen sıcak balon, 

zeplin ve uçaklar kısa zaman içerisinde savaş alanlarında yerlerini alacaklardır.  

I. Dünya Savaşı başlarında uçaklar ancak 500-2000 metre yüksekliğe çıkabilen, ortalama 80-120 

km/saat hızda, keşif ve propaganda görevi ağırlıklı olmak üzere ancak el bombaları atabilen, güçsüz motorlara 

sahip ve sayıca az miktardaydılar. Ancak savaş içerisinde uçaklar giderek hızla geliştiler. II. Dünya Savaşı’nda 

ise uçaklar savaş plan ve stratejilerinin çok önemli bir parçası olmuş, 5000 metre üzeri irtifalara çıkabilen, av 

uçaklarında 400 km/saat, bombardıman uçaklarında 350 km/saat hıza erişmiş, stratejik bombardıman 

yapabilen, kısaca hem zihinsel (askeri doktrin ve strateji) hem de teknolojik olarak hızla gelişmiştir (Hava 

Harp Akademisi, 2009, s. 54). Savaş yıllarında radar ve IFF193 gibi önemli teknolojik gelişmeler yanı sıra 

savaşın sonuna doğru jet motorlu uçaklar üretilmiştir.  

Etkinliği artık sorgulanamaz olan uçaklar, Soğuk Savaş döneminde destek sistemleri, silah ve 

teçhizatla birlikte hızla gelişmiş, uçakları engellemek için savunma sistemleri geliştirilmiştir. Hava gücü başta 

olmak üzere hızla değişen ve gelişen teknolojik ilerlemeler MTR, RMA, MR (Military Revolution) 

kavramlarını tartışmaya açmıştır (Binnendijk, 2002, s. xvii) . 1990 yılı ortalarından itibaren RMA, askeri 

gücün dönüşümü ile neredeyse aynı anlamda kullanılmaya başlanmıştır (Dombrowski & L. Ross, 2008, s. 17). 

                                                           
192  RAM (Random Access Memory, Rasgele Erişimli Hafıza): Bilgisayarda çalışan program verilerine hızlı erişim sağlamak 

amacıyla geçici olarak sabit disk yerine geçici olarak hafıza da tutulmasıdır. 
193 Identification Friend or Foe, Dost-Düşman Ayrımı: Bu sistem İngilizler, tarafından II. Dünya Savaşı esnasında kendi 

uçaklarından 15 sn. yayın yaparak dost olduklarını göstermesi şeklinde başlatılmıştır. 

Şekil 3: Moore Kanunu ve Teknoloji Ölçümü 

(Zheng,2008) 
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“Dönüşüm Uçuş Planı” (Transformation Flight Plan-TFP) yazarı Roche’ye göre: “Dönüşüm, bu dönemin 

zorlukları üzerinde düşünmek, kuvvetleri ve insanları bunlara göre uyarlamak ve bu yeni gerçeklikleri başarıyı 

ölçecek bir barometre gibi kullanarak, kuvvetleri en etkin şekilde kullanmaktır” (Roche, 2003, s. 31). TFP 

genel bir çerçeve sunarken TSR konsept, teşkilat, süreç, teknoloji uygulamaları ve teçhizattaki değişimden 

bahsederek daha somut kavramlardan bahsetmektedir. Bu tanımlardan yola çıkarak dönüşüm zihinsel 

(konsept-doktrin-teori veya yaklaşım), harekâtta kullanımı, eğitim ve silah-teçhizat başlıkları altında 

toplanmıştır.  

Hava gücü, Hava Kuvvetleri’nden bağımsız olarak, ülkenin sahip olduğu tüm askeri ve sivil havacılık 

unsurlarını kapsamaktadır. Bu geniş tanımdan dolayı hava gücünün analizi zorlaşmaktadır. Bundan dolayı, 

burada hava gücünün en önemli parçası olan savaş uçaklarının (jetler) gelişimi incelenecektir. Savaş 

uçaklarıyla ilgili kesin bir sınıflandırma mevcut olmasa da genel kabul gören bazı sınıflandırmalar mevcuttur. 

ABD Hava Kuvvetlerinden Gen. Hawk Carlisle’in uçak nesillerini sınıflandırması Şekil-2’de örnek olarak 

sunulmuştur (Carlisle, 2018). 

 

Şekil 4: Uçak Nesilleri 

 
 

Uçak nesillerinin sınıflandırması jet motoruna sahip olunmasından sonra yani 1945’den sonrasını 

kapsayacak şekilde beş kademeli olarak belirlenmiştir. Günümüzde beşinci nesil uçakların insansız ve otonom 

hareket kabiliyetine sahip, bütünleşik ağ ile haberleşebilen sürümleri üzerinde çalışmalar yapılmakta ve 

bunlara da altıncı nesil denmektedir, ancak altıncı neslin herhangi bir prototipi şu ana kadar uçmuş değildir. 

Uçak nesilleriyle ilgili ilk sorulması gereken soru şudur: “Uçak nesilleri hangi kıstaslara göre 

belirlenir?” Sorunun cevabı basittir ve uçakların gelişmişlik düzeyine veya teknolojisine göredir. Bu soru diğer 

bir soruyu doğurur; “uçaklar üzerindeki teknolojiler nelerdir?” Bu sorunun cevabı ise oldukça karmaşık ve 

değişkendir. Sorunun cevabı için uçağı; platform, aviyonik, motor, silah-sistem, ağ bağlantısı-iletişim, 

Elektronik Harp Sistemi (EH veya EHS), kontrol sistemi, teçhizat olmak üzere sekiz alt teknolojide 

incelemenin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Örneğin; platform teknolojisi uçağın aerodinamik yapısı, 

boyası ve kullanılan materyal alt teknolojilerini içerir. Wright Kardeşlerin uçağını platform olarak incelersek, 

platformun tahta iskelet, ip ve kumaş ağırlıklı, çıplak ve oldukça zayıf aerodinamik bir gövde olduğu görülür. 

F-35 uçağının platform teknolojisi ise; keskin köşeler, boya ve neredeyse tamamı kompozit malzemeden 

üretilmiş, düşük-görünürlük özelliğine sahip, içte ve dışta mühimmat taşıyabilen, yüksek aerodinamik 
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özellikli, manevra kabiliyeti gelişmiş bir platformdur.194 Sadece ağ bağlantısı-iletişim alt teknolojisinde 

Global Positioning System (GPS) bağlantılısı bile tek başına doktrinleri, organizasyonu, eğitimi ve harekâtı 

etkiler hale gelmiştir. GPS teknolojisi kullanan mühimmatlar Hassas Güdümlü Bombalar (Precision Guided 

Munitions–PGM) arasındadır. PGM’lerin ilk defa kullanıldığı Vietnam Savaşı aslında teknoloji temelli 

dönüşümün de ilk habercisidir. Nitekim; 

“Kuzey Vietnam’daki Thanh Hoa Köprüsünü vurmak için klasik mühimmatla 800 bombalama sortisi 

icra edildi ve köprüye zarar verilemediği gibi 10 uçak kaybedildi. Ancak, bir F-4 savaş uçağı lazer güdümlü 

Paveway-1 bombası ile tek geçişte köprüyü kullanamaz hale getirdi” (Chapman, 2003, s. 3). 

PGM’ler atılan mühimmat sayısını ve dolayısıyla uçakların harekât bölgesinde zarar görme ihtimalini 

azaltırken, düşman hedefleri üzerinde istenen etkiyi daha kısa zamanda elde etmeyi de sağlamaktadır. Bu 

durum harekâtın temposunu artırırken aynı zamanda maliyeti düşürmektedir. Tablo-1’de savaşlarda kullanılan 

PGM yüzdesi verilmiştir (William R., 2003, s. 67; Gautam, 2013, s. 16). PGM’lerin kullanılmasıyla birlikte 

dost unsurlarla (Friendly Force Damage-FFD) sivil halktaki zarar da (Collateral Damage-CD) minimize 

edilmiştir. 

 

Tablo 1: Savaşlarda PGM Kullanım Yüzdeleri (100xPGM/Toplam Atılan Mühimmat) 

 
 

Uçaklar PGM kullanımıyla;  

 Hedeflerin imhası için daha az güç gereksinimi (Kuvvet Tasarrufu), 

 Daha yüksek irtifadan mühimmat atabilme,  

 Mühimmat ve kaynak tasarrufu, 

 FFD ve CD’den sakınma, medya etkisinin azalması, 

 Savunma sistemlerinin etkisinden uzaklaşma,  

 Yakın düzen taktik uçuşların azalması, 

 Düşman üzerinde sürekli vurulabilme korkusu sağlanmış/elde edilmiştir. 

PGM’lerin sağladığı faydalar uçakların taktik kullanımını ve harekâtın şeklini değiştirmiş, eğitimlerin 

ve doktrinlerin değişmesine neden olmuştur. Bu değişiklikler aslında dönüşümün tanımıdır. Benzer şekilde 

uçak nesillerine bakıldığında da uçakların aviyonik, motor, silah-sistem, ağ bağlantısı-iletişim, EH veya EHS, 

kontrol sistemi, teçhizat alt teknolojilerinde hızla geliştikleri ve bunun harekât ortamında belirgin bir şekilde 

eğitimleri, doktrinleri, organizasyonu, mühimmatı ve teçhizatı değiştirdiği görülebilir. Ayrıca, II. Dünya 

Savaşı’na son veren nükleer bombaların hava platformlarından atılması hava gücünü ve algısını derinden 

sarsmıştır. 

 

4. Sonuç 

Bilişim çağı ile birlikte teknolojinin gelişim hızı da artmıştır. Hemen hemen aynı döneme denk gelen 

jet uçakları dönemi ile teknoloji korelasyonu kurmak, hava gücünün dönüşümünü göstermek için oldukça 

uygundur. Dönüşüm ve RMA kavramları 90’lı yılların başından itibaren giderek birbirlerinin yerine kullanılan 

kavramlar olmuştur. Her ikisi de teknoloji temelli uygulamalar, organizasyon ve doktrin temelinde bilerek 

değişiklikler yapmayı hedeflemiştir. 

Teknoloji, birikimli ve zamana bağlı bir kavramdır. Dolayısıyla, yeni teknolojilerin gelişmesiyle, eski 

teknoloji ile üretilen sistemlerin yenilenmesini ve güncel hale getirilmesini yani modernizasyonu zorunlu 

kılmıştır. Ancak, modernizasyon dönüşüm demek değildir. Modernizasyon, zaten yeni teknoloji ile dönüşüme 

uğramış güce erişme çabasıdır. Teknolojide önde olan ülke teknolojisini satar veya teknolojisi takip edilir. 
                                                           
194 F-35 ile ilgili detaylı bilgi için bakınız: F-35 Projesi Resmi Sitesi, “F-35 Capabilities”, https://www.f35.com/about/capabilities 

(Erişim Tarihi: 18 Nisan 2019). 
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Fakat, satışlar genelde son teknolojiyi içermeyen veya tüm teknolojik alt sistemleri kapsamayan, ihraca 

yönelik sürümdür. Teknolojisi geride olan ülke, maddi gücü yetersiz veya Ar-Ge’ye yeterli kaynak 

ayıramıyorsa, teknolojisi ilerde olan ülkeden sistem satın alarak hava gücünü dönüştürmeye çalışır ve 

kaynaklarını tüketir. Kimi zaman teknolojiyi satın almak için kaynak ayrılsa bile meclis, senato veya başkan 

kararlarıyla satışlar gerçekleşmeyebilir. Satın alınan sistem çoğu kez doktrinler, taktikler ve eğitimler ile 

birlikte teknik desteği de içerir. Bu durum; ekonomiyi, askeri ilişkileri, devlet ilişkileri hatta çok uluslu askeri 

paktları kapsayan karmaşık bir bağımlılığı getirir. 

Ülkelerin askeri gücünün yapısını o ülkenin siyaset belgeleri, politikası ve stratejisinin belirlediği öngörülür. 

Ancak bu durum kısmen doğrudur. Ülkelerin sürekli dost veya düşmanları yoktur. Keza politikaları zamanla 

değişir. Ancak, uçak nesilleri tablosu incelendiğinde farklı kıtalardan güçlerin benzer yöne doğru evrildiği 

görülür. Bu durum kısa dönemli olarak politikaya değil, uzun dönemli olarak global teknolojinin gelişiminin 

incelmesiyle ilişkilendirilebilir. Global teknoloji ilerlerken hava gücü bundan bağımsız olamaz, kendini yeni 

duruma adapte etmek zorunluluğu doğar. Hava gücünün dönüşümü ile teknolojinin gelişimi arasında yüksek 

bir korelasyon olduğu, hava gücünün dönüşümünde teknolojinin başat rol oynadığı ve savaş uçaklarını 

oluşturan sekiz alt basamağın tamamının teknolojiye direkt bağımlı olduğu saptanmıştır. Hava gücü doğası 

gereği teknolojiyi en üst seviye kullanan bir güçtür ve dönüşümünün de teknoloji temelli olması kabul 

edilebilir bir durumdur.  
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Öğr. Gör. Ali YÖRÜR 

PERTEV MEHMED SA’ÎD PAŞA’NIN DÎVÂNI ÜZERİNE 

ON THE DIVAN OF PERTEV MEHMED SA’ÎD PASHA 

 

 

 

ÖZ 

Pertev Mehmed Sa’îd Paşa, 1785’te Darıca’da doğdu.   Devletin farklı kademelerinde görev almış 

âlim, şair ve dürüst bir devlet adamıdır. II. Mahmud ona derin sevgi ve saygı gösterdi. Bu durumun çevresinde 

oluşturduğu kıskançlık sebebiyle çeşitli entrikalar sonucu görevinden azledilerek Edirne’ye sürgüne 

gönderildi. Edirne valisi tarafından konağına davet edilerek boğduruldu. Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın tek 

eseri Dîvân’ıdır. Dîvân üzerine Mehmed Sa’îd Pertev Paşa Dîvânı (Transkripsiyon ve Tahlil) ismiyle hatalı 

bir yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. 

Bu makale ile bu yüksek lisans tezi hazırlanırken üzerinde çalışılan metnin aslında Pertev Mehmed 

Sa’îd Paşa’nın olmadığını, Muvakkit-zâde Pertev Divânı’ndan seçilmiş manzumeler olduğunu tespit ettik. 

İsim benzerliği ve dikkatsizlik yüzünden yanlışlık yapılmıştır. Çalışmada Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın 

hayatı hakkında bilgi verilmiş ve İstanbul’da basılan Dîvân şekil ve muhteva açısından tanıtılmıştır. Dîvân’dan 

örnek olarak seçilen manzumelerin transkripsiyonlu metni verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, Pertev Mehmed Sa’îd Paşa, Divan. 

 

 

 

ABSTRACT 
Pertev Mehmed Sa'îd Pasha was born Darıca in 1785. He was a scholar and poet, as well as an honest 

statesman who had served at different levels of the Empire. Sultan Mahmud II loved and respected him very 

much. This situation thus led to jealousness on his circle, and various plots were made against him; upon this, 

he was dismissed from his duty and he was sent into exile in Edirne. He then was invited to the mansion of the 

governor of Edirne and was drowned. The only work he had left behind was his Divan. One faulty master's 

thesis entitled Mehmed Sa’îd Pertev Paşa Dîvânı (A Transcription and Analysis) was previously written on 

the Divan.  

During the preparation of this master thesis, we found that the text that had been previous worked 

were in fact poems selected from Muvakkit-zâde Pertev's Divân, instead of Pertev Mehmed Sa’îd Pasha. These 

errors were made due to name similarity and carelessness. The present study gave information about the life 

of Pertev Mehmed Sa'îd Pasha, and described his Divan, published in Istanbul, in terms of both its form and 

content. A transcribed text of the poems selected from Divân was also given. 

Keywords: Classical Turkish Literature, Pertev Mehmed Said Pasha, Divan. 
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1. PERTEV MEHMED SA’ÎD PAŞA 

Pertev Mehmed Sa’îd Paşa, dönemin bilginlerinden koca İmam ismiyle meşhur İbrahim Efendi’nin 

oğludur. H. 1270/M. 1785’te Darıca’da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Dayısının yardımıyla tahsilini 

sürdürdü, sıbyan mektebini bitirdi ve Ataullah Efendi’den icazet aldı. Annesinin akrabalarından olan ve ona 

Pertev mahlasını veren Hacı Ahmed’in yardımıyla H. 1219/M. 1804’te ruûs kalemine girdi. Oradan dîvân 

kalemine ve sadâret mektubî odasına yükseldi. Bu arada Reîsülküttâb Gâlib Efendi’nin dikkatini çekti ve 

himayesine girdi. Pertev Efendi, daha sonra âmedîliğe (H. 1236/M. 1820), beylikçiliğe (H. 1240/1824) ve 

reisülküttaplığa (H. 1242/M. 1827) atandı. 1830’da siyasi nedenlerle görevinden azledildiyse de siyasi 

anlaşmazlıkların giderilmesi için gönderildiği Mısır’daki başarısı dolayısıyla sadaret kethüdalığına atandı. H. 

1251/M. 1836’da sadaret kethüdalığı, Umur-ı mülkiye Nezareti’ne çevrilince vezaret ve müşirlik rütbesiyle 

Umur-ı Mülkiye nâzırı oldu. Ahmed Hulusi Paşa’nın Hariciye nâzırlığına tayin edilmesiyle kendisine paşa 

unvanı verildi. II. Mahmud nezdindeki konumu ve nüfuzundan dolayı halk arasında “tuğsuz padişah” diye 

anılmaya başlandı. Muhalifleri ve kendisini çekemeyenler tarafından iftiralara uğradı. Bu muhaliflerin başında 

gelen Akif Paşa’nın Tabsıra’sı Pertev Paşa’yı gözden düşürmek için yazılmıştır. Devletin yaşadığı sıkıntıların 

sorumlusu olarak gösterilen iddialar üzerine II. Mahmud tarafından H. 1253/M. 1837’de görevinden 

uzaklaştırılarak Edirne’ye sürgüne yollandı. Akif Paşa başta olmak üzere düşmanları Pertev Paşa’nın ortadan 

kaldırılması için önemli girişimlerde bulundu. II. Mahmud’un izniyle Edirne valisi Emin Paşa tarafından 

konağına davet edilerek boğduruldu (H. 1253/M. 1837). Hastalığı sebebiyle öldüğü ilan edildi ve Edirne’de 

Seyyid Celaleddin Türbesi195’nin yanına defnedildi (Findley C. 34/ 2007: 234; İnal C. 3/ 1313: 1988; Akbayar 

C. 4/ 1996: 1333; Selçuk 2013.).      

Lebîb Efendi onun ölümüne şu tarih manzumesini yazmıştır: 

Ebedî vatana sefer eyledi Pertev Paşa 

Eyleye cây-gehin cennet-i a’lâ Mevlâ 

............ 

Reşha-i rahmet olup noktalı târihi ana 

Beyt-i firdevs ola menzil-i Pertev Paşa H. 1253/M. 1837 

Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Edirne’de sürgünde iken Kuru Kafa adında 

yaşadıklarını yazdığı küçük bir eserden bahsedilse de böyle bir eseri bulunamamıştır. Dîvân’ın yazma nüshası 

şu an elimizde mevcut değildir. Dîvân’ı ölümünden üç yıl sonra İstanbul’da basıldı (H. 1256/M. 1840). Pertev 

Mehmed Sa’îd Paşa Divânı’nda gazel, kıta, şarkı gibi nazım şekillerinin yanında çok sayıda tarih manzumesi 

bulunmaktadır. Bu tarih manzumeleri özellikle II. Mahmud döneminin siyasî ve sosyo-kültürel olaylarını 

yansıtması bakımından önemlidir. 

 

2. PERTEV MEHMED SA’ÎD PAŞA DÎVÂNI 

Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın elimizdeki tek mevcut eseridir. Eser üzerine Mehmed Said Pertev Paşa 

Dîvânı (Transkripsiyon ve Tahlil) ismiyle yüksek lisans tezi hazırlanmıştır (Azarkan 2013). Ancak üzerine 

çalışılan metin Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın Dîvânı’ı değildir ve Muvakkit-zâde Muhammed Pertev 

Dîvânı’nın muhtasar halidir. Gerekli araştırma ve inceleme yapılmadan isim benzerliği dolayısıyla yanlış 

metin üzerinde çalışılmıştır. Ne yazık ki Pertev Mehmed Sa’îd Paşa Dîvânı diye Muvakkit-zâde Muhammed 

Pertev Dîvânı’ndan bir bölüm yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır.    

Dîvân’da bulunan manzumeleri ayrıntılı olarak incelemek istersek, dîvân na’tlar ile başlamaktadır. 

Na’tlardan ilki terkib-i bend nazım şekli ile yazılmış olup Arapça’dır ve Ali Bulut tarafından yayımlanmıştır 

(Bulut 2005: 33). Daha sonra iki tane daha gazel nazım biçimi ile yazılmış na’t bulunmaktadır.  

Pertev Mehmed Sa’îd Paşa Dîvânı’nda na’tlardan sonra İbtidâ-yı Tevârîh başlığı altında tarih 

manzumeleri bulunmaktadır. Bu bölümde 120 tarih manzumesi vardır ve manzumeler yaklaşık olarak 

Dîvân’ın yarısını oluşturmaktadır. Bu bölümde Şehzade Süleyman’ın doğumu, Şehzade Abdülhamid’in tıraşı, 

Mustafa Mazhar Efendi’nin defterdar olması, yeni yıl tebriki, Derviş Paşa’nın sadrazam olması,  Behçet 
                                                           
195 Seyyid Celaleddin Türbesi günümüzde mevcut değildir. Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın mezarı da İstanbul Yolu üzerindeki 

Nazır Çeşme Mezarlığı’ndadır.  
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Erfendi’nin çocuğunun doğumu, Vahyî’nin vefatı, Şehzade Ahmed’in doğumu, Râfizîlerin mağlup edilmesi, 

çeşme ve su kemerinin tamir edilmesi, Bekir Paşa çeşmesinin yapımı, Çorlu’da Fatih Camii’nin tamiri,  

Fatih’te havuz yapımı, Kubâ Mescidi’nin tamiri, İstavroz Sarayı’nın yapımı, Beylerbeyi Sarayı’nın yapımı, 

Ok Meydanı Menzili, Beyoğlu’nda Topçu Kışlası’nın tamiri, Karavulhane yapımı, Galata Kulesi’nin tamiri, 

Çırağan’da Şitâiyye yapımı, Liman Paşa’da camii tamiri, İcâdiye Kasrı’nın yapımı, Edirne’de köprü tamiri, 

Tophane’de Karabaş Camii’nin tamiri, Beşiktaş Sarayı’nın yapımı, Kasımpaşa Mevlevîhanesi’nin tamiri, 

Mustafa Paşa Dergâhı’nın tamiri, Galata Mevlevîhanesi’nin tamiri, Üsküdar Mevlevîhanesi’nin tamiri, 

Selimiye Dergâhı’nın tamiri, Hazret-i Mevlânâ Dergâhı’na levha, Kapan-ı Dakik (Unkapanı) Köprüsü’nün 

yapımı, Feshâne-i Âmire’nin yapımı, Hazret-i Hüdâyî Dergahı’nın tamiri hakkında Türkçe ve Farsça yazılmış 

tarih manzumeleri yer almaktadır.  

Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın kaleme aldığı Hattat Yesârizâde Mustafa İzzet Efendi’nin yazdığı 

Konya Mevlânâ Dergâhı’nda Gümüş Kapı’nın üzerine asılmış olan levhadaki manzumeyi, Kubâ Mescidi’nin 

tamirine yazılan manzumeyi ve II. Mahmud’un menzil taşı için yazılan manzumeyi örnek olarak aşağıya 

alıyoruz:  

 

Tārīḫ-i Dergāh-ı Şerīf-i Ḥażret-i Mevlānā 

1. Budur dergāh-ı Mevlāna Celāle’d-dīn-i ve’d-dünyā 

Bu dergeh ka‘be-i cān u cināndır cümle ‘uşşāḳa 

 

2. Bu meşhed nūrdan deryā o ḥażret-i dürre-i beyżā 

Ḥabābı ḳubbe-i ḥaḍrā disem ḥaml itmez aġrāḳa 

 

3. Bunuñ her evc-i pāki avuç verir şems-i ḥaḳīḳatden 

Mecāzī her biri ma‘nīde ṭāḳ-ı çārḫ-ı bī-sibāḳa 

 

4. Eleẕẕdir ney-şekerden çöp-i maṭbaḫ çilekeş cāna 

 Müraccaḥ ẕevḳ-i ḫıdmet yanlarında başḳa eẕvāḳa 

 

5. İderler sikke ber-ser-sikke-i zer gerden istiġnā 

 Olup bī-ġıll u ġışş iksīr-i ḫaṣṣ pūte-i fāḳa 

 

6. Girift-i ‘aşḳ olurlar baş keserler ṭavḳ-ı teslīme 

Ezelden beste gelmişler vis̱āk-ı ‘ahd ü mīs̱āḳa 

 

7. Yanarlar şem‘-i cānāna cihān ü cān bir yana 

 Dönerler hemçü-pervāne verirler varın iḥrāḳa 

 

8. Gehī āzād olup ġamdan geçüp fikr-i dū-‘ālemden 

Rebāb u nāyı eylerler bedel-i taḳyīd ü iṭlāḳa 

 

9. Bunuñla şehr-i Ḳonya faḫr ider Īrān u Tūrāna  

Bu bıḳ‘a ḳıble-gāh-ı ārzūdur bunca ‘uşşāḳa 

 

10. Mürūr-ı vaḳt ile ḥācet olup ta‘mīre bu ḫayrı 

Müyesser ḳıldı Ḥaḳḳ şāhinşeh-i pākīze-aḫlāḳa 

 

11. Zihī ṣāḥib-kerem ḳuṭb-ı himem sulṭān Maḥmūd ḫān 

 Odur şems-i żiyā baḫş-ı ‘ināyet cümle āfāḳa 
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12. Dil-i āgāhı mā’il bi’ṭ-ṭab‘ ḫayr u müberrāta 

 Mübārek ṭab‘ı muḳbil ‘adl ü dād u raḥm-ı eşfāḳa 

 

13. Ḳalemler münḥaṣır aḥkām-ı ‘adli neşr ü taḥrīre 

Ḫazā’in sū-be-sū meşġūl ‘aṭāsın bezl ü infāḳa 

 

14. Cemāl-i şevketi tenvīr-i sırr-ı sūre-i ve’ş-şems 

Cebīn-i ṭal‘atı teşbīh-i rūşen ṣubḥ-ı berrāḳa 

 

15. Muvaffaḳ oldıġı bī-şübhedir her kār u bārında 

İder her emrini tefvīż zīrā Rabb-i Ḫallāḳa 

 

16. O şāh-ı mu‘ciz-āyīniñ nevā-yı feyżidir her dem 

 İden bu nāy-ı kilki böyle maẓhar-ı sırr-ı inṭāḳa 

 

17. İki tārīḫe mülhem oldı Pertev maṭla‘-ı dilden 

 Sezādır beñzedilse ferḳadeyn-i şems-i işrāḳa 

 

18. Yapıldı dergeh-i münlā budur çün ka‘be ‘uşşāḳa 

 Ṭavāfa gel du‘ā it yapdıran sulṭān-ı āfāḳa 

     Sene H. 1251/M. 1836 

 

 Tārīḫ-i Berā-yı Mescid-i Ḳubā 

1. İmāmü’l-müslimīn şāh-ı cihān sulṭān Maḥmūd ḫan 

 Ḫilāfet ẕātına muḫtaṣṣ kerāmet ṭab‘ına mu‘tād 

 

2. İşitüp bu mübārek mescidin vīrāneligin derḥāl 

 Buyurdı ḥüsn-i i‘mārıyla ehl-i ṭayyibeyi dil-şād 

 

3. Bu mescid ḥaḳḳına nāzil denildi āyet-i te’sīs 

 Bunı tecdīd iden şāhıñ olunsun ḳadri istişhād 

 

4. Bu ma‘bed secdegāh olduḳça yā Rab ehl-i ḥācāta 

 Vücūdıyla ḳıyām-ı dīn ü devlet bulsun istibdād 

 

5. Yazıp tārīḫ-i tāmın secde-i şükr eyledim Pertev 

 Bu mescid oldı vīrān eyledi Maḥmūd ḫan ābād 

     Sene H. 1245/M. 1829 

 

 Tārīḫ-i Berā-yı Menzil-i Meydān-ı Tīr 

1. Kemālātı cihānıñ merkezi sulṭān Maḥmūd ḫān 

 Ḳalemde seyfde her türlü fende şāh-ı bī-hemtā 

 

2. Ayaḳ açdı yeñiden vādī-i himmetde şāhāne 

 Buyurdı belki mülk-i devleti tecdīd ser-tā-pā 

 

3. Oḳ atdı menzile biñ iki yüz on beş buçuḳ ḫaṭve 

 Resā olmuş degildir kimseler bu merkeze aṣlā 
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4. Elinde ḥākī yayı var idi ḳavs-ı ḳuzaḥ-mānend 

 Hevā gün doġrusuydı atdıġı oḳ berḳ idi gūyā 

 

5. Erişsin menzil-i maḳṣūda yā Rab atdıġı her oḳ 

 Nişāngāh-ı ḫadeng-i ḥükmi olsun ser-tā-ser dünyā 

 

6. Lisānım gerçi ḳāṣır söyledi Pertev iki tārīḫ 

 Sütun üzre yazılsa gösterir her mıṣra‘ın bālā 

 

7. Bu yerden atdı oḳ sulṭan-ı kevn eslāfı hep geçdi 

 Hüner meydânına şāh-ı cihān ṭaş dikdi zīb-efzā 

     Sene H. 1247/M. 1831 

 

Tarih manzumelerinden sonra gazeller bölümü gelmektedir. Dîvân’da toplam 76 gazel bulunmaktadır. 

Arap alfabesine göre sıralanmış gazellerde ،ط،ظ،ع،ف،ه،یج،ح،خ،ذ،ص،ض  harfleri ile biten gazel yoktur. 

Kafiyelere göre gazel dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

Pertev Mehmed Sa’îd Paşa Dîvân’ında gazeller bölümünün içinde ve gazeller bölümünden sonra 

musammat, şarkı, kıta, müstezad ve müfred nazım şekilleri bulunur. Dîvân’da bulunan nazım şekillerinden 

bir gazel bir şarkı ve bir müstezadı örnek olarak aşağıya alıyoruz: 

 

    

Gazel 

1. Nigāh-ı bāġ-ı fenā ḫār-ı çeşm-i cānımdır 

 Ġubar-ı şūrı nemek-pāş-ı zaḫm-ı cānımdır 

 

2. Ṣabāḥ-ı ḥaşre sürer bendeki bu sūz u güdāz 

Şeb-i ġamıñda yanan şem‘-i bezm-i cānımdır 

 

3. O söz ki mā’ide-i ‘Īsī-i dehānıñdır 

Çü zehr olursa da ḥelvā-yı hażm-ı cānımdır 

 

4. Ḥayāta neş’e verir derd-i hicriñe nisbet 

Ecel çü şerbet-i iksīr-i bezm-i cānımdır 

 

5. Muṣavvir etmiş o ḳadd-i ḳıyāmeti taṣvīr 

 - ظ  - ذ  4 ا
 2 ن

 - ع  19 ر  1 ب
 6 و

  ه 2 غ  11 ز  2 ت

 - ف  1 س  1 ث
  ی

 1 ق  2 ش  - ج
  

 3 ك  - ص  - ح
  

   5 ل  - ض  - خ

   8 م  - ط  1 د
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Yanınca sāyesi bī-farḳ resm-i cānımdır 

 

6. İlāhī tīġ-i ḳażāya ḥavāle itdim anı 

Raḳīb-i rūḫ-ı revānım ki ḫaṣm-ı cānımdır 

 

7. Ḥużūr-ı pīrde Pertev ṭurubda ḥaşr olmaḳ 

Behişt-i ḳurbete şeh-rāh-ı ‘azm-i cānımdır 

 

 Şarkı 

1. Sevdi göñlüm ey melek-sīmā seni 

2. Ben ḳadar var mı seven āyā seni 

3. İsterim bir laḥẓacık tenhā seni 

4. Ḳaç gün oldı görmedim zīrā seni   

 

5. Ḥasretiñle oldı kārım āh ü zār 

6. Ḳalmadı ṣabr u ḳarāra iḳtidār 

7. Pek güç oldı intiẓār āh intiẓār 

8. Ḳaç gün oldı görmedim zīrā seni 

 

9. Bendeki derd-i dile dūş eylediñ 

10. Ẕevḳ idüp ellerle mi nūş eylediñ 

11. İtdigiñ va‘di ferāmūş eylediñ 

12. Ḳaç gün oldı görmedim zīrā seni    

 

13. ‘Āşıḳ-ı zārıñ sezādır ḳat-be-ḳat 

14. Ġayrılar lāyıḳ mı olmaḳ mültefit 

15. Gel efendim merḥamet ḳıl merḥamet    

16. Ḳaç gün oldı görmedim zīrā seni 

 

  Müstezād 

1. Ḥasretle bu şeb gāh uyudum gāh uyandım 

 Hep ol mehi andım 

 Eglence idüp ḫˇāb u ḫayālin oyalandım 

 Tā ṣubḥa ṭayandım 

 

2. Ḳan aġladım içdikce mey-i bezm-i firāḳı 

 Bī-minnet-i sāḳī 

 Peymāne gibi gāh ṭolup gāh boşandım 

 Her renge boyandım 

 

3. Virdim bu gice şem‘ ile pervāneye ḥayret 

 Pür-sūziş-i ḥasret 

 Yanup yaḳılup gāh ṭurup gāh ṭolandım 

 Āteşlere yandım 

 

4. Derd-i elemiñ çekmege yoḳ tāb u tüvānım 

 Ey rūḥ-ı revānım 

 Dil virdim ise ben seni inṣāf ide ṣandım 

 Cānımdan uṣandım 
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5. Naḳdīne-i cān elde gezüp dehri ṭolaşdım 

 Çoḳ şūḫa ṣataşdım 

  Pertev dil-i bīçāreye bir çāre arandım 

 Biñ derd ḳazandım 

 

SONUÇ 

Pertev Mehmed Sa’îd Paşa, önemli görevlerde bulunmuş başarılı bir devlet adamı ve iyi bir şairdir.  

Tek eseri olan Dîvân’ının yazma nüshası şu an mevcut değildir. Eser, H. 1256/M. 1840’ta İstanbul’da 

basılmıştır. 

Dicle Üniversitesi’nde Mehmed Said Pertev Paşa Dîvânı (Transkripsiyon ve Tahlil) ismiyle yüksek 

lisans tezi hazırlanmıştır. Biz bu tezi Pertev Mehmed Sa’îd Paşa Dîvânı’nın matbu nüshasıyla karşılaştırınca 

farklı olduğunu fark ettik. Hazırlanan yüksek lisans tezini Muvakkit-zâde Mehmed Pertev Dîvânı üzerine 

yapılan iki tane doktora teziyle bire bir karşılaştırınca bu yüksek lisans tezine temel alınan metnin Muvakkit-

zâde Mehmed Pertev Dîvânı’nın muhtasar hali olduğunu tespit ettik.  

Bu çalışma ile gerekli araştırma yapılmadan hazırlanan yüksek lisans tezinin Pertev Mehmed Sa’îd 

Paşa’nın Dîvân’ı olmadığı ortaya konularak önemli bir yanlışlık düzeltildi. Pertev Mehmed Sa’îd Paşa’nın 

Dîvân’ının tanıtımı yapılarak manzumelerden örnekler verildi. Büyük bir yanlışlığı gideren bu çalışmanın hem 

Klasik Türk edebiyatı sahasına hem de bu alanda çalışacaklara katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 
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(50) 

Dr. Serkan HAVERİ196 

SOSYO-KÜLTÜREL YAKLAŞIM KONTEKSTİNDE FOLKLORUN İŞLEVLERİ 

THE FUNCTIONS OF FOLKLORE IN THE CONTEXT OF  SOCIAL-CULTURAL APPROACHING 

ФУНКЦИИ ФОЛЬКЛОРА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА 

 

 

 

ÖZ 

Folklor, tarihin diakronik yönünden, gelişiminin tüm aşamalarında geniş bir anlamda insanlığın meta 

sistemi olarak kabul edilen kültürün evrensel gelişim temeline dayanmaktadır. Bu anlamda sosyolojik yön, 

kültürün işlevi ile folklorun işlevsel yapısı arasında derin bir ilişki ve koordinasyona sahiptir.   

Makalede, kültüroloji olarak bilimde, normlu kültürün temel işlevleri açısından,folklorun işlevsel 

yapısı araştırılır.  Makalede, teorik-metodolojik yaklaşım, Malinovski'nin işlevselliğinin teorik önermeleri 

kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: folklor, fonksiyon, yapı, kültür fonksiyonları, folklorun işlevsel yapısı. 

 

 

 

ABSTRACT 

From the historical-diachronic aspect folklore in all stages of its development is based to the universal 

development of culture accepting as a metasystem of universe. In this meaning the sociological aspect has a 

deep mutual relation and conditionality between the functions of culture and the functional structure folklore.  

In the article the functional structure of folklore is investigated from the main functions of culture in 

science. In the article the theoretical-methodological approaching and theoretical offers of Malinovski are 

used. 

Keywords: folklore, function, structure, the functions of culture, the functional structure of folklore. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

Фольклор в историко-диахроническом аспекте на протяжении всего своего развития 

функционировала на основе закономерности универсального развития культуры, которая в широком 

смысле воспринимается как метасистема деятельности человечества. В этом смысле в 

социологическом аспекте существует глубокая взаимосвязь и условность между функциями культуры 

и функциональной структуры фольклора. В статье исследуется функциональная структура фольклора 

в аспекте основных функций культуры, которые нормализировались в культурологической науке.  

В статье как контекст теоретико-методологического подхода были использованы 

теоретические постулаты теории функционализма Малиновского.  

Ключевые Слова: фольклор, функция, структура, функции культуры, функциональная 

структура фольклора. 
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Konunun çözümü.Makalede kültürel bir sistem olarak folklorun fonksiyonları, esas itibariyle sosyo-

kültürel bağlamda incelenmiştir. Ayrıca, folklorun sosyal yapıda gerçekleştirdiği fonksiyonlar onun iç 

doğasını, işlevsel yapısı ile geleneksel işleyiş mekanizmaları da araştırmanın ana alanlarını oluşturmaktadır. 

 

İşin amacı. Yapılacak birkaç amaç var: 

1. Halkbilimine bütünüyle kültürel bir sistem olarak (sadece sözlü metin faturası değil!) yaklaşmak, 

deneyin bilimsel açıdan sunulması;  

2. Ulusal folklorumuzdaki folklorun estetik işlevine ek olarak, diğer işlevlerin analizi bağlamında, 

işlevsel tarzı sadece sanatsal-estetik değil, aynı zamanda sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel vb. kendi 

yönlerinin olduğu gerçeğini haklı çıkarmak; 

3. Folklorun işlevsel yapısını sosyal düzlemde gerçekleştirdiği işlevler bağlamında öğrenmek. 

Kültüroloji bakış açısına göre, folklorun işlevsel yapısı bütün kültürel sistem olarak işlevine yansır. 

Kültürolojide, farklı farklı kültoroloji  bilimsel yönelimlerin kültürdeki yaklaşımına bağlı olarak, kültürel 

işlevler çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Rus ve Azerbaycan folklorunda folklorun estetik işlevselliği geniş 

çapta analiz edilmiş, birçok durumda bu yön  genellikle halk kültürü işlevselliği ile tamamen uyumlu hale 

getirilmiş ve folklorun diğer işlevleri arka plana yerleştirilmiştir. Ancak, folklor bir dizi sosyal, kültürel, 

ekonomik, dini, ideolojik vb. faktörlerle koşullandırılmış karmaşık işlevler sistemine sahiptir. 

Folklorun işlevsel yapısı ile işlevleri arasındaki diyalektik ilişkiye katkıda bulunan ana faktör, folklor 

işlevinin içinde daha büyük bir sistemin değerlendirilmesini içermesidir. Başka bir deyişle, folklor 

fonksiyonlarıonun genellikle ait olduğu sosyal çevreyi etkileme birimlerini kasteder. Bu faktör, folklorun iç 

işlevsel yapısı ile doğrudan ilgilidir. 

Folklorun ait olduğu sosyal çevreyi etkileyen onun işlevsel yapısımıdır? Yoksa, aksine, çevrenin, 

sosyal çevrenin talepleri mi folklorun işlevsel yapısını   belirler? Buradaki  belirleyici statütü onlardan 

hansgine aittir? Buradaki şartların karşılıklı olduğuna inanıyoruz. Ve burada bu karşılıklı koşullandırmanı 

komunikasyon belirler. Aslında, komunikasyon bu mekanizmanın işlevsel olmasını sağlar. Bu şartlılığın iç 

mekanizması hakkında net bir fikir edinmek için, İngiliz etnografı ve sosyologu Bronislaw Malinovski'ye 

dayanan, işlevsellik teorisinin temel önermelerine dikkat etmek gerekir. 

İşlevsel teorinin ana fikri, kültürün, insanın biyolojik ihtiyaçlarının (yemek yeme, yerleşmek, üreme, 

vb.) karşılanması zaruretinden ortaya çıkmıştır. B. Malinovski, işlevsel yaklaşımın üç önemli önermesini 

tanımlar: 

1. Herhangi bir kültür birimdir (toplumun işlevsel birimi olarak); 

2. Her türlü toplum ve uygarlık türü, gelenek ve görenek, inanç sistemi kültür için çok önemli bir işlevi 

yerine getirir; 

3. Kültürün herhangi bir unsuru değişmezdir.  

Malinovski'nin sunumunda modern uygarlık, sosyal kurumların karmaşık bir sistemidir. Bu 

kurumların her biri, öncelikle fizyolojik ve psikolojik, daha sonra da ahlaki olarak halkın ihtiyaçlarını 

karşılama işlevidir. 

B. Malinovski, fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçların tüm kültürler için evrensel yasalar olduğunu 

düşünür. Kültürler arasındaki fark büyük ölçüde ahlaki ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Onun yaklaşımına göre, 

uygarlığın mevcut koşulu, sosyal yaşam örgütü formlarının  “denge”  ile sosyal kurumlar arasındaki 

uyumudur. 

B.Malinovski'nin işlevsel teorisinin folklorun gelişimi üzerindeki en büyük etkisi, geçen yüzyılın 

ikinci yarısında Amerikan folklorunda özel yere sahip olankontekstualizm teorisive folklor performans 

yaklaşımı, bu teorinin temel varsayımlarının etkisi altında yaratılmıştır. (İşlevsellik teorisinin temel 

postulatları, A.A.Belik'in “Kültüroloji:Kültürün Antropolojik Teorileri” kitabında tanımlanmıştır.) (1) 

Şimdi, kültürün evrensel işleyişine dayanarak (kültürün sınıflandırılmasında, A.Kravçenko'nun 

“Kültoroloji” kitabına dayanmaktadır.) (2) folklorun işlevsel yapısına bakalım: 

 

 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

376 

1. Folklor koruma fonksiyonu 

İster monofolkor aşamasında, isterse de yazı kültürünün oluşumundan sonra ulusal kültürel aşamada 

koruma işlevi folklorun ön saflarında yer almıştır. Bu işlev, insanın güvenliğini sağlamak ve fiziksel 

ihtiyaçlarını karşılamak için (özellikle iş aletleri, yaşam için barınaklar, apartmanlar, halk sağlığı, silahlar, 

taşıtlar, enerji kaynağı)gerçekleştirdiği faaliyettir. 

Öyle evrensel bir fikir birliği var ki, varoluş insanın temel yaşam stratejisidir. Bu strateji, insanlığın 

gelişiminin mağaradan uzay gemisine, uygarlığına kadar tüm aşamalarında değişmeden kalmıştır. Her zaman 

hayatta kalın, beslenin, üretin, vb. Tarihin her aşamasında ve her durumdahayatta kalmak, beslenmek, neslin 

çoğalması vb. fizyolojik ihtiyaçların önceliği gibi faaliyet göstermiştir. Bu meşruiyet hala işlevselliğini 

korumaktadır. İnsanlar arasında ilk sözel olmayan ve sözlü iletişimin tanıtılmasıyla, toplumunun bu ihtiyaçları 

folklor modelleri ve ortak bellek mekanizmalarıyla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İlkel dönemde, insanların 

hazırladıkları ilk emek araçları, ilkel konut, ev aletleri vb. istisnasız, folklor örneğidir. Bu yüzden: 

1. Hazırlıklarındaki deneyim kolektif bir deneyimdir; 

2. Bu deneyimin ardında, aktif iletişimsel kommunikatif durumda olan halk, toplum dayanır.  

3. Bu uygulama, nesilden nesile sözlü gelenek (geleneksel kültürlerde postfigüratif) yoluyla iletilir; 

4. Bu deneyim, yaşam kalitesi, iletişim ve onu taşıyan insanların genel bilgileri ile birlikte işlevsel yapı 

ve gelişim potansiyeline sahiptir; 

5. İlk kültürel artefaktlar, koruyucu işlevi yerine getirirken, işlevsel niteliklere sahip yeni bir işlevsellik 

düzeyi kommunikasyonunun gerçekleşmesine yardımcı olur. 

 

2. Folklorun bilişsel (yaratıcı) işlevi 

Bu işlev, insanlığı içeren çevresel gerçekliğin anlaşılmasını gerektirir. Folklor, diğer tüm özelliklerle 

birlikte, ilk monofolklor aşamada bilişsel işlevi de yerine getirmiştir. Dünyadaki herhangi bir halk için ilk 

mitolojik dünya modelinin oluşumu, ilk kaos-kozmik yüzleşmeyle ilişkili olan ortak hafızanın mitolojisi gibi 

folklor modellerine dayanmaktadır. İnsan doğadan topluma geçerken, toplum ve kültür kendi içerisinde doğa-

kültür çatışmasına yol açar. Bu çatışma, folklor materyallerinde çeşitli karakter ve süje paradigmaları içerir.  

Mitolojik dünya modeli, insanın dünyanı anlaması ve sadece sistematik  bir dünya görüşü olarak 

biçimlenmiştir ve daha sonra folklorun sözlü metinlerinin sanatsal ifadesinin geliştirilmesinde vazgeçilmez 

rol oynamıştır. Bu anlamda, folklor düşüncesi (mitolojik düşünce) tüm primitif ve illüzyon olmasına rağmen 

varoluşu anlama ve algılama çabasıdır. Onun tüm biçimleri, tür kalıplarını ortaya çıkaran folklor fikri ile 

koşullandırılır. Folklor fikri sistematik bir bakış açısıdır. 

 

3. Folklorun kommunikatif işlevi 
Bu fonksiyon her türlü bilginin iletimini içerir. Halkbiliminin kültürlerarası iletişim kurduğunu söyleye 

biliriz. Ve sonra, kommunikasyondan doğan folklorun, insanlar arasında daha mükemmel bir kommunikasyon 

yaratan kurumun temel işlevi olduğunu söylemek kesinlikle doğru olacaktır. İletişim için vazgeçilmez bir 

koşul, iletişim konularını birleştiren düşünce kuruluşu, birleşik bellek yönetim sistemi, birleşik hayal gücü 

sistemidir. Folklorunsözel olması, yazının olmadığı zamanlarda belirli bir etnik köken için tek fikirli bir model 

oluşturmasına izin verir. Tarihsel olarak, kolektif deneyim basitçe nesilden nesile aktarıldı. Uygulama, 

nesilden nesile aktarıldı, aynı zamanda senkronize edildi. Günümüzde estetik fonksiyonların folklor metinleri, 

özellikle paremolojik birimler, küçük ölçekli folklor birimleri olarak kabul ettiğimiz birkaç örnek, eski 

zamanların mitolojik görüşlerini yansıtır. Atasözlerinin, deyimlerin, alkışlarının, bedduaların, duaların vb. 

monofolklor kültür aşamasını bir kommunikasyon eylemi olarak düşünmek mümkündür. Folklorun 

kommunikatif işlevi ile ilgili Rus folklor yazarı Sergei Neklyudov, internette yayınladığı videodageniş bilgi 

vermiştir.(3) 

Folklorun kommunikatif işlevi açısından göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardan biri 

işlevin çok parametrikliyidir. Yuri MihayloviçLotman, metnin sosyal kommunikatif işlevinden bahsederken 

onun beş yöndeki ilişki özelliklerini ayrıt eder. (4, 129-132) 
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 Bu ilişki özellikleri açısından folklorda kommunikasyonun aşağıdaki yönlerini ayırt edebilir ve 

farklılığını göstere biliriz: 

 

• Gönderen ve gönderilen arasındaki karşılıklı  iletişim 

Her durumda folklor A noktasından B noktasına yönlendirilir. A noktası gönderen, B noktası ise 

gönderilendir.Gönderen bilgi taşıyıcısı,gönderilen bilgi alıcısıdır. Tür, tip, malzeme, gerçekleşme 

mekanizmasına göre folklor örnekleri bilgi taşıyıcısından  denetime yönelen bilgi işlevlerini yerine getirir. 

 

• İzleyiciler ve kültürel gelenekler arasındaki karşılıklı ilişkiler 

Folklor örneklerinin sahip olduğu en önemli iletişim türlerinden biri izleyici ve kültürel hafıza 

arasındaki bağlantıdır. Bu durumda folklor örnekleri geçmiş ve gelecek arasında koordinasyon fonksiyonunu 

yerine getirir. Folklor, kültürel geleneği izleyicilere aktararak diakronik işlevselliğini gerçekleştirir. Başka bir 

deyişle folklor, kolektif kültürel hafızanın işlevini yerine getirir. 

 

• Socium üyelerinin birbirleriyle etkileşimi 

Bu durumda folklor örnekleri izleyiciyi yeniden bir araya toplamada önemli bir rol oynamaktadır. 

İzleyicinin yapılandırılmış kendi kendini düzenleyen meta-kültürel yapılar yoluyla iletişim kurmada önemli 

bir rol oynar. İşte folklor mediatör işlevini yerine getirir.  

 

• İzleyicilerin metinle etkileşimi 

 Bu durumda, folklor bilgi taşıyıcı ve izleyici arasında arabulucu olmaktan çıkarak onlarla eşit bir ortak 

olur. 

 

• Metin ve kültürel bağlam arasında karşılıklı iletişim 

Bu durumda, folklorun sosyal kommunikatiflik işlevselliğini hem senkronize hem de diakronik 

gerçekleştirir. 

 

4. Folklorun significant (İngilizce “sign”- işaret ) işlevi 

 Bu fonksiyon, anlamları ve değerleri kaydetmeyi, gerçek hayattaki nesneleri ve kavramları 

isimlendirmeyi içerir. Geleneksel kültür için en evrensel işlev budur. Folklor tüm maddi ve manevi 

örnekleriyle bir sinyaller sistemi olarak kabul edilebilir. İşaret, genel olarak kültürün ana işaretlerinden biridir. 

Hem terminolojide, hem de folklor metinlerindesistematik olarak yansıtılmıştır. Ünlü Rus kültorologu 

N.Osipova, “Yapısal-Semiyotik Yaklaşımda İnsani Bilimlerin Metodolojik Yönü  Gibi” adlı makalesinde, 

dünya, kültür ve socium, bilginin üretilmesi, korunması ve iletilmesi sürecini gerçekleştiren bir işaretler 

sistemi olarak öğrenilebileceğini belirtir. (5) 

Folklor, “işaret alanı” vasıtasıyla insan bilincini ve dünya hakkındaki hayallerini modellemektedir. 

Sürekli olarak işeretlerin oluşum süreci, semböllerin oluşması, zaman-mekan imgeleri, onların aktarımı, 

semiyotikin ana hedefidir. (6, 97) 

Semiyotiksel yaklaşım açısından bakıldığında, folklor da dahil olmak üzere iletişimdev bir işaret 

sistemi gibi düşünülmektedir. İnsan davranışları, senaryoları, socium kuralları, mitolojik, dini ve edebi 

metinler sadece özel kodları ile oluşturulmuştur. Burada, bütün kültürlerin poliglotik (çok dilli) alanı olduğu 

düşünülmektedir. İnsanlar dünya hakkındaki bilgilerini ve deneyimlerini kültürel işaretler aracılığıyla 

geliştirirler. Buna göre, folklorun çeşitli türleri, farklı alanlar bilginin yapılandırma ve seçimini farklı 

gerçekleştirirler. Buna göre, tüm semiyotik çalışmalarda, kültürün tüm fenomenleri iletişim, belirli kodlar ve 

kavramlar tarafından oluşturulan bilgiler olarak kabul edilir. Dolayısıyla, semiyotik yaklaşım bu durumda, 

kültür sembolleri ve işaretlerle konuşur. Bu nedenle, folklor belirtileri sisteminin öğrenilmesi onların derin 

anlamını ortaya çıkarabilir. 
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5. Folklorun normatif işlevi 

Bu işlev, insanların davranışları için standartlar, kurallar ve tarifler belirlemeyi içerir. Folklor, diğer 

tüm fonksiyonlarla birlikte, kitle ve bireysel davranışları normatifleştirme fonksiyonunu da yerine getirir. 

Geleneksel kültürde, davranışların çoğu tabular ve yasaklarla belirli standartlara tabidir. Amerikan sosyal 

antropoloğu Klaus Klakon şöyle yazar: Herhangi bir kültür unsurununistenilen bir kısmı işlevsel olmalıdır. 

Aksi takdirde yıkıma mahkumdur.O, bir şekilde sociumların varlığını  ve bireyin uygunluğunu sağlamalıdır. 

Bir konuya özel olarak dikkat edilmesi gerekir ki, kültürdeki bir dizi öğenin işlevi açık değildir, gizlidir. 

Örneğin, kovboy 3 millik yolu yaya gider, atını tutarak ahıra bir mil yolu geri döner.  Basit mantıkla bu, 

antirationaldır. Ama onun içinde bulunduğu subkültürel çerçevede bu kovboyun imajını koruma 

fonksiyonunuyerine getirir.” (7.50). Daha sonra, yazar ekliyor: “Onlar (kültürde gizli işlevsel unsurlar - S. 

H.)genellikle geçmişin korunması yoluyla kendi güvenliklerini korumalarına yardımcı olma ve onlara daha 

iyi bir yaşam alanı sağlamaktır. ”(7, 62) 

Folklor,sosyal düzeyde  davranış ve ilişkilerinormlara tabe etdirir. Bununla birlikte, bu normlar 

folklorun folklor mantığına dayanmaktadır ve bu nedenle bazı durumlarda modern normatif ilkelerin 

prensipleri üzerinde antirational bir etkiye sahiptir. 

 

6. Folklorun relaksasyon (Latince “relaxatio” boşalma) işlevi 
 Bu işlev, kültür yoluyla fiziksel ve zihinsel gerilimin serbest bırakılmasını içerir (ritüeller, bayramlar, 

festivaller, vb.). Bu işlev, folklor sosyal işlevlerinin folklor çalışmalarına psikanalitik tutumunu yansıtır. Bu 

özellik, daha ünlü Amerikan folklor araştırmacısı Alan Dandes'in eserlerinde kanıtlanmıştır. Alan Dandes'e 

göre, folklorun iki işlevi vardır: 

• açık işlev; 

• gizli işlev. 

Halk biliminin “açık” işlevi, konforizm ( duruma göre uygunlaşma) terbiyesi görevine hizmet 

etmektedir. Dandes'in görüşüne göre, bu yapı oppozisiyanın sol kısmının (yasakların ve yasakların ihlali) bir 

işlevidir. 

 Folklorun  “gizli”  işlevi süblimasyon işleviyle (Pisikolojinin gerilim enerjisini yaratıcılığa 

odaklayarak kendini savunma mekanizması) ilgilidir. Dandes'in gözünde bu yapı, oppzisiyanın sağ tarafında 

çalışır. 

Alan Dandes'in folklor fonksiyonuna psikanalitik yaklaşımı bu yönde zengin araştırmalara yol 

açmıştır. 

 

7. Folklorun informatif işlevi 

Folklorun özünü anlama açısından, informatif  işlev de çok önemlidir. Bu işlev doğrudan kültürün 

bilişsel işlevi ile ilgilidir. Çünkü herhangi bir bilgi dünyayı anlamaktan kaynaklanır. Farklı konularda herhangi 

bir bilgiye ihtiyaç duyulup duyulmadığı, bir insanın veya toplumun ayrı olarak yaşamının doğal şartıdır.İnsan 

geçmişini hatırlamalı, doğru bir şekilde değerlendirmeli, hatalarından sonuç çıkarmalı ve neredengelip nereye 

gittiğini belirlemelidir. Bunu yapmak için, insanlar gerekli bilgileri toplayan, sistemleştiren ve koruyan bir 

sinyaller sistemi yarattılar. Tarihsel mirası nesilden nesile, bir çağdan diğerine, bir ülkeden diğerine 

aktarılmasını sağlayan bir sinyaller sistemidir. Aynı zamanda diakronik olarak  insanlar arasında eşzamanlı 

bilgi yayılmasını sağlar. Bilgi sadece dünyayı kavratmayı değil, aynı zamanda algılanan yapı kavramını 

düzenlemeye yardımcı olur. Biriken bilgiyi zaman ve mekanda korumanın, çoğaltmanın ve yaymanın tek bir 

yöntemi vardır. Bu yöntemin adı kültürdür. Kültürün kendisi dev bir bilgi sistemidir. Bilginin korunması ve 

aktarılması, halkın ortak hafızası için doğal hafıza da kullanılabilir. Bütün bunlaragöre kültürel bir sistem 

olarak folklor kendini gösterir ve onun çeşitli anlamsal yüke sahip unsurları da bilgidir.  

Zengin gelişim yolu geçmiş folklor biliminde “folklor halkın hafızasıdır” formülü  birçok farklı 

araştırmacının eserinde profesyonel veya bilimsel bir şekilde yorumlanmıştır. Sonuç olarak, bu tez, 

günümüzde bilimsel düşünceden çok popülist bir slogan gibi gözüküyor. Bununla birlikte, tüm bunlara 

rağmen, fikir folklorun en önemli işlevsel özelliklerinden biridir ve en önemlisi de lakonik formülündedir. 
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Evet, folklorun önemli özelliklerinden biri, insanların hafıza fonksiyonunu yerine getirmesidir. Hafıza bilgi 

verici bir yapıdır. 

 

8. Folklorun estetik işlevi 

Kuşkusuz folklor da estetik fonksiyonlar sergiler. Estetik işlev, halkbilim formlarının biçimsel ve içsel 

anlamsal özellikleri açısından insanların sanatsal-estetik zevklerinin karşılanmasını kasteder. İşlevsellik 

teorisinin yaratıcısı B.Malinovski, bu işlevi kültürün ahlaki bir işlevi olarak nitelendirerek onunfizyolojik ve 

psikolojik ihtiyaçlardan sonra ikinci sınıf işlev olarak değerlendirir. Bu konuda Kirill Vasilyeviç Çistov'un 

pozisyonunun da diyalektik bir etkisi var. Bilim adamı, monofolklor kültür aşaması sırasında folklorun diğer 

fonksiyonlarının, dualist kültür aşamasının (yazarın yaklaşımındaki dualist kültürel aşama yazının oluşumu 

ve toplumlaşmasından sonraki  kültürel aşamadır- S.H.) ve estetik fonksiyonun da canlı olduğunu düşünür. 

Bilim adamının yaklaşımına göre, folklor metniişlev açısından ikiye ayrılır:  

1. Estetik olmayan işleve sahip folklor türleri; 

2. Estetik işlevli folklor türleri. 

Estetik ve estetik olmayan fonksiyonların folklorun birçok fonksiyonu arasında yer alması en önemli 

konulardan biridir. Çistov, senkronize edildiğinde daha estetik olan fonksiyon türlerinin de bir diakronik 

tarihsel gelişim sürecinden geçtiğini ve bunların her birinin gerçekleştiğini hesaba katmaz, örneğin, sihir, ritüel 

vb. gibi dahili diakronik yapıda diğer fonksiyonların varlığı mümkündür. 

Öte yandan, folklorda “estetik fonksiyon” kavramının açıklanması da gereklidir. Halkbilimindeki 

estetik işlev, yazılı kültürün estetik işlevinden çok farklıdır. Bu nedenle, dünyanın estetik anlayışı ve sanatsal 

sunumu daha kolektif hafızaya dayanır. Folklordaki estetik kriterlerin, gerçeğin harmonik algısının temelinde 

mitolojik dünya modeline dayanan folklor gerçekleri durur. Folklor metinlerindemitle şiirsellik iç içe 

olduğundan, neyin mit, neyin sanatsal olduğunu tanımlamak imkansızdır. Folklor metinleri sıklıkla mitopoik 

bir araştırma gerektirir. Ayrıca, Alan Dandes, folklorun gerçekleştirmek istediği ama kültür tarafından 

tabularla yasaklanmış bilinçdışında sıkılmış enerjinin  gerçekleşme mekanı hakkında kavramsal yaklaşımı, 

estetik işlev olarak değerlendirdiği anlayışlar arasında sıkı bir bağlılık kurar.Folklor metinlerimizde estetik 

kriterlerle şartlandırılarak meydana gelen konu, karakterler sistemi vb. bir çok durumda yukarıda belirtilen 

faktörlerle koşullandırıldığının şahidi oluyoruz. 

Yukarıda belirtilen özelliklere ek olarak, folklorun uyum, sosyalleşme, aksiyolojik, pedagoji vb. başka 

birçok fonksiyonu da var. Bu fonksiyonlar, folklorun sosyo-kültürel bağlamında kültürel bir fenomen olarak 

son derece önemli bir rol oynamaktadır. 

 

Çalışmanın bilimsel sonucu. Makaledeki bilimsel bulgular aşağıdaki gibidir: 

• Kültürel bir sistem olarak folklor, genel olarak kültür için evrensel sayılan birçok işlevi yansıtır; 

• Folklorun sosyo-kültürel ortamda sergilediği işlevler farklı olsa da, birbirleriyle ilişkilidir ve 

karmaşık bir karaktere sahiptir; 

• Folklorun işlevleri doğrudan işlevsel yapısı ile kondisyonlanır; 

• Folklor işlevlerinin kendine özelliğini şartlandıran fonksiyonal yapının  temelinde kommunikasyon 

ve canlı süreç dayanır.  

• Folklorun çok yönlü işlevleri yalnızca filolojik değil, sosyolojik, kültürel, psikolojik, antropolojik vb. 

eğilimleri yansıtan multidisipliner araştırılmasını zaruri kılar. 

Folklorun işlevsel yapısının işlevleri bağlamında, multidisipliner açıdan, özellikle de kültüroloji olarak 

araştırılmasını ulusal folklor biliminde yeni bir yaklaşım deneyi olduğunu düşüne biliriz.  

Araştırma, folklor ve kültürün teorik ve metodolojik yönlerininaraştırılmasında kullanılabilir. 
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Dr. Öğr. Üyesi Mimar Sibel DEMİRARSLAN197 

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ KAZASI RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ 

DETERMINATION OF WORK ACCIDENT RISKS IN CONSTRUCTION SECTOR 

 

 

 

ÖZ 

Teknik ve teknolojik alandaki ilerlemeler nüfus yoğunluğunun yer ve yönünü, yaşam biçimini, çalışma 

alanlarını hızla değiştirmektedir. Endüstri devrimi ile başlayan değişim süreci, küreselleşme ile devam 

etmektedir. Yaşam kırdan kente yönelmekte ve hızlı yapılaşma ihtiyacı oluşmaktadır. İş alanlarının değişmesi 

insanların gelirlerinin farklılaşması ile birlikte konfor beklentileri de artmakta, mevcut yapıların sunduğu 

hizmetlerden daha fazlası hedeflenmektedir.  Makineleşme ve otomasyon ile birlikte seri üretim 

uygulamalarının inşaat sektöründe de uygulanabilirliği daha kısa sürede daha çok inşaat ve üretim imkânı 

sağlamaktadır. İnşaat sektörü hareketlenirken, çeşitli nedenlerle yaşanan iş kazaları nedeniyle de riskli bir alan 

haline dönüştürmektedir. İlkel ve geleneksel dönemdeki basit konstrüksiyonlar ve el emeği ile üretimin yerini 

büyük açıklıklı, yüksek, devasa yapılar ve teknolojinin devreye girdiği inşaat sistemleri almaya başlamıştır. 

Değişen koşullarla çalışan riskleri ve güvenlik koşulları da değişmektedir. 

Bu çalışmada inşaat sektörünün iş güvenliği açısından durumu istatistikî bilgiler de incelenerek 

değerlendirilecek ve inşaat sektöründe kazaya neden olabilecek koşulların başlıcaları ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnşaat, İş Kazası, Risk, İş Güvenliği, Bina. 

JEL Kodları: I19, J00, J24, K31. 

 

 

 

ABSTRACT 

Advances in technical and technological areas rapidly change the place and direction of population 

density, life style and working areas. The process of change starting with the industrial revolution continues 

with globalization. Life moves from the countryside to the city and needs rapid construction. With the change 

of business areas and the differentiation of people's income, comfort expectations increase and more of the 

services offered by existing structures are targeted. In addition to the mechanization and automation, the 

applicability of mass production applications in the construction sector provides more construction and 

production opportunities in less time. The construction sector is transforming itself into a risky area due to 

occupational accidents due to various reasons. In the primitive and traditional period, simple constructions 

and manual labor began to take place with the construction of large-span, high, huge structures and 

technology. The working conditions and the safety conditions change with changing conditions. 

In this study, the status of construction sector in terms of occupational safety will be evaluated by 

evaluating statistical information and the major factors that may cause accidents in construction sector will 

be discussed. 

Key Words: Construction, Occupational Accident, Risk, Occupational Safety, Building 

JEL Codes: I19, J00, J24, K31. 
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1. GİRİŞ 

İnşaat sektörü en hareketli sektörlerin başında gelmektedir. Göçle yaşanan nüfus hareketliliği, 

teknolojinin değişmesi ve yeni buluşlarla yeni nesil bina ihtiyacı, afetlerle yaşanan bina kayıplarının yerine 

yenilerinin yapılması, yasal uygulamalar sonucu yapılacak yeni binalar, kentsel dönüşüm, imar planları 

değişiklikleri gibi pek çok neden sektörü işler kılmaktadır.  

İnşaatta imalat/inşaat ve iş gücü olmak üzere iki unsur başrolü oynamaktadır. Hem hizmet hem üretim 

sektörünü barındıran alan, iş gören/iş gücü ile ilgili risklerle de karşı karşıya kalmaktadır. Sektörün çalışma 

alanı fark etmeksizin kalite, verimlilik ve başarı elde etmek için çalışanların sağlık, huzur ve mutluluklarını 

ön planda tutmak gerekliliğinin farkındalığı oluşmuştur. Bu nedenle gerektiğinde güncellenen yasal 

yaptırımlarla birlikte standartlar ve işyerinde sağlanacak düzen, hizmet içi eğitim ve denetleme uygulamaları 

ile çalışanın güvenliğinin garanti altına alınması hedeflenmektedir. 

 

2. İŞ ve ÇALIŞMA ORTAMLARI 

Dünya değiştikçe iş ve çalışma koşulları değişmektedir. Teknik ve teknolojiye bağlı olarak bilgisayar,  

makine ve robotlar ve yapay zekâ sisteme dâhil olmaktadırlar. Ofis çalışmaları; sanal toplantılar, 

telekonferanslarla ulusal ve uluslar arası ölçekte kolaylıkla gerçekleştirilmekte, rekabet dünya ölçeğinde 

olmaktadır. Ofis ve fabrika tefrişleri modern ve teknolojik çağın gereksinimlerine göre belirlenmekte, çalışma 

koşulları değişmekte ve çeşitlilik göstermektedir. Ergonomi bilimi iş ve çalışma ortamlarını insan ölçülerine 

ve sağlığına uygun belirleme koşulları üzerinde devreye girmekte, yasal yaptırımlar ve standartlarla daha iyi 

halleri hedeflenmektedir.  Öte yandan kalite kavramı sıfır hata, müşteri memnuniyeti sağlama gibi açılardan 

alanlara uygun çalışmalar yapmakta, hem çalışanın hem ürünün ve hem de tüketicinin memnuniyetinin 

sağlanması için kriterler belirlenmesini sağlama faaliyetlerine öncülük etmektedir. 

6331 sayılı yasanın 3.maddesi h fıkrasında iş yeri “Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve 

olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik 

yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk 

emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer 

eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu”(2012) ifade eder, şeklinde açıklanmaktadır.  

 

2.1.1. Ergonomi 

Ergonomi, İnsanı anatomik, antropometrik, fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan inceleyen, 

katlanabileceği sınırları tespit eden, sonuçta işin insana, insanın işe uyumunu araştıran, disiplinler arası bir 

bilim dalıdır. Fiziksel ergonomi, Organizasyonel ve yönetimsel ergonomi, Bilişsel ergonomi (tyih.gov.tr) 

olmak üzere sınıflandırılmaktadır. İşyerlerinde ergonomi uygulamaları sonucunda sağlanacak iyileşmeler şu 

şekilde özetlenebilir(isgnedir.com) :  

⇒ İş sağlığı ve güvenliği şartlarının sağlanması 

⇒ İşgücü kayıplarının önlenmesi 

⇒ Yorulmanın ve iş nedeniyle oluşan stresinin azalması, motivasyonun artması 

⇒ İş kazaları ve mesleki risklerin önlenmesi 

⇒ Verimlilik ve yapılan işte kalitenin yükseltilmesi 

⇒ İşçilerin daha çalışmasını sağlayarak üretimin artırılması 

⇒ Fiziksel güçten daha az güç gerektiren otomatikleşmiş süreçler ile daha az hata yaparak üretim kalitesinin 

artırılması 

⇒ Çalışanlar için ödenen sağlık ve işgücü değişimi masraflarının azaltılmasıdır. 

 

2.1.2. Çalışma Ortamları 

İnşaat sektörü için ofisler; 

 Tasarım Ofisleri  

 Mimarlık 

 İç mimarlık 
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 Peyzaj 

 Mühendislik Ofisleri 

 İnşaat 

 Makine 

 Elektrik vd. 

 Yapı Denetim Ofisleri 

 Ofis 

 Laboratuar 

 Maliyet & Metraj & Hakediş Ofisi 

 Şantiye Ofisleri 

 Kontrol Birimi Çalışma Ofisleri 

 Şantiye Şefliği Çalışma Ofisleri 

İnşaat Sektörü İçin Saha; 

 Şantiye Alanı, Saha, İş Makinesi Parkı 

 Atölyeler 

 Ambar 

 Depo gibi ana bölümlerden oluşmaktadır. 

 

2.1.2.1. Ofis  

Göz ardı edilen ancak, büyük çoğunluğunu kapsayan çalışma ortamlarından biri de ofislerdir. İş Sağlığı 

ve Güvenliği ’ne İlişkin “Tehlike Sınıfları” Tebliği’ne bakıldığında ofis çalışma ortamları az tehlikeli olarak 

değerlendirilmekle birlikte, bu ortamlarda çalışanları etkileyebilecek görünür veya gizli tehlike ve riskler söz 

konusu olabilmektedir. (nedenisguvenligi.com) 

 

2.1.2.2. Şantiye  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ILO işçi sağlığını, “Çalışan tüm insanların fiziksel, ruhsal, moral ve 

sosyal yönden tam iyilik durumlarının sağlanmasını ve en yüksek düzeylerde sürdürülmesini, iş koşulları ve 

kullanılan zararlı maddeler nedeniyle çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesini ve ayrıca 

işçinin fizyolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini, işin insana ve insanın işe uymasını asıl amaçlar 

olarak ele alan tıp bilimidir” (Öztürk :32) İş güvenliği ve iş sağlığı konusunun kaza bağlamında en fazla risk 

barındıran alanı şantiye yani saha kısmıdır. 

 

3. İŞ YERİ RİSKLERİ  

Hizmet ve üretim sektörü olarak ayrılan çalışma sistemi, bazı sağlık ve yaşamla ilgili riskler de 

barındırmaktadır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda risk “Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, 

yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali”(2012: 11648, 3.md./o) içeriği ile 

tanımlanmaktadır.   Bu risklerin sonunda yaşanabilecekler işle ilgili hastalıklar, meslek hastalıkları ve iş 

kazalarıdır. İş kazaları ise farklı derecelerde yaralanmalar ve istenilmeyen bir durum olan ölümdür. 

Riskleri belirlemek amacıyla risk değerlendirmesi çalışmaları yapılmaktadır. Kanun “İşyerinde var 

olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler 

ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin 

kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları” ifade eder açıklamaları ile bu konuyu 

tanımlamaktadır.(6331 2012: 3, ö) Riskler bilindiği takdirde çözüm üretmek kolaylaşacaktır. Bu risk 

gruplarından bazıları; 

 Ergonomik Risk Etmenleri 
 İş yerindeki oturma yerinin, masanın, ekranın, klavye ve fare kullanımının çalışana uygun 

olmaması 

 Aydınlatma, ortam ısısı, nem seviyesi gibi çevresel etkenlerin yetersizliği 

 Aşırı gürültü 
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 Psikososyal Risk Etmenleri 
 İşte memnuniyetsizlik 

 Ağır iş yükü sorumluluğu 

 Monoton iş 

 Yetersiz iş arkadaşı ve amir desteği 

 Kişisel Risk Etmenleri 
 Yaşın ilerlemesi 

 Kondisyon yetersizliği 

 Kadınlarda cinsiyet ile ilgili gelişen sorunlar 

 Sigara kullanımı (wellpoint.com.tr) olarak belirtilebilir. 

 

3.1. Meslek ve İşle ilgili Hastalıklar 

Sanayileşmeye ve teknolojik ilerlemelere paralel olarak değişen ve gelişen çalışma yöntemleri ve 

çalışma ortamları, çalışanlar açısından bir çok sağlık ve güvenlik tehdidini beraberinde getirmiştir. Hayatının 

sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak için çalışan insan, çalışırken sağlığını kaybetmeye başlamıştır. 

Ancak bilinmesi gereken hastalığın yapılan işten dolayı değil o işin nasıl yapıldığıyla ve iş yapılırken ne gibi 

önlemler alındığıyla ilgili olarak ortaya çıktığı gerçeğidir. (Çasgem 2013:i) 

 
Şekil 1. Çalışanlarda Görülen Hastalıklar (İsgip :9,  isgum.gov.tr) 

Meslek hastalığı, mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı (6331,md.3- l,  2012:11648) 

ifade etmektedir. Bir hastalığın meslek hastalığı olarak kabul edilebilmesi için hastalık ve meslek arasında 

nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Meslek hastalıklarının tipleri ve sınıflandırılması nedensellik 

bağının kurulmasına ve hastalığın işin yürütüm şartlarından kaynaklı olup olmadığının anlaşılmasına yardımcı 

olması açısından önem taşımaktadır. (Çasgem 2013:14) Meslek hastalığı için o işi sürekli yapıyor olmak 

gereklidir. 

 

Meslek Hastalıklarının Etkilediği 

Organlara Göre; 

 Solunum sistemi 

 Sindirim sistemi 

 Hematopoetik sistemi 

 Kas iskelet sistemi 

 Boşaltım sistemi 

 İşitme organı ve sistemi 

 Çoklu organ etkilenimi 

 

Tablo 1. (Çasgem 2013:14,15) 

Orijin bakımından meslek hastalıkları sınıflandırması ise; 

 Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları 

 Ağır metaller 

 Aromatik ve alifatik bileşikler 
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 Gazlar  

 Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları 

 Gürültü ve titreşim 

 Tozlar 

 Sıcak ve soğuk ortamda çalışma 

 Düşük ve yüksek basınçta çalışma 

 Radyasyon 

 Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları 

 Bakteriler 

 Virüsler 

 Psikososyal kaynaklı meslek hastalıkları ( Öztürk :32, mmo.org.tr ) olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

Diğer bir hastalık türü ise işle ilgili hastalıklar olarak bilinmektedir. “İşle ilgili hastalıklar, işyerinde 

var olan birçok nedensel faktör ve başka risk faktörlerinin birlikte rol oynadığı hastalıklardır. Yani etiyoloji 

komplekstir. Hastalık etkeninin işyerinde olması zorunlu değildir. Doğrudan işyerinden kaynaklanmasalar 

bile, işyerindeki faktörlerden etkilenirler ve seyirleri değişir. Yapılan iş, hastalığa neden olur, ağırlaştırır, 

hızlandırır ya da alevlendirir, çalışma kapasitesini azaltabilir. Aynı olguda aynı sonuçlar farklı nedenlere bağlı 

olabilir. İşle ilgili hastalıklar meslek hastalıklarına göre daha sıktır ve işçiler kadar genel toplumda da 

görülürler.” ( isgum.gov.tr)  

Özetle; İşle ilgili hastalıklarda hastalığın ortaya çıkışında meslekle ilişkili olmayan faktörler de söz 

konusudur; ancak çalışma ortamı ve yapılan işe bağlı nedenler burada önemli bir faktör olarak 

bulunmaktadır. (meslekhastaligi.org) Hem meslek hem de işle ilgili hastalıklar inşaat sektöründe gerek ofis 

gerekse şantiye ortamında görülebilmektedirler.  

İnşaat sektöründe en sık karşılaşılan meslek hastalıkları aşağıdadır; (nedenisguvenligi.com) 

1. Gürültüye bağlı işitme kaybı 

2. Titreşime bağlı gelişen beyaz parmak hastalığı 

3. Karpal tünel sendromu 

4. Bel rahatsızlıkları, tüm vücut titreşimine bağlı gelişen rahatsızlıklar dâhil 

5. Tozdan kaynaklanan meslek hastalıkları 

6. Asbestten kaynaklanan hastalıklar 

7. Kimyasallardan kaynaklanan meslek hastalıkları 

8. Mesleki cilt hastalıkları 

9. Mesleki astım 

10. Mesleki kanser 

11. Tetanos 

Bunların yanı sıra ofiste çalışanlarda, elle veya bilgisayarla tasarım, çizim ve hesap yapanlarda, oturma 

ve ergonomik koşullarla ilgili olarak gelişen meslek hastalıkları da bulunmaktadır; göz yorgunluğu, sırt ve bel 

ağrıları, boyun düzleşmesi gibi. 

 

3.2. İş Kazaları 

İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut 

bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay (6331,md.3- g, 2012:11648) ise iş kazası olarak 

tanımlanmaktadır. İş kazaları hafif, orta, ağır yaralanma ve hiç istenmeyeni ise ölümle sonuçlanma şeklinde 

gerçekleşebilir. 
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Şekil 2. Sektörlere Göre İş Kazaları (Tüik 2014:6) 

İnşaat sektörü, dünyanın hemen hemen her yerinde, ölümcül nitelikte görülebilecek iş kazalarının en 

çok yaşandığı, en tehlikeli sektör olarak nitelendirilmektedir. Ölümlü iş kazası oranlarının sıralamasında 

toplamda %25 ile ilk sırada yer almaktadır. Her yıl birçok çalışan kazalar sonucu yaralanmakta, hastalanmakta 

hatta ölmektedir. Örneğin, Japonya’da işgücünün sadece %10’u inşaat sektöründe çalışmaktayken, iş kazası 

sonucu ölümlerin %42’si bu sektörde gerçekleşmektedir. ABD’de de bu rakamlar, %5 işgücü ve %15 iş kazası 

şeklindedir.( airclinicosgb.com) 

İş kazaları ile ilgili yaklaşık 2500 kişinin çalıştığı bir inşaat şantiyesinde bir yıl süreyle yapılan bir 

çalışmada şu sonuçlar ortaya çıkmıştır; 

 İş kazalarının en sık olduğu saatler iş başlangıcının ilk 2 saati, 

 En yoğun kazaların olduğu ay Haziran ayı, 

 En fazla kaza olan gün Pazartesi, 

 En sık kaza nedeni açık farkla kişisel koruyucu donanım kullanmama, 

 En çok kaza geçiren işçi grubu işe girişin ilk 2 ayındakiler, 

 Homojen bir yaş dağılımı gözlenen iş yerinde en sık kaza geçiren işçi grubunun 20-25 yaş 

aralığında olduğu saptanmıştır. (aykanosgb.com) 

 

3.2.1. İnşaat Sektöründe Kaza Nedenleri: Çalışmanın Sınırları 

İnşaat sektörü farklı paydaş mesleklerin bir araya gelerek başarının yakalandığı, ekip çalışması 

gerektiren bir alandır. Mühendislik yapıları ve mimarlık alanları olarak ikiye ayrılmaktadır. Mühendislik 

yapıları, köprüler, viyadükler, tüneller, barajlar gibi strüktür ağırlıklı bir oluşuma sahiptirler. Mimarlık 

yapılarına her işlev için ayrı tasarlanması gereken binalar, örneğin okul binası, mağaza ya da konut binaları 

örnek olarak verilebilir. Üretim yerine göre ise şantiyede üretim veya fabrika/atölyelerde üretim olarak 

sınıflandırılmaktadır. Projelendirme için ise, mimarlık ve farklı alanlarda mühendislik büroları kendi 

uzmanlıkları dâhilindeki hizmetleri vermektedirler.  İnşaat sektörünün gerek ofis gerekse şantiye, fabrika gibi 

çalışma yerlerinde hastalık ve/veya kaza bağlamında riskler bulunabilmektedir, ancak ofis ortamında meslek 

hastalığı riski kaza riskine göre daha fazladır. Şantiye ortamında ise kaza riski çok daha fazladır. 

 

3.2.2. İnşaat Sektöründe İş Kazaları 

İnşaat sektörü iş kazalarının çok fazla yaşandığı ve ne yazık ki sıralamada daima en üst sıralarda yer 

alan riskli bir alandır. Çok hareketli, koşturmacalı, koordineli çalışmayı gerektiren, aynı anda pek çok işin 

yapıldığı, pek çok farklı uzmanlığa sahip çalışanın ve uzmanların yer aldığı bir hizmet ve üretim alanıdır. Bu 

nedenle gerek meslek hastalığı, işle ilgili hastalıklar gerekse de iş kazaları olasılığını azaltabilmek için 

öncelikle nedenleri bilmek ve daha sonra da iyileştirme çalışmaları yapıp, önlem alabilmek gereklidir. İnşaat 

sektöründe şantiyede iş kazaları nedenlerinin başlıcaları;  

 
1. Şerit metre patlaması 2. Vücuda sivri gereç batması 3. Göze kaynak çapağı 

kaçması 

4. Kimyasallarla temas 

halinde zehirlenme 

5. İskele yıkılması 6. Şev göçmesi 
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7. Kalıp patlaması 8. Yüksekten düşme 9. Elektrik çarpması 

10. Yanma 11. Keser, balta vb. aletlerin 

saptan çıkması / fırlaması 

12. Kesilme, incinme, 

burkulma gibi yaralanmalar 

13. Yükleme-boşaltma-taşıma 

sırasında oluşabilecek kazalar 

14. İş makinesi kazası 15. Şantiye için trafik kazası 

16. Yüksekten cisim düşmesi 17. İş güvenliği alınmadan 

çalışma ortamlarında bulunma 

18. Boşluğa düşme 

19. Kesici alet kazaları 20. Alet-edevat nedenli 

kazalar 

21. Kimyasal içerikli madde 

temasları 

22. Eğitim noksanlığı 23. Mesleki yetersizlik 24. Göze kaynak yaparken 

zarar verme 

25. Bakımsız alet-edevat-gereç 

ve makineler nedeni ile iş kazaları yaşanılabilir.  

26. Organ sıkışması, kesilmesi, 

yarılması  

27. İş Güvenliği 

Ekipmanlarının Kullanılmaması 

 

Tablo 2. İnşaat Sektöründe İş Kazaları nedenleri  

 
Şekil 3. Riskli Çalışma Ortamları  (2016, scaffolding-material-suppliers.blogspot.com) Şekil 4. 

(inanaccidentnotmyfault.com) Şekil 5. (bendominguez.com) 

 

4. İYİLEŞTİRME ve ÖNLEMLER 

Sanayi devriminin yarattığı olumsuz çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, çalışanların sağlığını 

korumak ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla birçok yasal, tıbbi ve teknik çalışma yapılmıştır. İşçi sağlığı ve 

iş güvenliğinin bir bilim olarak gelişmesi bu dönemde yapılan çalışmaların sonucunda olmuştur.(tmmob 

2018:7) Günümüzde yasal yaptırımlarla birlikte standart çalışmaları da yapılmaktadır. Kalite kavramı 

dahilinde Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapılmakta, gerek Sivil Toplum kuruluşları gerekse Üniversiteler ve 

Meslek Birlikleri daha iyi çalışma ortamları nasıl olur sorusuna cevap aramaktadırlar. İyileştirme ve iş 

kazalarını azaltabilmek için alınabilecek önlemlerden bazıları Tablo 3’de verilmektedir. 
 Günlük İş Ve Güvenlikle İlgili Toplantılar Yapmak  Daha Az Gece Vardiyası  

 Uygun İş Güvenliği Koşullarının Sağlanması  Yüksek Görünürlüğe Sahip veya Yansıtıcı Giysiler 

 Düzenli Ve Sık Aralarla Molalar  Gerekli Yerlerde Uygun Uyarı Levhaları 

 Denetleme  Uygun Zaman Dilimlerine Ve İklim Koşullarında 

Çalışmak(Örn, Aşırı Güneşten Kaçınmak) 
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 İşçi Diyetlerinin Farkında Olmak; Sağlıklı Beslenme 

Alışkanlıklarını Teşvik Etmek(Scaffolding-Material-

Suppliers.Blogspot.Com) 

 Güvenli Çalışma Ortamları Oluşturmak Önemli ve 

Gereklidir. 

 Yasal Yaptırımların Yürütülmesini Sağlamak, 

Denetlemek 

 İş Güvenliği Önlemlerini Almak 

 Özel Giysilerin Temini Ve Kullanımını Sağlamak  Dinlenme Alanları Oluşturmak 

 Moral ve Huzur  Hizmet İçi Eğitimler 

Tablo 3. İş Kazaları İle İlgili Alınabilecek Önlemler 

 

5. SONUÇ 

Günümüzde yaşanan ilerlemeler, teknoloji ve küreselleşme sonucunda insanlar her şeyin en iyisini hak 

etmektedirler. Türk Dil Kurumu sözlüğünde (tdk.gov.tr) iş “Bir değer yaratan emek” ve “Geçim sağlamak 

için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek” ifadeleri ile açıklanmaktadır. Meslek ise “Belli bir eğitim 

ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında 

para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş” (tdk.gov.tr) içeriği ile profesyonellikten bahsetmektedir. 

Bu nedenle, bir çalışan veya meslek sahibi en iyi koşullarda ve risksiz ortamlarda işini / mesleğini 

gerçekleştirmelidir. Bunun için risklerin belirlendiği ortamlarda herkesin duyarlı, titiz, saygılı, etik kurallara 

uygun olarak çalışması, bilinçli ve ekip ruhuna sahip olması önemlidir.İşle ilgili hastalık, kaza oluşturabilecek 

uygunsuz koşulların ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması, yasal düzenlemeler ve kalite 

hedefli standartların oluşturulması ve teknik/teknolojik desteklerin sağlanması için bilimsel çalışmaların 

sürdürülmesi önemlidir.  
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(52) 

Hasan CANDAR198 

TÜRKLERDE ORUN ve ÜLÜŞ MESELESİ 

THE ISSUE OF SHARE and PLACE IN TURKS 

 

 

 

ÖZ 

Türkler, dünya milletleri arasında oldukça eski bir geçmişe sahip olarak tarihin her döneminde ve 

dünyanın geniş coğrafyasında varlık gösterebilmiş, medeniyetlerin inkişafında, yükselmelerinde ve 

çöküşlerinde birinci dereceden etmen olmuş bir yapıya sahiptirler. Türk toplum yapısı sahip olduğu köklü 

kültürel geçmişi ile gittikleri coğrafyada diğer kültürler ile etkileşim içerisinde bulunmuşlar ve oldukça zengin 

bir içeriğe kavuşturmuşlardır. Söz konusu etkileşim süreci birçok Türk topluluklarında meydana gelmiştir. 

Kültürel etkileşimin yoğun olarak yaşandığı alanlardan birisini ise sofra kültürü teşkil etmektedir. 

Türk sofra disiplini ve kültürü, yemek esnasında kişilerin oturum düzenini, yemek öncesinde, sırasında 

ve sonrasında yapılması gerekenleri ortaya koymaktadır. Türk sofra düzeninde ev sahibi kişinin ortada yer 

alması ve önem sırasına doğru sağ ve sol taraftan diğer kişilerin sofraya oturmaları Türklerde bir sofra disiplini 

örneğidir. Türk sofra disiplininde tatbik olunan bu uygulama Türk devlet yapısı içerisinde Orun ve Ülüş 

şeklinde yer almaktadır. Orun ve Ülüş meselesi devlet yönetimi hususunda önemli bir mahiyet taşımaktadır. 

Sofra oturumunda belirli bir düzeni işaret eden Orun ve Oruna bağlı olarak sofrada kimlerin ne yiyeceğini 

belirleyen Ülüş, Türk devlet telakkisinde de sıkı bir uygulama alanına sahiptir. Oğuz Han tarafından ilk defa 

uygulanan Orun ve Ülüş, Oğuz Han’dan sonra yerine geçen büyük oğlu Gün Han ve danışmanı Irkıl Hoca 

tarafından sistematik yapıya kavuşturulmuş ve Oğuz boyları arasında hiyerarşik taksimat yapılmıştır. 

Sistemleştirilen Orun dizilimi geçmişten bugüne değin Türk devlet idaresinde kullanılagelmiş ve protokol 

halini almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mutfak Kültürü, Orun, Ülüş, Türk Kültürü. 

 

 

ABSTRACT 

The Turks, having a very old history among the nations of the world, have been able to exist in every 

period of history and in the wide geography of the world and have a first-order factor in the development, rise 

and collapse of civilizations.  The structure of the Turkish society interacted with other cultures in the 

geography they went to with their deep-rooted cultural history and gained a very rich content.  The interaction 

process has taken place in many Turkish communities.  One of the areas where cultural interaction is intense 

is table culture. 

 Turkish table discipline and culture reveal the layout of the people during the meal, and what needs 

to be done before, during and after the meal.  The presence of the host in the Turkish table setting and the fact 

that the other people sit on the table from the right and left sides towards the order of importance is an example 

of table discipline in Turks.  This practice, which is applied in Turkish table discipline, takes place in the form 

of Orun and Ülüş within the structure of the Turkish state.  The issue of Orun and Ulus has an important 

nature in terms of state administration.  Pointing out a certain order in the table session, Orun and Ülüş, who 

determined what to eat at the table depending on Orun, have a strict application area in Turkish state opinion.  

Orun and Ülüş, which were first applied by Oğuz Han, were brought to a systematic structure by his older 

son Gün Han and his advisor Irkıl Hoca, who replaced him after Oğuz Han, and hierarchical division was 

made between Oğuz tribes.  The systematized Orun sequence has been used in Turkish state administration 

from past to present and has become a protocol. 

Keywords: Culinary Culture, Orun, Ülüş, Turkish Culture. 
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GİRİŞ 

Türkler asırlar boyunca dünyanın çeşitli bölgelerinde varlık göstermiş, gittikleri yerlere varlıkları ve 

hâkimiyetleri ile birlikte kültürlerini de götürmüşlerdir. Bu coğrafyalarda asırlar boyunca vuku bulan kültür 

etkileşimleri, kültürleşmeler ve kültürel asimilasyon politikaları görülmüştür. Mutfak kültürü de söz konusu 

kültürel olgulardan birisidir. Orta Asya’da asırlar önce yapılan yemeklerin, kullanılan baharat ve mutfak 

aletlerinin asırlar geçmesine rağmen dünyanın herhangi bir bölgesinde görülmesi, sözü edilen göçler ve 

kültürel alış-verişlerin nihai bir sonucu olmaktadır. 

Bozkır hayatının önde gelen milletlerinden olan Türklerde, konar-göçer bir uygarlığın sahibi olarak 

töre ve anane idarî yapının ana düzenleyicisidir. Söz konusu töre ve ananeler içerisinde Orun ve Ülüş, özellikle 

hükümdar otoritesinin tesisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Orun, hükümdarın meclisinde Beylerin 

dizilim sırasını gösterirken, ülüş, hükümdar sofrasından devlet ricalinin almış oldukları payı simgelemektedir. 

Orun ve Ülüş kaidelerine uyulması, hükümdara itaat etmek anlamı taşımakta iken, bu davete icabet etmemek 

ise hükümdar otoritesine isyan anlamı taşımaktadır (Koçak, 2011:31; Koca, 2011:102). Mevkii, hiyerarşideki 

pozisyon olarak bilinen Orun, büyük toplantılarda, kengeşlerde ve ziyafetlerde çeşitli boy Beylerinin 

belirlenen yerlere oturması olarak görülürken; Pay olarak da bilinen Ülüş, boy Beylerinin hükümdardan almış 

oldukları yemeğin (at ve koyun) belirli kısımlarını yemek zorunda olması simgelemektedir (Kafesoğlu, 

1997:244). Ülüş kelime anlamı olarak Divânu Lûgati’t-Türk’te “kavim arasında hisseleri paylaştırma”, “pay, 

hisse” anlamı taşımaktadır (Kaşgarlı, 2015:932; Divitçioğlu, 1994:41-48). İnalcık’a göre, ülüş, Eski Türk 

toplumlarında ülke topraklarının hanedan üyelerince paylaşımını ifade etmektedir (İnalcık, 1959:83-84). Bu 

hususun ağır basmasında göçebe devlet telâkkisi ve algısı önemli bir yer tutmaktadır. 

 

Türklerde Orun (Mevkii) ve Ülüş (Pay) Meselesi 

Türk orun sisteminin kaynağını oturma düzeni belirlemiş ve bunda da yön kullanımı etkili olmuştur 

(Ögel, 1993:284-291). Türk oturum düzeni aynı zamanda Türk hiyerarşisinin katı bir şekilde uygulanmasıdır. 

Söz konusu hususta Büyük Hun Devleti’nde devlet sağ ve sol olarak iki kısma ayrılmakta ve sağ taraf sol 

tarafa bağlı kabul edilmektedir (Ligeti, 1982:35; Kafesoğlu, 1997:240). Yine Avrupa Hun Devleti’nde oturum 

düzeninde hükümdardan sonra sağ taraftaki büyük oğul gelmektedir (Vaczy, 1982:96). Daha başka olarak 

Göktürkler yüzlerini gün tarafına çevirmişler ve sağ kısımlarına gelen kısım gün güneyi olmaktadır (Ögel, 

1993:288). Moğollara bakıldığında hükümdar büyük evlatlarını sağ taraflarına oturtmaktadırlar 

(Vladimirtsov, 1987:81). Yukarıda ifade edildiği gibi Oğuzlarda bulunan ikili sistem (doğu-batı) Bozoklar ve 

Üçoklar arasında paylaştırılmıştır (Aksoy, 2002:557; Türkmen, 2011:13-14). Kitab-ı Dede Korkut’ta Oğuz 

Han’ın evlatları olan Bozoklar Dış Oğuz olarak adlandırılırken, Üçoklar İç Oğuz olarak adlandırılmışlardır. 

Reşideddin ve Ebulgazi Bahadır Han da Türklerde sağ tarafın daha üstün olduğunu yer vermiş oldukları orun 

düzeninde belirtmişlerdir. 

 

Oğuz Boylarının Makam ve Mevkileri 

Ögel’e göre, Orun, eski Türklerde en yüksek rütbenin sahibi olan hükümdarı, hükümdarın otağını işaret 

etmektedir (Ögel, 1993:95). Türk devlet yapısında Orun ve Ülüş kesin olarak bir protokole bağlanmış ve bu 

düzen, geçmişten bugüne değin törenlerde, kurultaylarda, kengeşlerde varlığını devam ettirmiştir (İnan, 

1987:241). 

Türk devlet ananesinin tatbiki bilinen dönemde Oğuz Han’a kadar götürülmektedir. Oğuz Han, söz 

konusu ananeler arasında isim koyma, toy düzenleme, ülüş gibi kadim Türk ananelerinin uygulayıcısıdır 

(Koca, 2011:97). Türk devlet geleneğine bakıldığında devlet topraklarının hükümdarın ortak malı olduğu 

düşüncesi hâkimdir. Bu minvalde ele alındığında hükümdar ailesinin devlet yönetiminde belirli bölgelerde 

yöneticilik yapmış oldukları devlet idaresinde yer verilen uygulamalar arasındadır. Diğer bir tabirle 

hükümdarın ülke genelindeki meşruiyetinin hanedan üyeleri ile paylaşmış olduğu ifade edilmektedir. Bu 

uygulama devlet yönetiminde “ülüş” olarak yer almıştır. Söz konusu anane Oğuz Han’dan yakın yüzyıla kadar 

Türk devlet idaresinde kullanılagelmiştir (Özgüdenli, 2002:249-264). Bu devlet ananesini Oğuz Han, büyük 

bir toy vererek toyda ülkeyi oğulları arasında doğu ve batı şeklinde yapmış olduğu bir ayrım ile paylaştırarak 
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ortaya koymuştur. Ülkenin doğu kısmını “Bozoklar” olarak bilinen oğulları Gün, Ay ve Yıldız’a; batı kısmını 

“Üçoklar” olarak bilinen Gök, Dağ ve Deniz’e üleştirmiştir. Oğuz Destanı’nda batının doğuya hâkim olduğu 

görülmektedir (İnalcık, 1959:83). 

Ülüş geleneği, bozkır kültürünün etkisi ile yönetilen devlet yapılarında şartların bir neticesi şeklinde 

kendisini göstermekte ve devlet idaresinde etkin bir mekanizma olarak kendisini göstermektedir. Özellikle 

geniş topraklara sahip devlet yapısında hükümdarın tek başına ülkeyi yönetmesinin zorlaşması devlet 

idaresinde hanedan üyeleri arasında ülüş meselesini gündeme getirmiştir. Ülüş ile birlikte ülkenin belirli bir 

bölgesinde hükümdara bağlı olarak söz sahibi olan hanedan üyeleri hükümdarın o bölgelerdeki eli vasıtası 

olarak görülmüşlerdir. Buna karşın zaman zaman hanedan üyelerinin merkeze karşı bağımsız olarak hareket 

etmesi ve merkezi idarenin zayıflaması tehlikesini de göstermiştir (Gumilöv, 2003:89-91). Söz konusu 

uygulamanın Türk devletlerinde taht kavgası ve isyan şeklinde kendisini göstermesi Türk devlet yapısının 

oldukça zarar görmesinin de önünü açan bir gelişme olmuştur. 

Türk sofra düzeninde oturum Oğuz resmi olarak da bilinen Oğuz Han’ın orun dizilimi kullanılmıştır. 

Söz konusu dizilimin şekline bakıldığında misafirlerin birbirlerini görebilecekleri şekilde hilal düzeni alındığı 

görülmektedir. Hilal düzeninin ortası en büyük beye tahsis edilmiştir. Beyin sağından ve solundan başlanarak 

azalan bir rütbe dizilimi uygulanmaktadır. Beyden sonra en rütbeli misafir beyin sağ yanına oturtulur (Önder, 

2009:102-103).  Bu bakımdan beyin sağ başı sol başından rütbe bakımından büyük olarak algılanmaktadır. 

Türk Orun sisteminin ilk olarak Oğuz Han zamanında yapıldığı bilinse de sistematik olarak ilk ortaya 

koyulması, Oğuz Han oğlu Gün Han dönemine dayanmaktadır (İnan, 1987:241). Orun diziliminin sistematik 

hal alması ile birlikte yapılan toylar düzen ve tertip içerisinde gerçekleştirilmiştir. Toylarda protokolvâri bir 

uygulama olarak orun, karışıklığı önlemekte ve herkesin yerini bilmesini sağlamaktadır. Orun diziliminden 

kaynaklı olarak beylerin önüne getirilecek olan et parçaları bile ayrı ayrı belirlenmiştir. Söz konusu 

uygulamayı Oğuz Han ve oğullarının danışmanı olan Irkıl Hoca üstlenmiştir. 

Oğuzlar ile ilgili Yazıcızâde Ali’nin Tevârîh-i Âl-i Selçuk adlı eserinde Oğuzların Kara Han soyundan 

geldiklerini; Oğuz Han’ın 6 erkek evlat sahibi olduğunu belirtmekte ve ölümünden sonra yerine geçen en 

büyük oğlu Gün Han’ın geçtiğini ifade etmektedir(Yazıcızâde, 2017:5). Gün Han zamanında Oğuz Han’ın 

evlatlarının her birinden 4 erkek çocuk daha doğmuş ve erkek evlat sayısı 24’e çıkmıştır. Irkıl Hoca, çoğalan 

erkek evlat sayısının karışıklığa mahal verebileceğini düşünerek Gün Han’ın kabulü ile orun diziliminde 

revizyona gitmiştir. Irkıl Hoca, 24 çocuğun isimlerini ve toylarda oturacak oldukları mevkii ve hatta yiyecek 

oldukları yemeği yani ülüşü, tamgalarını, kışlama ve yaylama yerlerini belirlemiştir. Oğuz’un 24 boyunun 

ortaya çıkması bu sayede olmuştur (Togan, 1972:49; İbn’ül Esîr, 1987:XI, 81). 9. Yüzyıl sonu ile 11. Yüzyıl 

başında 24 Oğuz boyu Hazar-Seyhun arasında bağımsız bir Oğuz devleti kurmuştur. 

Irkıl hocanın belirlediği oturum ve pay düzeni, Oğuz Destanı’nda yer alan Üçok ve Bozok 

sistematiğinin neticesidir. Oğuz Han tarafından belirlenen bu iki kolun altında da 24 Oğuz boyu yer 

almaktadır. Gün Han ve yardımcısı Irkıl Hoca’nın öngörmüş olduğu Orun sıralaması ise şöyledir (Togan, 

1982:52; İnan, 1987:241; Kafesoğlu, 1997:271): 

1- Kayı ve Bayat   7- Bayındır ve Çepni 

2- Alka-Evli ve Kara-Evli  8- Çavuldur ve Çepni 

3- Yazır    9- Salur ve İmur 

4- Dodurga    10- Alayuntlu ve Ürker 

5- Avşar ve Kızık   11- İğdır ve Böğdüz 

6- Bekder ve Karkın   12- Ava ve Kınık 

Irkıl Hoca’nın beyan etmiş olduğu Orun dizilimi Reşideddin’den başka Yazıcızâde ve Ebulgazi 

Bahadır Han tarafından da kaleme alınmıştır.  
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   ** 

     * (0) * 

    * (1)  (7) * 

   * (2)    (8) * 

  * (3)      (9) * 

 * (4)        (10) * 

* (5)          (11)  * 

(6)                  (12) 

 

Şekil 1: Ebulgazi Bahadır Han’a Göre Oğuz Boyları Orun Dizilimi (İnan, 1987:243) 

 

Reşideddin’de Gün Han’ın Oğuz Han’dan sonra Irkıl Hoca ile birlikte belirlemiş olduğu Orun dizilimi 

Ebülgazi Bahadır Han’ın diziliminden farklıdır. Reşideddin’e göre dizilim şu şekildedir (İnan, 1987:244): 

1- Kayı, Bayat, Alka-Evli, Kara-Evli 4- Bayındır, Becne, Çavuldur, Çepni 

2- Yazır, Döker, Dodurga, Cayırlı  5- Salur, İmur, Alayuntlu, Ürker 

3- Avşar, Kırık, Beydili, Karkın  6- Bikdir, Böğdüz, Yava, Kınık 

    

   ** 

     * (0)       * 

    * (1)     (4)     * 

   * (2)        (5)      * 

   (3)          (6)  

 

Şekil 2: Reşideddin’e Göre Oğuz Boyları Orun Dizilimi (İnan, 1987:244) 

 

Oğuz Kağan’ın her oğlundan dört oğul meydana gelmiştir ve oğulların oturum düzeni Orun olarak 

belirlenmiştir (Koçak, 2011:31). Bunun yanında Türk devlet yönetimi de doğu-batı, büyük-küçük olmak üzere 

iki bölüme ayrılmıştır. Yönetici kesim sağ-sol olmak üzere iki kısma ayrılırken, halk (avam) ise ak-kara olarak 

iki kısımda yer bulmuştur (Kafesoğlu, 1997:271). 

 

SONUÇ 

 Oğuz Han zamanında ortaya koyulan Orun ve Ülüş, ekseriyetle Türk sofra kültürünün bir siyasî 

uzantısı olarak görülmektedir. Hükümdarın merkezi teşkil ettiği ve önem sırasına (rütbe) göre beylerin oturum 

düzenini belirleyen Orun, Türk devlet hiyerarşisinin en net uygulamalarından birisini oluşturmaktadır. Orun 

dizilimi Oğuz Han zamanında ortaya koyulmuş olup, ilk olarak Bozoklar (Dış Oğuz) ve Üçoklar (İç Oğuz) 

olarak tanımlanan ikili devlet düzenini Orun dizilimine uyarlanmıştır. Buna göre Oğuz Han’ın sağ tarafında 

Bozoklar, sol tarafında Üçoklar bulunmaktadır. Yazıcızâde’de belirtilen Oğuz Han’dan sonra Bozok kolundan 

büyük oğlu Gün Han’ın tahta geçmesi düşüncesi Orun diziliminde Oğuz Han’ın sağ tarafını teşkil eden 

Bozokların Üçoklara hâkim olmasını ifade etmektedir. Bu düşünceden hareketle Türk idari taksimatında sağ 

kolun sol kola üstün olduğu belirtilebilir ki, Reşideddin ve Ebulgazi Bahadır Han da Türklerde sağ tarafın 

daha üstün olduğunu yer vermiş oldukları Orun diziliminde belirtmişlerdir. Oğuz Han, Orun dizilimini 

yaptıktan sonra sofraya oturulduğunda hangi beyin hayvanın hangi parçasını yiyeceğini belirlemek sureti ile 

Ülüş uygulamasına başvurmuştur.  

 Türk devlet telakkisine göre yerini değiştiren ya da önüne koyulan yemeği beğenmeyen/reddeden bey 

hükümdara asi olmuş kabul edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Orun ve Ülüş’ün aynı zamanda hükümdar 

otoritesini beyler üzerine kurmasını sağlayan bir etkiden söz edilebilir. Oğuz Han’dan sonra Türk boylarının 

hükümdarlık sevdasına kapılıp birbirine düşmelerini önlemek için Oğuz Han ve Gün Han’ın danışmanlığını 

yapmış olan Irkıl Hoca, Orun dizilimini sistemleştirmiştir. Söz konusu Orun dizilimi Reşideddin’in 

Oğuznamesi’nde, Ebulgazi Bahadır Han’da ve Yazıcızâde Ali’de detaylıca ele alınmıştır.  
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 Dede Korkut Destanı’nda da yer verilen söz konusu dizilim Türk devlet idaresinde asırlar boyunca 

uygulanmıştır. Bugün dahi devlet makamlarında uygulanan protokol merasimi ile Orun dizilimi arasında 

oldukça fazla benzerlikler bulunmaktadır. 
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Dr. Öğr. Gör. Rabia AYDIN199 

MUĞLA MERMER ÜRETİCİLERİ ve KADIN İSTİHDAMINA BİR BAKIŞ 

MUGLA MARBLE MANIFACTURERS and A LOOK AT WOMEN’S EMPLOYMENT 

 

 

 

ÖZ 

Muğla Mermer Üretimi, üretici firmalar, özellikleri, bu firmaların fabrikalarında çalışan kadınların 

sayıları ve eğitim durumu ve yaptıkları işler araştırılmıştır.  

Muğla mermer rezervleri, ocaklar ve bu ocakları işleten firmalar düzeyinde kadın çalışanlar 

incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  mermer, üretim, ocak, fabrika, kadın, eğitim, Muğla mermeri, kadın. 

 

 

 

ABSTRACT 

Mugla Marble Production procuders, properties the number of women working in the factories of those 

companies and their educational status and the works they have done are investigated.  

Mugla marble reserves, quarries and woman workers at the level of firms operating those quarries have 

been examined. 

Keywords: marble, produce, mine, factory, women, education, Marble of Mugla, Women. 
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MUĞLA MERMER ÜRETİCİLERİ VE KADIN İSTİHDAMI’NA BİR BAKIŞ 

 Bu çalışmanın amacı Muğla’ da mermer üretimi yapan fabrikalarda,  çalışan kadınların tespit 

edilmesidir.  Mermer, madencilik sektörüne ait bir üretim türüdür.  

Mermer ocağı ve üretimine ait Muğla ile ilgili ilk kayıtlar İktisat Vekaleti’nin çıkardığı  1938 tarihli 

Maden İstatistiği’dir.  (Anonim, 1938; 9) 

 1985 yılından itibaren madencilik meslek grubuna dâhil edilmiştir. Eskiden beri var olan üretim ve 

ihracatı bu yıldan itibaren daha seri yapılmaya başlanmış ve yaygınlaşmıştır. Hem mermerin maden grubuna 

alınması hem de kadınların bu sektörde çalışmaya başlaması nispeten yenidir.  Muğla ilimiz doğal kaynaklar 

ve mermer yatakları bakımından zengindir. Bu alanda, üretim ve kadın istihdamı konusunda neler yapıldığını 

kaynaklar ve firma yetkileri ve çalışanları ile görüşerek değerlendirilmişti. 

Bu Çalışmada fabrikalar araştırma alanımız, kadın da konumuz olduğu için  

Mermercilik alanında üretim yapan 11 firmanın yetkileri ve çalışanları ile yüz yüze yaptığımız 

görüşmelerden verileri elde edip bunları tablolar halinde göstererek bir değerlendirme yapıldı. Bu sektörde, 

kendi iş yoğunluklarına rağmen bizleri geri çevirmeden araştırmaya destek veren bütün firma yetkililerine ve 

çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim. Özellikle Ermaş Mermer adına Esen Hanım’a, Entaş Mermer  adına 

Arife Hanım’a, Koçarlar Mermer adına, Salih Bey’e, Çobanlar Mermer adına, Nihan Hanım’a, Ekoltaş 

Mermer adına, Kıymet Hanım’a, Dumanlar Mermer adına, Nur Hanım’a, Akademi Maden adına Mehmet 

Türkmen’e ve tabloların yapılması konusunda katkılarından dolayı Üniversitemiz Teknikeri Recep Metin 

Yerdelen’e teşekkür ederim.  

 

1- Muğla Mermer Üretimi ve Kısa Tarihçesi 

Muğla şehri tarihi, kültürel ve doğal kaynakları bakımından tarih boyunca dikkat çekici bir konumda 

olmuştur.  

Milattan önceki devirlerde inşa edilmiş birçok eserde mermer kullanımına sıklıkla rastlanmaktadır. 

Antik dönemden günümüze beğeniyle kullanılmıştır. Geçmişte güzelliği, gücü ve zenginliği temsil ediyordu. 

Günümüzde yeniden aynı anlayışa yönelmiştir.  

Bugün tarih öncesinden kalan yerler ören yerleri olarak ziyaret edilmektedir. Muğla yatağan mermer 

yataklarının yer aldığı Stratonikeia antik kenti sadece bir örnektir  

Özellikle M.Ö. 6 ve M.S. 7.yüzyıllar arasındaki dönem Anadolu’da mermer altın çağını yaşamıştır. 

Mermer nerede ise insanlık tarihi kadar eskidir. .  Günümüzde, dünya genelinde çok büyük bir pazar 

oluşmuştur. Bu pazarda çok sayıda ülke vardır. Bu ülkelerden biri de ülkemiz sınırları içinde olan Muğla 

bölgesi Türkiye'deki en önemli doğal taş potansiyeline sahip illerden biridir.  ( Bağcı, M. Karataş, M.-Muğla 

Bölgesi Mermer Sektörünün Swot Analizi, s. 734, 2017) Mermer , Doğal taş olarak da anılmaktadır. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren doğal kaynaklarımız kendi imkânlarımız ile işletilmeye başlanmıştır. 

Osmanlı son dönem de ekonomik özgürlüğünü kaybettiği için çoğunlukla yabancılar tarafında hammadde 

olarak ülkemizden çıkarılıyordu.  Madenlerimiz yabancılar tarafından işletilmekteydi. Atatürk ve 

Cumhuriyetle birlikte madenlerimiz millileştirilmeye başladı.  

 

Muğla mermer rezervleri Milas- Kozağaç ve Güney Mahallesi Kalite- kırmızı renkte  

Kavaklıdere- Salkım Başalan, en önemli mermer rezervleridir.  

Ayrıca Demirci Yeşil ve Bal On ikili bilinen diğer mermerler olarak kayıt altına alınmıştır. Başlangıçta 

Muğla ile ilgili rezervlere ait görebildiğimiz kayıtlar bunlardır.  1936-1937 Maden İstatistiğinde Mila 

Kozağaç, Kalınağıl Köyü Egeburnu, ve Kavaklıdere –Salkım rezervleri işletilmekte ve yurt dışına ihraç 

edildiği yazmaktadır. 1936’da 344 m3 – 2.852 ton, 1937 yılı 131 m3-2.987 ton. 3- ( Maden İstatistiği, 1938; 

9) 

 Daha sonraki yıllarda 1978'de 125 bin m 3 olan mermer üretimi 1991’  de, 200 bin m 3 e ulaşmıştır. 

Mermer ihracatında ise 1978 den bu yana Türkiye mermerciliğinde hızlı bir gelişim görülmüştür.4- ( M, 

Kuşçu, 1992)   Muğla-Yatağan yöresi mermer yatakları çok önceki yıllardan beri biliniyor olsa da Türkiye 
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mermer dökümü M.T. A tarafından 1966 da çıkarılmıştır.  (Özkan, 2014; 37) Türkiye mermerciliğinin 

gelişimine paralel olarak 1985 yılından itibaren bölgede çok sayıda mermer ocağı işletmeye alınmıştır.  

a) Yatağan-Kavaklıdere-Kestanecik mermerleri b) Yatağan-Kozağaç mermerleri c) Milas-Kalınağıl 

mermerleri d) Diğer .-mermer yatakları olmak üzere 4'e ayrılmaktadır.  ( Bağcı, M. Karataş, M.-Muğla Bölgesi 

Mermer Sektörünün Swot Analizi, s. 734, 2017) 

1985 yılına kadar mermere yatırım yapılması yasal olarak mümkün değildi. Bu yıl Maden Koruma 

Kanunu yürürlüğe girmiş, bu tarihten sonra ocaklara yapılan yatırımlara uzun vadeli güvence sağlanmıştır.  

1991 ‘de 30 mermer ocağı üretimlerini sürdürmektedir. Bu ocakların toplam yıllık blok üretimi 40-50 

bin m3 arasındadır. 

1994 Yılından itibaren Fethiye ve 2012 yılından itibaren de Seydikemer Mermer ocaklarında çeşitli 

firmalar tarafından mermer üretimi yapılmaktadır.  

2012- 2016 yılları arasında Muğla ihracatında önemli bir pay da Mermer Madencilik sektörüne aittir.  

Mermercilik sektörü mermer firmaları çok sayıdadır.  2012-2016 ‘da 105 maden ocağı firmasının 65’i 

mermer ocağı firması iken, 80 firma  mermer işleme tesisine sahiptir. ( Mehmet Sert, Muğla iş ve Yatırım 

Ortamı , 2017 

http://geka.gov.tr/Files/Muğla%20İş%20ve%20%20Yatırım%20Ortamı_Son_5102017144040.pdf) 

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer  alan Türkiye'de, çok çeşitli 

ve büyük miktarda mermer rezervi bulunuyor. Muğla Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Ercan, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, mermerciliğin Muğla'da turizmden sonra en önemli  sektör 

olduğunu ifade etmiştir.  

Mermer ve doğal taş sektörünün ülke ekonomisine en fazla katkı  sağlayan sektörler arasında yer 

aldığını vurgulayan Ercan, 2017 yılında Muğla'dan  60 ülkeye yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat 

gerçekleştirildiğini belirtmiştir.  Ercan, ihracatın en fazla Ortadoğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri ile ABD, Çin 

ve  Hindistan’a yapıldığını kaydetmiştir. 

Muğla’da potansiyel mermer rezervi 200 milyon m³, yıllık üretim 2006 yılı itibarı ile 250.000 ton, 

yıllık ihracat 22.000 ton ve ihracat geliri 3.700.000 dolardır. Muğla’da 131 işletme mermer sanayisinde 

faaliyet göstermektedir. Bu sektörde 2000’nin üzerinde işgücü istihdam edildiği ifade edilmektedir. 

(https://www.dunya.com/ekonomi/quotmugla-beyaziquot-dunya-capinda-marka-oldu-haberi-200217 

Türkiye 13.9 milyar ton toplam rezervi ile dünya mermer potansiyelinin % 40 ‘ına sahiptir. Bu rezervin 

parasal değeri 2 trilyon doları bulmaktadır. Türkiye mermer üretiminde dünyada 7’ nci , ihracatta 8’nci 

sıradadır. Balıkesir ve Afyon 1.’nci sırada Bilecik, Denizli, Bursa, Muğla, Eskişehir, Uşak, Kırklareli ve 

Kırşehir izlemektedir- ( Özkan http://slideplayer.biz.tr/slide/1976066/ 

Türkiye’deki mevcut ocakların % 6’sı Muğla ilindedir.  

Türkiye mermer üretiminin yüzde 20'sinin Muğla'dan  gerçekleştirildiğine işaret eden Ercan, "Muğla 

genelinde 2017’ de 120 civarında mermer  ocağı ve 140 civarındaki fabrikada yaklaşık 10 bin kişi istihdam 

ediliyor.  Taşıma, bakım, sanayi, malzeme ve işçilik alanlarıyla yaklaşık 60 bin kişi  sektörden geçimini 

sağlıyor. Bunların büyük bölümü Kavaklıdere ve Yatağan  ilçelerinde bulunuyor dedi. 

Ercan, Muğla’da mermer sektörü açısından işsizlik sorunu bulunmadığını  ifade ederek, sektör olarak 

birçok alana da destek verdiklerini kaydetmiştir.  

Geçen yılın mermer ve doğal taş sektörü açısından çok iyi geçtiğini  belirten Ercan, şöyle konuştu: 

“Sektörde bir önceki yıla göre ihracatımızda yaklaşık yüzde 23 artış  gerçekleşti. Ülkemizde 2,1 milyar dolar 

doğal taş ve mermer ihracatı olurken,  bunun yaklaşık 300 milyon dolarını Muğla’dan gerçekleştirdik."  

Geçen yıl gerçekleşen ihracat rakamlarından memnuniyet duyduklarını ve  2018 yılından daha da 

ümitli olduklarını ifade eden Ercan, her yıl yüzde 25-30  artış sağlamayı planlayarak 2023’te mermer ve doğal 

taş ihracatını 15 milyar  dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirmiştir. 

Ercan, Muğla’da özellikle beyaz mermerin işlendiğini anlatarak,  şunları söylemiştir. 

"Beyaz mermer özellikle dünyada İtalya Carrara’dan sonra en fazla  Muğla’da üretilmektedir. Muğla 

Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan çalışmalar  kapsamında 'Muğla Beyazı'na coğrafi işaret almak için 

çalışmalarımız devam  ediyor. 2018 yılında daha fazla katma değeri yüksek ürünleri üretmeye 
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yönelik  yatırımlarımız olacak. Bu konuda Ekonomi Bakanlığımızın teşvikleri ile ilgili  çalışmalar var. Bu 

bizim için son derece sevindirici. Elimizde ham maddemiz var  bunları işlememiz lazım. Üretmemiz, istihdam 

sağlamamız ve ihracat yapmamız lazım  ki kalkınalım, gelişelim." Demiştir. 

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ise Muğla  Beyazının coğrafi işaretini almak 

üzere Türk Patent Enstitüsüne başvuru  yaptıklarını, en kısa sürede de bu coğrafi işaret tescilini 

sağlamaya  çalışacaklarına dikkat çekmiştir. 

Karakuş, özellikle "Muğla Beyazı" olarak bilinen mermerin artık dünya  çapında bir marka haline 

geldiğini söylemiştir. Muğla'da iç kesimlerde turizmin önemli olduğunu belirten Karakuş,  kırsal kesimlerde 

ise madenciliğin büyük önem taşıdığını, istihdama önemli katkı  sağladığını belirtmiştir. 

https://www.dunya.com/ekonomi/mugla-mermeri- 

Demircioğlu Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Demircioğlu, mermer ve doğal taşın ülke 

ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektörler arasında yer aldığını söylemiştir. “Muğla Beyazı “ başta olmak 

üzere kentin mermercilik anlamında marka taşları olduğuna dikkat çeken Demircioğlu “Muğla Beyazının 

dünyada muadili olmadığını sadece Muğla’da çıktığını bu nedenle markalaştığı söylemiştir. İç ve dış kaplama 

olarak her alandan Muğla Beyazının tercih edildiğini vazgeçilmez olduğunu belirtmiştir. Aynı zamanda 

kimyasal özellikleri nedeni ile de tercih edilen bir mermer çeşidi olduğunu ifade etmiştir.- (Bülent Karakuş- 

https://www.dunya.com/ekonomi/mugla-mermeri- dünya ülkelerini süslüyor- haberi-346224 

Muğla Mermer Üretici Firmaları her yıl gelişen mermer talebini karşılamak adına mermer üretimini 

artırmışlardır. Yukarıda verilen sayılar gittikçe gelişen bir sektör olduğunu ispat etmektedir.  

 

2- Muğla Mermer Fabrikaları’nda Çalışan Kadınlar 

A- Mermer Madeni Kullanımı  

Mermer; sağlamlığı, zarafeti ve potansiyel zenginliği ile asırlardan beri insanoğlunun vazgeçilmez 

sanat dallarından biri olan heykel sanatının da temel yapı elemanı olma özelliği taşımaktadır. Hititler, Eski 

Mısırlılar, Frigyalılar, Mezopotamya Medeniyeti, Persler, Lidyalılar, Eski Yunanlılar, Romalılar, Selçuklular, 

Osmanlılar ve daha birçok medeniyet günümüze kadar gelen, tarihe ışık tutan heykellerinde ve yapılarında 

mermeri kullanmışlar. 

Mermer; Mısır tapınaklarından Yunan akropollerine, Roma devrine ait amfi-tiyatrolardan orta çağın 

şatolarına, Gotik tarzı katedrallerden Rönesans’a ait eserlere, Selçuklu ve Osmanlı devrinin saray, hamam, 

cami ve çeşmelerinden; modern çağın tren istasyonları, havaalanları, yönetim binaları, alışveriş merkezleri ve 

konutlara kadar yaygınlaşmış durumdadır. 10- 

( http://www.hurriyet.com.tr/paylas/uygarligin-koklerinden-gelecegin-dunyasina-mermer-2188) 

Bu çalışmaya başlarken beni asıl ilgilendiren konu kadın ve madencilik kavramının bir araya gelmesi 

oldu. Malum 21 yüzyılın içindeyiz. Çağımız “Bilgi Çağı” olarak tanımlanıyor. Sanayileşme sonrası hızla 

büyüyen üretim ve beraberinde tüketim ihtiyacı insanın değişen değer yargıları ve tüketim anlayışına uygun 

olarak farklılaşmaktadır. Bunun en etkili yolu hızla gelişen teknoloji ile birlikte tüketim anlayışının bütün 

dünya ülkelerinde aynı anda ortaya çıkmasıdır. Artan dünya nüfusu yeni yaşam alanlarının imar edilmesini, 

beraberinde tonlarca malzemesinin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Mermer kullanımı da buna uygun 

olarak artmaktadır. Hızlı betonlaşma, daha lüks yaşam anlayışı. Bir taraftan üretirken diğer taraftan doğal 

alanları dönüştürüyoruz, tüketiyoruz. Doğal dengeyi bozuyoruz. Hep daha konforlu yaşam için. Bu konuda 

dünya insanlarını yönlendirenler de dünya ekonomisini belirleyen gelişmiş ülkeler olmaktadır. 1970’li yıllarda 

Türkiye’de mermerin kullanımı benim gözlemlerime göre en yoğun olarak semt hamamlarında görülüyordu. 

Bu daha sonra apartman yaşamının yoğunlaşmaya başlaması ile apartman dairelerinde ki banyolar da hamam 

ve mermer kullanımına dönüştü. Mermerin hemen herkesin gözüne çarpan bir yeri de mezar taşlarıdır.  

Günümüzde mermerin kullanım alanları özellikle inşaat sektörünün gelişmesi ile paralel olarak 

artmıştır.  Ek olarak güzel sanatlar, dekorasyon mermerin ana kullanım alanlarıdır. Özellikle inşaat sektörü, 

mermerin en geniş kullanım alanını oluşturmaktadır. Mimari eserlerin iç ve dış kaplamaları, dekorasyon işleri, 

özellikle mutfak, balkon ve merdiven işçiliklerinde; anıtlar, heykeller ile süs ve hediyelik eşya imalatı 

alanlarında mermer tüketimi her geçen gün artmaktadır. 
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Mermer taşı maddesinin kimyasal bileşimi kalsiyum karbonattır. .Bu yüzden kimya, yem ve gübre 

alanlarında, karayolu beton asfalt ve inşaatların son katlarında dolgu malzemesi olarak da 

kullanılabilmektedir. Mermer taşının artık kırıntıları ise mozaik, suni mermer ve kumlama olarak 

değerlendirilmektedir.  

Mermer tek başına kullanıldığı gibi, bakır, alüminyum, metal, ahşap, çini, mozaik ve çelikle beraber 

kullanımı sonucunda da kullanıldığı yere göre doğal bir görünüş sağlamaktadır. Sağlam ve zengin 

görüntüsüyle bulunduğu çevreye, mekâna farklılık getiren mermerin en önemli özelliklerinden biri de yıllara 

meydan okumasıdır. Traverten, dış yapılarda kaplamalarda ve döşemelerde; hakiki mermerler ise iç 

mekânlarda kullanılırken, kaliteli cila alma özelliği, sağlamlığı ve renk çekiciliği nedeni ile granit, aynı 

zamanda figür işletmeciliğinde de sıkça kullanılmaktadır.11-  

(- http://www.hurriyet.com.tr/paylas/uygarligin-koklerinden-gelecegin-dunyasina-mermer-2188) 

Mermerin kullanım alanı ülkemizde ve dünya da bu kadar çeşitlenince hem yeni mermer üretim 

firmaları hem de kadın istihdamını ortaya çıkarmıştır.12- (http://mermerkatalog.com/Mermer-

Firmalari/cmpList/8/all/all/mermer-isleme-fabrikalari.html)  Muğla da onlarca büyüklü küçüklü firma yoğun 

bir mermer üretim işine girişmişlerdir.  Dünya ülkeleri ile ciddi bir rekabet ortamı söz konusudur.  Muğla 

mermeri dünya çapında ilgi görmektedir.  

B-  Muğla Mermer Fabrikaları’nda İstihdam Edilen Kadınlar.  

Muğla da faaliyet gösteren 11 Mermer firması yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 

kadınların tercih edilen elemanlar olduğu gözlemlenmiştir. Mermer üretimi madencilik sektörünün bir 

alanıdır. Madencilik mesleği tehlike riski yüksek mesleklerdendir.  

Mermer madeni işçiliği kömür madeni ile mukayese edildiği zaman daha az riskli gruptadır. Bizim 

değerlendirdiğimiz mermer firma yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler de mermer madeni ocak işçileri 

arasında kadın eleman çok az sayıdadır. Onlar da ocağın bürosundadır. Kadınlar, çoğunlukla daha az riskli 

grupta fabrikada,  üretim aşamasında ve bürolarda çalışmaktadır. Bürolarda çalışanlar hemen bütün mermer 

firmalarında sekreter, muhasebe elemanı, mutfak  (aşçı-bulaşıkçı-çaycı), insan kaynakları vb işleri 

yapmaktadırlar.  

 

C- Mermer Fabrikaların da Çalışan Kadınların Erkeklere Oranı: 
DUMANLAR MERMER            

Dumanlar 
Buro 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 7         1 1 5        
BAYAN 0                      
Dumanlar 
Kavaklıdere 
OCAK 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 41     
1
9 9 12       1    

BAYAN 0                      

Dumanlar 
Fabrika 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 39     
1
9   10   9   1    

BAYAN 0                      

 
Erke

k Kadın   

Yüzde 
Erkeğe 
Göre         

 87 0 

8
7  0         
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ALİ AKDOĞAN MERMER 

Ali Akdogan 
Fabrika 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 18 1   7 10     1        
BAYAN 2 1   1       1        

 
Erke

k Kadın   

Yüzde 
Erkeğe 
Göre         

 18 2 

2
0  11         

              
 
 
 
 
DOĞRAMACI MERMER           

Doğramacı 
Büro 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 4 1   3   1            
BAYAN 2 2   1       1        

Doğramacı 
Fabrika 

Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 10     7   3            
BAYAN 2     1       1        

 
Erke

k Kadın   

Yüzde 
Erkeğe 
Göre         

 14 4 

1
8  29         

              
ÇOBANLAR MERMER            

Çobanlar 
Büro 

Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 14     2   1 11          
BAYAN 12       2 4 5 1        

Çobanlar 
Bayır 

Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 24     
1
4 6 3 1          

BAYAN 29     
1
2 16 1            

Çobanlar 
SALKIM 

Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 51     
3
0 16 4   1        

BAYAN 43     
2
6 16 1            

 
Erke

k Kadın   

Yüzde 
Erkeğe 
Göre         

 89 84 

1
7
3  94         
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BİRLİK MERMER            

Birlik 
Fabrika 

Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 58     
2
6 27 4   1        

BAYAN 20     
1
6 3 1            

 
Erke

k Kadın   

Yüzde 
Erkeğe 
Göre         

 58 20 

7
8  34         

              
 
 
 
 
 
ENTAŞ MERMER            

 büro 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li 

E.
E.li 

ERKEK 29     5   15 6 8   1   3 1 

BAYAN 14     4   1 3 6           

 Merkez 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li E.li 

ERKEK 73     
6
7   13 1         5 3 

BAYAN 69     
6
3   6               

2 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li E.li 

ERKEK 18     
2
0 2             1 3 

BAYAN 0                         

3 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li E.li 

ERKEK 32     
3
2 1 6           5 2 

BAYAN 2       1     1           

4 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li E.li 

ERKEK 6     9               3   

BAYAN 2     2                   

 K. OCAK 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li E.li 

ERKEK 97     

1
0
4 3 2   0   3       

BAYAN 0                         

Ocak Büro 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li E.li 

ERKEK 6     4           2       

BAYAN 1         1               
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A. OCAK 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li E.li 

ERKEK 30     
2
6               3   

BAYAN 0                         

Koa. 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li E.li 

ERKEK 62     
6
2                   

BAYAN 0                         

 KA. Ocak 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li E.li 

ERKEK 3     3                   

BAYAN 0                         

Seydikemer 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li E.li 

ERKEK 3     3                   

BAYAN 0                         

 F. D. OCAK 
Topl
am Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h. 

En
g. 

E
.li E.li 

ERKEK 3     4 1             2   

BAYAN 0                         

 

Erk
ek  Kadın   

Yüzde 
Erkeğe 
Göre         

 340 88 

4
2
8  26         

              

              

              

              
 
 
 
ALPAY MERMER            

Salihpaşa 
Buro 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 5     5                
BAYAN 1           1          

Salihpaşalar
da Fabrika 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 21     
2
0           1    

BAYAN 12     
1
2                

Alpay 
Kavakllıdere 
Buro 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 5     5                
BAYAN 0                      

Kavaklıdere 
Ocak 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 66     
6
6                

BAYAN 0                      
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Kavakllıdere 
Fabrika 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 100     
9
9           1    

BAYAN 0                      

 
Erke

k Kadın   

Yüzde 
Erkeğe 
Göre         

 197 13 

2
1
0  7         

              

              

              

              

              

              
KAYMER MERMER            

 Büro 
TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 0     0                
BAYAN 2     1       1        

 Fabrika 
TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 10     5 5              
BAYAN 0     0                

 
Erke

k Kadın   

Yüzde 
Erkeğe 
Göre         

 10 2   20         

              
KOÇAR MERMER            

Ocak  Buro 
TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 5     3   1   1        
BAYAN 5     4 1              

Kavaklıdere 
Ocak 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 27     
2
6           1    

BAYAN 0                      

Kavaklıdere 
Fabrika 

TOP
LAM Büro 

O.
Y. 

İ.
O
. O.Okul 

Li
se 

Ön. 
Lis

. 
Lis
ans 

Y. 
Lis
ans 

Mü
h.    

ERKEK 129     

1
2
6           3    

BAYAN 15     
1
5                

 
Erke

k Kadın   

Yüzde 
Erkeğe 
Göre         

 161 20 

1
8
1  12         
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D- Mermer Fabrikalarında Kadınların yaptıkları işler: Kadınlar,  Fabrikalarda  

a) Yıkama 

b) Ayıklama 

c) Temizleme 

d) Paketleme 

e) Mozaik  
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f) Ebatlama işleri yapıyorlar. 

İnce işçiliğin gerektirdiği işlemleri büyük bir özenle yapan kadınlar.  Ürünlerin son kontrollerindeki 

dikkatleri sayesinde patronlarının tercih edilen elemanları 

durumundalar.(https://www.sondakika.com/haber/haber-kadinlar-ekmeklerini-mermerden-cikartiyor-

7046341/) 

Mermer tozu, makinelerin gürültüsü, fabrikada çalışan kadınlara fiziksel olarak rahatsızlık verse de 

tozdan maske, gürültüden de kulaklık ile daha az etkileniyorlar.  

Muğla Mermer Madeni fabrikalarında çalışan kadınlar konusunda yaptığımız bu çalışmada kadınların 

fabrikalarda en erken 1997’de Koçar Mermer’de çalışmaya başladığı belirlenmiştir. Fabrikalarda üretim 

aşamasında 2000 yılının başlarından itibaren yaygınlaşmıştır. Fabrikalarda çoğunlukla işçi statüsünde 

çalışmaktadırlar. Kadınlar açısından yeni bir iş koludur. Fabrikalarda çalışan daha eski tarihli çalışanlar, 

mutfak ve büro işlerini yapmaktadır. Sosyal yapının değişmesi ile bu iş kolunun ortaya çıktığını söyleyebiliriz.  

Öncelikle tarım bölgesi olan Muğla ili ve ilçelerinde tarım alanları köylüler için gelir getiren bir alan olmaktan 

çıkınca kadınlarda mermer fabrikalarına yönelmiştir. Kadınlar için ağır bir meslek olsa da geçinmek ve kendi 

ayakları üzerinde durmak için bu alana yönelmişlerdir.  

Kadınların mermer fabrikalarını tercih etmelerinin bir diğer nedeni de Muğla ili Mermer üretiminin 

hızla yükselmesidir. Mermer firmalarının sayısı büyüklü küçüklü 140 ‘a ulaşmıştır. Eğitim düzeyi arttıkça 

yaptıkları işler de nitelikli hale dönüşmekte, bedenen değil zihnen çalışacakları birimlerde görev 

almaktadırlar. Kadınların mermer fabrikalarındaki bu konumlarını firma yetkilileri ile yaptığım görüşmeler 

ve onlara yönelttiğim sorular sayesinde elde ettim. En büyük katkı yine kadınlar tarafından sağlanmıştır. Bu 

vesile ile Muğla Mermer Fabrikaları’nda çalışan bütün kadınlara ve destek veren herkese teşekkürlerimi 

sunuyorum.  

E- Muğla Mermer Üreticileri İstihdam Konusu: 

Türkiye’de mermercilik üniversitelerde, meslek yüksekokulları düzeyinde teknik ve endüstriyel 

temelde ele alınmaktadır. Ülkemiz de mermercilik eğitimi doğal taş sektörünün bugünkü gelişmişlik düzeyine 

ulaşmasından önce meslek liselerindeki mermercilik programlarında başlatılmış ancak yeterli başarı elde 

edilememiştir. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisans düzeyinde Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği 

Bölümü, 2010-2011 yılından itibaren,  Yatağan Meslek Yüksek Okulu,  ön lisans düzeyinde Doğal Yapı 

Taşları Teknolojisi Programı adı altında 2004-2005 yılından itibaren öğrenci yetiştirmektedir.  Üretici 

firmaların bu konuda beklentisi, meslek liselerinde yeniden mermercilik bölümünün gündeme alınmasıdır. 

Her konuda olduğu gibi mermer madeni, doğal taş üretiminde de eğitimli gençlerin özellikle kadınlar 

açısından yeni bir alan olması nedeni ile eğitimli olmaları halinde, hem kaliteli mermer üretimi bakımından 

hem de mermer üretimi sırasında olası risklerden daha az etkileneceklerdir. Eğitim kalitesinin artması mermer 

madeni üretimi ve ihracatını da arttıracaktır.  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada Muğla mermer rezervleri, üretim ve ihracat miktarları yıl bazında elde edilen sayısal 

veriler üzerinden verilmiştir. Özellikle mermer ocak ve fabrikalarında çalışan kadınlar tespit edilmeye 

çalışılmıştır. İncelenen firmalarda kadın çalışanlar oran olarak erkek çalışanların yüzde 28’ine  ‘ine denk gelse 

de,  görüşülen firmalardan alınan veriler doğrultusunda Muğla Mermer fabrikalarında kadınların üretim 

aşamasında yıkama, temizleme, ayıklama, paketleme, mozaik gibi hizmetlerde istekli çalıştıkları 

belirlenmiştir.  Mermer üretici firmalarından birinde kadın çalışanların özellikle tercih edildiği vurgulanmıştır. 

Netice de sadece bu firmada kadın çalışan sayısı, erkek çalışandan fazladır. Muğla Mermer fabrikasında 

çalışan kadınların sayısı, Muğla mermer üretiminin ve ihracatının artması ile birlikte nispeten artacaktır. 

Ancak gerek mesleğin olası riskleri, gürültü, toz,  beden gücüne dayanması nedeni ile kadınlar tarafından çok 

rağbet görmemektedir. Fabrika çalışanlarının asgari ücretle çalışıyor olması da sektörün istihdam ihtiyacına 

rağmen beklenilen düzeyde olmasını engellemektedir. 
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Prof. Dr. Hasan LATİF200; Prof. Dr. Gazi UÇKUN201;  

Doç. Dr. Öznur GÖKKAYA202; Öğr. Gör. Barış DEMİR203 

DÜNDEN BUGÜNE YÖNETİMDE BUZDAĞI METAFORUNDA NE DEĞİŞTİ? 

WHAT CHANGED IN MANAGEMENT ICEBERG METAPHORE FROM YESTERDAY TO 

TODAY 

 

 

 

ÖZ 

Bu makale, bilişim teknolojilerinin sağladığı yeni olanakları göz önüne alarak, ortaya atıldığı günden 

bugüne buzdağı metaforunun yönetim yazınındaki içeriğinin ve öneminin değişime uğrayıp uğramadığını 

yorumlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Buzdağı, Yönetimde buzdağı metaforu. 

 

 

 

ABSTRACT 

By considering the new opportunities provided by information technologies, this article considers 

whether the content and importance of the iceberg metaphor in the management literature has changed since 

the day it was introduced 

Keywords: Management, Iceberg, Iceberg metaphor in management. 
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GİRİŞ 

Yönetimde metaforlardan, yönetim konularının betimsel anlatımlarında (Weick, 1989), örneğin; 

örgütlerin evrimini canlıların biyolojik evrimine benzer biçimde (Armenakis & Bedeian, 1992; Greenberg, 

1995) çarpıcı biçimde canlandırırken, örgütsel yaşamın zorluklarında yeni çıkış yolları sunan bakış açılarını  

değerlendirirken (Morgan, 1998, s.16; Cafferata, 1982), işletme yöneticilerini işletme öğrencilerine macera 

görüntüsünde işletmeyi kurtaran bir kahraman olarak sunarken (Boyce, 1995),  örgütsel karmaşıklığı 

basitleştirirken (Meyer, 2003; Palmer & Dunford,  1996; Cleary & Packard,  1992) yararlanılır. 

Bu makalenin amacı; bilişim teknolojilerindeki ilerlemelere dayanarak, “1- buzdağı denizciler 

açısından tehdit olmaktan çıkmış mıdır? 2- yönetimde buzdağı metaforunda gösterilen biçimsel olmayan 

ilişkiler, yönetim açısından kontrolü zor bir alan olmaktan (tehdit edici) çıkmış mıdır?” sorularının yanıtını 

vermektir. 

 

TÜRK YÖNETİM YAZININDA BUZDAĞI METAFORU 

1912’de yaşanan Titanik faciasının ardından, buzdağları doğa bilimlerinin inceleme konusu haline 

gelirken, sosyal bilimlerin muhtelif dallarında buzdağı metaforundan söz edilmeye başlandığını görüyoruz. 

Buzdağı metaforu, Türk Yönetim Yazınında, ilk kez Bumin’in (1979, s. 23,24) önderliğinde, “örgüt geliştirme 

tekniği” olarak sunulmuştur. Bu ilk sunuma araçsal bir katkı niteliğinde, buzdağı metaforunun yeni bir 

uyarlaması, Latif’den (t.y.) gelmiş; Latif, işletmeyi (örgütü) buzdağı metaforu aracılığıyla tanıtmış, işletmenin 

düzen ve düzensizliği bir arada barındırdığını buzdağı modeli aracılığıyla göstermiştir (t.y.).  

 

BUZDAĞI 

Titanik 15 Nisan 1912’de buzdağına çarparak battı (“Organizational culture is”, 2014). Titanik, 

buzdağına çarpan ilk gemi kazası değildi (Hill, 2000), buzdağlarının neden olduğu kayıplar daha önceleri de 

olmuştu ama yol açtığı can kaybı  itibariyle felaket denilebilecek sonucu oldu. Felaketin nedenleri ve sonuçları 

hep tartışıldı ve bu tartışma aralıklarla yineleniyor.  

Buzdağları, denizcileri ve gemi kaptanlarını korkutuyor. Onları tehdit eden nedenlerin başında, su 

yüzeyinin altında kalan görünmeyen kesitinin, öngörülemeyen bir büyüklüğe sahip olması var. Bir başka 

neden de; görünen kesitinin büyüklüğünün, görünmeyen kesitin büyüklüğü hakkında fikir verici olmamasıdır 

(Şekil 1).  

 

 
                                      Şekil 1. Buzdağı modeli 
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Buzdağlarının yol açtığı en büyük deniz felaketi sayılan Titanik’in ardından, Okyanuslardaki 

buzdağlarının varlığını ve hareketlerini izleyen ve rapor eden bir örgüt [International Ice Patrol, (IIP)] kuruldu 

(“The History of” t.y.). Zamanla gelişen bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklara ve bununla beraber 

gemilerin buzdağına çarpma sayısındaki azalma eğilimine rağmen, çarpışmalar bugün hâlâ yaşanabiliyor 

(Hill, 2010). Bu arada, buzdağlarını tespit etmenin en yaygın yolunun, ‘insan gözü’ olduğuna dair dikkat çekici 

açıklamalar geliyor (Miller, 2016). Uluslararası Buz Dağı İzleme Kuruluşu’nun (IIP) bilimsel ekibinin baş 

sorumlusu Michael Hicks, buzdağı hareketlerinin uydular aracılığıyla izlenebilir olmakla birlikte (“Satellites 

guide ships”, t.y.), buzdağlarının sürüklenebilir olmalarından dolayı, çok hareketli ve tehlikeli oluşumlar 

olduğunu öne sürmektedir.  

 

YÖNETİMDE BUZDAĞI METAFORU 

İşletmeyi buzdağına benzetme çabalarımızla birlikte, buzdağından, yönetimde buzdağı metaforuna 

geçtiğimizde, bu kez işletmede, buzdağının su yüzeyinin altında kalan görünmeyen kesite benzeyen, salt 

kendiliğinden işlerliğe sahip biçimsel olmayan örgüt ve ilişkiler yöneticileri endişelendirir ve yönetsel 

faaliyetleri zora sokar.  

Bugün, denizcilerin buzdağlarından korunma olanaklarına ve çabalarına benzer biçimde veya kıyasla, 

işletme yöneticilerinin durumu merak konusudur. Öngörülebilir olmayan bu alanın (tehdit edici) izlenmesi, 

denetimi ve sağlıklı biçimde işlerliğinin sağlanması, bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar sayesinde 

daha kolay hale gelmiştir” demek mümkün müdür?  

İşletmeler dünden bugüne daha karmaşıklaşmış ve bu karmaşıklık giderek artmaktadır. Karmaşıklık 

deyince, akla ilk gelenler; hareketlilik (dinamizm), çok kısa sürede değişen durumlar, çok farklı hareket 

(davranış) biçimleri, beklenmedik sonuçlar ve öngörüsüzlüktür. İşletmelerde 1990’lı yılların ortalarına doğru 

yaygınlaşmaya başlayan  bilişim teknolojileri, işletmelerin karmaşıklığını bir taraftan artırmış, zamanla biraz 

azaltmıştır. İşletmelerin artan dışsal karmaşıklığıyla beraber, içsel karmaşıklığı da artmaya devam etmektedir. 

İçsel karmaşıklığı artırmak ve azaltmak, bir zorunluluktur. Bu noktada önemli olan, yöneticinin işletmeyi yeni 

durumlara uyumunu kolaylaştıracak beceriyi ortaya koyabilmesidir. Biçimsel olmayan ilişkiler, işletmelerde 

yönetimi tehdit etmeye devam ediyor veya yöneticileri daha dikkatli olmaları yönünde zorlamaya devam 

ediyor.  

 

SONUÇ 

Buzdağı denizcileri ve gemi kaptanlarını tehdit etmeye devam ettiği gibi, Herman’ın 1976 yılında 

işletmenin dinamiklerine uyarladığı buzdağı modeli, diğer deyişle yönetimde buzdağı metaforu, yöneticilere 

aynı uyarıları yapmaya devam etmektedir. Buzdağı ve yönetimde buzdağı metaforu, tehdit edici niteliğini 

sürdürmektedir. Bu makalenin ortaya koyduğu yorumların, tepe yöneticileri açısından ve yönetim alanında 

akademik çalışanlar açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. Araştırmacılar, yorumlarımızdan yola çıkarak, 

bu konuyu bir araştırma konusuna dönüştürebilirler.  
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Dr. Sabri ÖZ; Mehmet Ali IŞIK204 

İSLAMİ FİNANS ALANINDA TEKAFUL SİGORTASI: TÜRKİYE İNGİLTERE 

KARŞILAŞTIRMASI 

AN ISLAMIC INSURANCE: TAKAFUL-TURKEY VS ENGLAND COMPARISON 
 

 

 

ÖZ 

Sigorta, risklerden korunma anlamında bakıldığında tarihi oldukça eskilere dayanmakla birlikte, 17. 

Asır itibarı ile İngiltere’de başlayıp büyüyen bir finansal argüman olmuştur. İslam anlayışında sigorta 

mevzuuna genelde soğuk bakılmakla birlikte, bu bakışa temel sebep olan ana faktörlerde yapılacak farklılıklar 

işin fıtratını değiştirmeyecek düzenlemeler meseleye ılımlı bir bakış kazandırmaktadır.  

Bu çalışmada, islami anlayışın kabul ettiği finansal düzenlemelere ilişkin oldukça ileri bir seviyede 

olduğu kabul edilen İngiltere’nin takaful (islami) sigortacılığında uygulamaları ile Türkiye’deki tekafül 

sigortacılığının bir mukayesesi yapılmaktadır. Çalışma literatür taraması mahiyetindedir. Çalışmanın nihai 

olarak vardığı nokta, Türkiye’nin İngiltere ile güçlendirilmiş işbirliği içerisinde her iki ülkenin de eksiklerinin 

giderilmesi yönünde çalışmalara ihtiyaç duyulacağı ifade edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tekafül, İslami Sigorta, İslami Bankacılık, İslami Finans. 

 

 

 

ABSTRACT 

Insurance is a long-established financial argument that started in the 17th century and grew in 

England. Although the issue of insurance in Islam is generally viewed negatively, the differences that will be 

made in the main factors that make this point of view give a moderate view to the issue. In this study, a 

comparison of takaful insurance in Turkey with fairly advanced at a level that is considered to be the UK's 

Islamic practices in the insurance on financial regulation adopted by the Islamic understanding is maintained. 

The study is a literature review. In conclusion, Turkey's enhanced cooperation with Britain in both countries 

expressed a need to work towards the elimination of missing. 

Keywords: Tekafül, Islamic Insurance, Islamic Banking, Islamic Finance. 
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GİRİŞ 

Türkiye bir yönü ile Avrupa, bir yönü ile Asya, bir yönü ile Türk İslam coğrafyasının ve medeniyetinin 

temsil edildiği bölge olarak görülen bir coğrafyadadır. Ibn-i Haldun Mukaddime’de coğrafyanın ülkelerin 

kaderini oluşturduğuna yönelik ifadeleri pek çok ekonomiste göre geçerliliğini korur iken, yeni dünya 

düzeninde hele de küreselleşmenin yaygılaşmaya başladığı 20. Yüzyılın son çeyreğinde görüşün zayıfladığını 

ifade edenler de bulunmaktadır. Bu zayıflığa neden olan en önemli görüş dijitalleşen bir dünya ve teknolojinin 

yaygın kullanımı ile tüm coğrafyaların artık tek bir mahalleye dönüşüyor olması şeklinde ifade edilmektedir.  

İslam coğrafyasında ve islam ülkelerine örnek olarak gösterilen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. 

Türkiye, gerek stratejik konumu, gerek nüfusu ve gerekse de halen coğrafyasının kader niteliği taşıdığı 

konvansiyonel ticaret merkezlerinin geçiş bölgesi olan bir konumdadır. Nüfus artış hızında azalma görülse de, 

özellikle genç nüfusu ile batı ülkelerine nazaran en önemli üstünlüğünün olduğu vurgulanmaktadır. Bu bir 

anlamda pazar demektir. Pazarın bu denli yüksekliği, inandığı dinin kahir ekserisinin İslam olduğu ve diğer 

İslam ülkelerine bir köprü oluşturabileceği ve rol model olabileceği yönündeki faktörler bir araya geldiğinde, 

Türkiye’yi, islam modeli geliştirilen her ürünün önemli referans noktası haline getirmektedir. Bu bilince sahip 

batı toplumlarının nezdinde Türkiye, kazan-kazan prensibi gereğince, oldukça önemli bir konumda 

bulunmaktadır.  

Katılım Bankacılığı olarak geliştirilen finansal argüman, finansın güçlü merkezlerinden İngiltere’de 

(esasen Londra’da) kendine meşru bir zemin bulmuş iken, Malezya gibi Türkiye gibi önemli ülkelerin de 

uygulamaya geçirdiği araçlar haline gelmiştir. İslami Finans adı altında, finans sektörünün bir alt kırılımı olan 

sigortacılığın da yükselmekte olduğu gerçeğinden hareket ile islam modeline ve temellerine uygun bir 

sigortacılık anlayışının da geliştirilerek Türkiye gibi yukarıda sıralanan özellikte bir ülke üzerinden servis 

edilecek olası bilhassa İngiltere için oldukça avantajlı olacaktır. Böyle bir zaman diliminde, bu çalışma ile, 

Türkiye ile İngiltere’nin Tekafül (İslami) sigortacılığında mevzuat ve uygulamalarının karşılaştırılması, 

eksikliklerinin tespiti, karşılıklı işbirliği içinde eğitim, Pazar ve finansal alanda verimli bir çalışmanın 

yapılması hususu incelenmiştir. Çalışma planında, ilk iki bölümde İngiltere ve Türkiye’nin konuya ilişkin 

Mevzuatları ve uygulamaları incelenmiş, üçüncü bölümde ise bir karşılaştırma yapılarak sonuç bölümü 

yazılmıştır.   

 

1. İNGİLTERE’DE TEKAFUL SİGORTASI 

1.1. İngiltere’de Tekaful Mevzuatı 

İngiltere’de sigortacılık 1688 yılında “Lloyd’s of London” ile başlamıştır. Köklü bir geçmişe sahip 

olan sektör yasal altyapısı, ürün çeşitliliği ve teknoloji uyumluluğu açısından dünyada da oldukça önemli bir 

yere sahiptir. Tekâfül sigortacılığı açısından da Avrupa Ülkeleri arasında İngiltere öncüdür. 2006 yılında ilk 

tekâfül operatörü yetkilendirme süreci “Lloyd’s of London” tarafından başlatılmıştır (Dingwall & Griffiths, 

2006).  

Aralık 2001'de yürürlüğe giren Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası (FSMA) 2000, İngiltere'deki 

düzenleyici kanundur. FSMA, İngiltere'de belirli bir yatırımla ilgili Finansal Hizmetler Kurumu (Financial 

Services Authority – FSA) tarafından izin verilmesini öngörür. Şirketler tekâfül dâhil her iş için aynı 

gereklilikleri yerine getirmelidir. “Gerekli beceri, özen ve gayretin gösterilmesi, kaynakların yeterliliği, uygun 

yönetim, sistem ve kontrollerin varlığı, dış fonksiyonların ve IT sistemlerinin kontrolü, şeffaflık ve denetim 

otoritesi ile işbirliği” tekâfül ürünü sunan şirketler için de geçerlidir. Tekâfül prim ödenmesinden ziyade, 

"bağış" ödemesi gerektirse de, bir sigorta sözleşmesinin temel unsurlarından hiçbiri tekâfül için gerekli olan 

İslami Hukuk ilkelerine aykırı değildir (Ainley et al, 2007). 

FSA yetkilendirilmesi olmadan herhangi bir faaliyet yürütmek suçtur. FSA tarafından yetkilendirilmek 

için, başvuru sahibinin yerine getirmesi gereken, FSA’in risk değerlendirme sürecini içeren, “başlangıç 

koşulları” vardır. Doğacak hak taleplerini yerine getirmek için yeterli mali kaynak bulunmalıdır. Riskin doğru 

şekilde yönetildiğinden emin olmak için sistem ve kontroller gözden geçirilmelidir. Tekâfül piyasası henüz 

yeterli büyüklükte olmadığından bu şart kısmen göz ardı edilebilir, ancak risklerin yönetiminden sorumlu 
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olacak yetkin ve ihtiyatlı bir yönetim mutlaka olmalıdır. Ayrıca, uygulamaları işleme koymak, tazminat 

işlerini yürütmek için verimli ve güvenilir bir IT sistemi kurulmalıdır (Macfarlane, 2006). 

FSA, genel işlevlerini yerine getirirken, “finansal hizmetlerin ve piyasaların uluslararası niteliği ile 

İngiltere’nin rekabetçi konumunu sürdürme arzusuyla bağlantılı olarak yenilikleri de kolaylaştırma” 

arzusundadır. Bu nedenle, FSA, nispeten yabancı bir ürün olmasına rağmen, İngiltere’de tekâfül işini 

yürütmek için yapılan başvuruları memnuniyetle karşılamaktadır (Macfarlane, 2006). 

FSA’in gereklilikleri, “İslami Hukuk denetim organının yönetmelik içindeki rolü ve dolayısıyla İslami 

ilkelerin doğru eğitim ve bilgisine sahip kişilerin mevcudiyeti/statüsü” istisnaları dışında tekâfül 

operatörlerine bir yük getirmemektedir. Uzman sayısının az olması ve kilit pozisyondaki bu kişilerin tavırları 

sorun olabilmektedir. İngiltere’de denetim otoritesi İslami Hukuk’a uyumluluğu denetlememektedir, ancak 

tekâfül operatörlerinin de başarısını kanıtlamaları iş yapabilmeleri için gereklidir (Kuen, 2007). 

İngiltere’de devlet ve anayasa laiktir, İslami finansta İslami Hukuka uygun mevzuat düzenlenmesi, 

İslami uygunluğu denetleyecek birliğin ayrıca tesis edilmesi de bir mesele olarak durmaktadır (Güveli ve Platt, 

2011). 

İngiltere’de bazı sigorta türleri herkes için yasal olarak zorunludur. Aracı olan herkes için araç sigortası 

ve işyeri işletenler için işveren sorumluluk sigortası yaptırılmalıdır. Ayrıca insanların yaptırmak zorunda 

olduğuna inandığı, ancak öyle olmayan, başka sigorta türleri de vardır. Banka tarafından şiddetle tavsiye 

edilen “Ödeme Koruması Sigortası”, ipotek borç verenlerin istediği bina sigortası, hayat sigortası, yeni bir 

kira sözleşmesi imzalanmadan yaptırılması istenen ev sigortası gibi. Özetle İngiltere’de yaşayan birisi din, 

inanç, etnik köken ve geçmişinden bağımsız olarak, yasal olarak sigorta yaptırmak zorundadır, tekâfül bir 

alternatif olarak sunulsa da sunulmasa da. Tekâfülü tercih eden bir Müslüman, isteğe bağlı olmadığı sürece 

bunu yapma seçeneğine de sahip değildir. Neyse ki İngiltere ve finans merkezi olan Londra her türlü talebe 

göre seçenek sunabilen gelişmiş özellikli bir pazardır.  

Sonuç olarak İngiltere’nin mevzuat anlamında karşılaştığı en büyük zorluk; yatırımcı, müşteri ve 

İslami Hukuk Kurullarının tüm faaliyetlerini yönetecek, FSA tarafından da kabul edilebilir bir yasal yapının 

bulunmamasıdır (Al Natoori, 2018).  

 

1.2. İngiltere’de Tekafül Sigortacılığı Uygulamaları 

Tekâfül sektörü 2016 yılında yüzde 7 artışla 43 milyar dolarlık küresel İslami finans varlığı 

açıklamıştır. Bunu 48 ülkedeki 339 kuruluştaki tekâfül operatörü veya tekâfül penceresi ile başarmıştır (Akt. 

Al Natoori, 2018). Her ülke gibi İngiltere de tekâfül sigortası sektöründeki payını artırmak istemektedir.  

Hem İngiltere’de hem de Batı Avrupa’da geleneksel sigorta ürünlerinde nispeten doyum yaşandığı 

düşünüldüğünde şeffaf sözleşmeli ve sosyal sorumluluk yatırımlarına yönelmiş tekâfül sigortacılığının uygun 

ve etik bir tercih olarak büyük potansiyel taşıdığı söylenebilir. Bu potansiyeli destekleyen bir bilgi de 

İngiltere’deki Müslüman nüfustur. 2011 nüfus sayımına göre Müslümanlar 2,7 milyon kişi ile ülkedeki ikinci 

büyük dini gruptur. Yarısından fazlası (% 53) İngiltere dışında doğmuştur ve etnik çeşitlilikleri fazladır. 

Yaklaşık yarısı (% 48) 25 yaşın altındadır (Peach, 2006).  

Katılım sigortacılığı 2002 yılında Lüksemburg’da kurulan şirketle Avrupa’da başlamıştır. 

İngiltere'deki tekâfül serüveni ise ilk bağımsız tekâfül sigorta sağlayıcısı Principle Insurance Holdings Limited 

ile başlamıştır. Muslim Insurance Services Limited (MIS) de 2008 yılında kişisel ve ticari ürünler sağlayan 

hizmetleri devreye almışsa da fon yetersizliği nedeniyle 2011 yılında faaliyetlerine son vermiştir. Benzer 

şekilde araç sigortası sunan Salaam Helal da başarısız senaryoda yer almıştır. MIS, farklı seçeneklerle ev 

sigortası, seyahat sigortası, iş sigortası, mesleki tazminat sigortası, cami sigortası ve yardım sigortası gibi 

ihtiyaçlara yönelik ürün paketleri sunmuştur. İngiltere’de İslami finans iştahını gösteren diğer girişim 2012 

yılında “Cobalt Underwriting” tarafından Londra'da yapılmıştır. Cobalt daha sonra, AIG ile ortak olmuş, 2015 

Nisan ayında da Lloyd's platformu aracılığıyla ilk İslami Hukuk uyumlu ürünü piyasaya sunmuştur (Coolen-

Maturi, 2013). Aralık 2017'de tamamen dijital “Now4Cover” platformunu kullanarak InsureHalal'ı piyasaya 

süren Green Dome Finansal Hizmetler de oyuncular arasında yer almıştır. Perakende sektörüne InsureHalal 

gibi şirketlerin giriş yapması piyasa için önem arz etmektedir. Perakende sektöründe İngiltere’nin 
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avantajlarından birisi de başta Hindistan, Malezya ve Pakistan birçok ülkeden gelen önemli sayıda Müslüman 

öğrencidir. Bu nüfusun öğrenci sigortası, araba sigortası, ev sigortası veya cep telefonu sigortası gibi 

sigortacılık ihtiyaçlarının tekâfüle yönlendirilmesi, tekâfül perakendesine talebi artırabilir (Alim, 2018). 

Diğer yandan İngiltere’de düzenleyici kurumların İslami Hukuk uyumlu finansal ürünlerine prensipte 

herhangi bir itirazı olmaması HSBC gibi bazı büyük oyuncuları pazara çekmekte, bazı şirketleri de Malezya 

gibi tekâfül konusunda yüksek büyüme gösteren ülkelerde satın alma ve birleşme operasyonlarına teşvik 

etmektedir. Hatta yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen “Brexit” sonrası İngiliz Hükümetinin de destek ve 

teşvikiyle tekâfül sigortacılığının gündemde üst sıralara çıkararak, yeni iş fırsatları oluşturabileceği 

öngörülmektedir (Coolen-Maturi, 2013). 

İngiltere’de Müslümanlar arasında tekâfül sigortasına yönelik gerçek talebin incelendiği bir 

araştırmada fiyatların rekabetçi olması durumunda, katılımcıların araba, sağlık, ev sigortası alabileceklerini 

ifade ettiği görülmüştür. Çalışmada tekâfül sigortacılığı ve İslami Hukuk’un temel ilkelerinde bilgi eksikliği 

olduğu, tekâfül sigortasının İslam'a uygunluğu konusunda tereddütler bulunduğu tespit edilmiştir. Bağımsız 

tekâfül kurumları yerine, bankalar aracılığıyla tekâfülün tercih edildiği, ürünlerin İslami ürünler olduğunu 

göstermek için Arapça terimler kullanılabileceği fikirleri öne çıkmıştır (Coolen-Maturi, 2013). 

Tüm avantajlarına rağmen İngiltere’nin tekâfül sigortacılığı konusunda kural ve düzenlemelerle 

uyumlu, insanları bilgi ve deneyimleriyle cezbedecek, hızlı ve tutarlı tavsiyelerde bulunacak doğru 

insanlardan oluşmuş İslami Hukuk denetleme kurul veya komitesi oluşturmaya ihtiyacı vardır. Aynı ihtiyaç 

tekâfülün piyasayı destekleyecek ve büyümesine yardımcı olacak reklam için de geçerlidir. Zorlukların 

üstesinden gelmek için tüm paydaşların bir arada hareket etmesi gereklidir (Mankabady, 2015). 

 

2. TÜRKİYE’DE TEKAFÜL SİGORTASI 

2.1. Türkiye’de Tekaful Sigortacılığı Mevzuatı 

Türkiye’de sigortacılık 2007 yılında yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kooperatifler 

şeklinde yapılabilmektedir. Kanunun ilgili maddesinde “kooperatif şeklinde kurulan sigorta şirketlerinin 

mütüel (karşılıklı) sigortacılık yapması, ortak sayısının iki yüzden az olmaması ve yöneticilerine ayrıcalık 

vermemesi zorunludur.” ifadesi yer almaktadır. 2011 yılında yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu’nda yine “karşılıklı sigorta” faaliyetinin ancak kooperatif şirket şeklinde yürütülebileceği 

belirtilmiştir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu da bir kooperatif organizasyonunun “karşılıklı yardımlaşma, 

dayanışma ve kefalet” çerçevesinde olabileceğini vurgulayarak diğer kanunları desteklemektedir (Üstün, 

2014). 

2009 yılında “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji ve Eylem Planı” açıklanmıştır. Resmi 

Gazete’de yayınlanan kararda (2009);  

“…özellikle, faizsiz finansal ürünlerin geliştirilmesi için gerekli mekanizmanın kurulması öne 

çıkmaktadır. Jeopolitik konumuna rağmen Türkiye’nin faizsiz finansal ürün ve hizmetler konusunda yeterince 

gelişemediği görülmektedir… …bölge ülkelerindeki düzenleyici otoriteler, borsalar, takas ve saklama 

kurumları ve diğer sermaye piyasası aktörleri ile işbirliği yapılarak, bölge ülkelerindeki yatırımcıların 

taleplerinin belirlenmesi, kotasyon, alım satım, takas ve saklama işlemlerine ilişkin teknolojik ve operasyonel 

altyapı ve mevzuat konusunda çalışmalar yapılacaktır”. 

ifadeleri yer almaktadır. Faizsiz finans ulusal ekonomi otoriteleri ve kamu kuruluşları tarafından 

samimi bir biçimde desteklenen önemli bir alandır. Kamunun desteği stratejik hedeflere ulaşabilmek için 

büyük bir avantajdır. Anılan desteğin bir sonucu olarak, sektörün uzun süredir beklediği, tekâfül veya katılım 

sigortacılığı mevzuatı 20 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir (Katılım 

Sigortası, 2018).  

“Katılım Sigortacılığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Hazine Müsteşarlığı'nca 

hazırlanmıştır. 4 bölüm 12 maddeden oluşan Yönetmelik “katılım sigortacılığının işleyişi, gelişimi, sağlıklı 

takibi ve sistemin güvenirliğinin sağlanması ile katılımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi açısından 

katılım sigortacılığı faaliyetine ilişkin usul ve esasları düzenlemek” amacını taşımaktadır. Yönetmelikte 
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katılım sigortacılığı, bakiye, katılımcı, katkı primi, Danışma Komitesi, Mudarebe, Vekâlet ve Karma (Hibrit) 

Yönetim Modelleri tanımlanmıştır (Resmi Gazete, 2017). 

 

Yönetmelikte yer alan katılım sigortacılığına ilişkin esaslardan bazıları özetle şöyledir;  

i. Katılım sigortacılığında sunulan bir ürünün borç ihtiyacı duymadan her bir riske yönelik olarak 

doğru fiyatlandırılmasının sağlanacağı,  

ii. Şirketlerin, vekâlet, mudarebe, karma veya danışma komitesinin onaylayacağı bir modeli 

kullanabileceği, modele göre paylaşım oranı veya vekâlet ücretinin sözleşmede açıkça belirtileceği, internet 

sitesi veya bilgilendirme formlarında duyurulacağı,  

iii. Şirketlerin, katılımcıların risk fonu ile sermayedarlarının/üyelerinin fonunu ayrı yöneteceği, 

tazminat, reasürans ödemeleri, komisyon masrafları ve benzeri yasal yükümlülüklerin risk fonundan 

karşılanacağı, gelir ve harcama kalemlerinin yıllık olarak duyurulacağı,  

iv. Şirketlerin, katılım finans ilkelerine uygun yatırım araçları ile katılımcı yatırım fonunu 

yöneteceği, dönem sonlarında bakiye hesabı yaparak katılımcı sözleşmelerinde belirtilen veya danışma 

komitesinin onaylayacağı başka bir şekilde değerlendireceği,  

v. Katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan şirketlerin, yaptıkları faaliyetlerin katılım 

sigortacılığı ile katılım finans ilkelerine uygunluğunun sağlanması ve takibi maksadıyla şirket bünyesinde 

danışma komitesi oluşturulacağı veya hizmet alımı ile gerçekleştirileceği, komitenin de bütün paydaşların 

etkisinden uzak ve bağımsız şekilde karar alacağı hususları belirtilmiştir (Resmi Gazete, 2017). 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine’nin mevzuat çalışmasıyla katılım sigortacılığını 

desteklediğini, geleneksel sigortaya mesafeli yaklaşan vatandaşlara alternatif sunulacağını ifade etmiştir. 

Hâlihazırda faizsiz sigortacılık ürünleri sunan şirketlerin, ayrı bir şirket kurmadan, 3 yıl içinde dönüşümünü 

tamamlamak kaydıyla "pencere modeli" ile katılım sigortacılığı yapabileceğini belirtmiştir. Şimşek, 2023 

yılında 300 milyar liralık prim ve fon büyüklüğüne ulaşması hedeflenen sigorta sektöründe yaklaşık 30 milyar 

liralık kısmının katılım sigortacılığından oluşacağını tahmin ettiğini, İstanbul’un Finans Merkezi olması 

yolunda pozitif bir etki yaratabileceğini ifade etmiştir (Milliyet, 2017). 

Sonuç olarak Katılım Sigortacılığı Yönetmeliğinin Türkiye’de mevzuat boşluğunu doldurarak, 

devletin desteğiyle katılım sigortacılığının gelişimine büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

 

2.2. Türkiye’de Tekafül Sigortacılığı Uygulamarı 

Aralık 2017’de yürürlüğe giren Yönetmelik sonrası, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ilk kez katılım 

sigortacılığında 2018’in ilk çeyreği bilgilerini paylaşmıştır. Bu dönemde 8 şirket 400 milyon lira prim 

üretmiştir (Gökşin, 2018).  

Tablo 1: Şirketlerin Pazar Pay ve Toplam Prim Değişimleri (01.01.2018-30.04.2018 Tarihleri 

Arası) 

Şirket Adı 

2018-04 

Toplam 

Üretim (TL) 

Pazar Payı 

% 

Neova Sigorta AŞ 396.532.372   71,02% 

Doga Sigorta AŞ 78.907.129   14,13% 

Bereket Sigorta AŞ 56.122.292   10,05% 

Katılım Emeklilik ve Hayat 

AŞ 18.656.871   3,34% 

Ziraat Sigorta AŞ 3.968.549   0,71% 

Vakıf Emeklilik ve Hayat 

AŞ 2.482.924   0,44% 

Ziraat Hayat ve Emeklilik 

AŞ 1.106.798   0,20% 
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Bereket Emeklilik ve Hayat 

AŞ 549.145   0,10% 

SEKTÖR TOPLAMI 558.326.080   100,00% 

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği, 2018 

 

Türkiye’de katılım sigortacılığı uygulamaları Neova Sigorta A.Ş. tarafından 2010 yılında başlamıştır 

(Neova, 2018). Kuveyt Türk Bankası, Doğa Katılım Sigortası (Milliyet, 2015) gibi katılım şirketlerin 

faaliyetleri ile birlikte sistemde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Türk şirketler sektörde ses getirmeye 

başlamıştır. Katılım Emeklilik şirketi Londra merkezli “Global Business Outlook” tarafından “En İyi Yeni 

Tekafül Şirketi” seçmiştir (Sigortacı Gazetesi, 2017). HSBC ve Allianz gibi devlerin de Türkiye’de katılım 

sigortacılığı üzerine çalışmaları olduğu bilinmektedir (Dalkılıç ve Ada, 2014). 

Türkiye, Müslüman nüfusu, her yıl artan kayıtlı istihdamı, tasarruf oranları ve finansal okur-yazarlığa 

duyulan ilgisiyle İslami finans ve katılım sektörü için büyük potansiyele sahiptir. Potansiyelin harekete 

geçirilmesi için önündeki engellerin kaldırılması önem taşımaktadır. Geleneksel sigortacılıktan kavramsal 

olarak farklı olmasına rağmen, mevcut sigorta kanunu sistemin gelişimini sınırlamakta iken, yeni Yönetmelik 

bu açığı kapatmıştır.  

Diğer yandan Altıntaş’a göre “Diyanet İşleri Başkanlığı” koordinasyonunda dini hassasiyetleri yüksek 

vatandaşların yeterince bilinçlendirilmesini sağlayacak “Faizsiz Sigortacılık Danışma Kurulu” bulunmaması 

da bir engel olarak görülmelidir. Bağımsız bir danışma kurulu, sistemin geniş kitlelerce kabulünü 

hızlandıracak, etkinliğini artıracaktır. Dünyadaki fetva kurullarının ve düzenleyici üst kuruluşların kararları 

analiz edilecek, İslam hukuku kurallarının yorumunda standardizasyon sağlanabilecektir (Altıntaş, 2016).  

Tekâfül şirketlerinin artmasıyla birlikte retekâfül şirketi ihtiyacı da artmaktadır. Devletin de teşvikiyle 

bu alanda sıkıntı yaşanmaması için retekâfül şirketlerinin altyapısının oluşturulması gerekmektedir (Altıntaş, 

2016). 

Türkiye’de sigorta sektörünün tekafül sigortacılığını da etkileyen zayıf yönleri bulunmaktadır. 

Sigortacılığın ülke geneline yaygınlaştırılamaması, vergi uygulamalarının sektörün aleyhine olması, özellikle 

zorunlu sigortada denetim eksikliği, IT etkin kullanılamaması, müşterinin ihtiyacına cevap verecek yaratıcı 

ürünler geliştirilememesi, hizmet kalitesinin düşük olması (Ör. hasar ödeme sürelerinin uzaması), reasürans 

maliyetinin yüksek olması, risk analizlerinin doğru yapılamaması nedeniyle fiyatların gerçekçi olmaması 

sektörün zayıf yönleridir (Yıldırım ve Başar, 2013). 

 

3. İNGİLTERE VE TÜRKİYE UYGULAMALARININ KIYASLAMASI 
2015 Dünya Sigorta Raporu’na göre, dünyada toplam prim üretimi 4,5 trilyon dolardır. Bu üretimin 

1,468 trilyon doları Avrupa ülkelerine aittir. %32,26 pay ile dünyanın en büyük ikinci piyasasıdır. Birleşik 

Krallık, 320,176 milyon dolar üretim ile Avrupa’da liderdir. Türkiye ise 11,140 milyon dolar ile 19. sıradadır 

(Swiss Re, 2015). 
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Tablo 2: Avrupa Ülkeleri Toplam Prim Üretimi

 
Kaynak: Global Islamic Economy Gateway 

 

İslami finans piyasasının 2016 yılında, sukuk, tekâfül ve diğerleri dâhil, yaklaşık 2,2 trilyon dolarlık 

bir varlığa ulaştığı tahmin edilmektedir. Tekâfül sektörünün 0,04 milyar dolarlık bir paya sahip olduğu tahmin 

edilmektedir. Toplam İslami Finans varlıklarının 2022'ye kadar 3.8 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir 

(Global Islamic Economy Gateaway, 2017). 

Yukarıdaki veriler ışığında İngiltere ve Türkiye’deki tekâfül sigortasına ilişkin genel bir değerlendirme 

yapılabilir: 

i. Modern sigortacılığın doğduğu yer İngiltere’dir ve bu konuda çok yol almıştır. Yatırım ve 

sigortacılık düzenlemeleri ile denetim kurulları köklü ve yerleşiktir. Avrupa’nın açık ara en büyük pazarı 

konumundadır. Sunulan ürün arzı, yetişmiş uzman personel konularında ileri düzeydedir. Buna mukabil 

Türkiye geleneksel sigortacılık sektöründe önemli ilerlemeler kaydetmiş ve ciddi ölçek büyüklüğüne ulaşmış, 

bir o kadar da ilerleme potansiyeline sahip gelişmekte olan bir pazardır. Geleneksel sigorta sektöründe çalışan 

kişi sayısı 13 000’in üzerine çıkmıştır (Türkiye Sigorta Birliği, 2018) . 

ii. İslami finans konusunda İngiltere işbirliği içinde olduğu özellikle Körfez Ülkeleri ve 

şirketlerinin finansal yönetiminde aldığı rol nedeniyle oldukça büyük bir fon yönetimini gerçekleştirmektedir. 

Bu ülkelerin tercihleri doğrultusunda İslami finans ürünleri geliştirerek sunmaktadır. Diğer yandan ülkede 

yerleşik Müslüman nüfusun da talepleri doğrultusunda ihtiyaçlara cevap veren bir sistem mevcuttur. 

İngiltere’de Müslümanlar arasında, genel nüfusa oranla düşük olmakla birlikte, finansal okuryazarlık ileri 

seviyededir. Türkiye’de İslami finans konusu bir yönüyle kamunun sıcak bakmaması, bir yönüyle tatmin edici 

talebin bulunmaması sebebiyle son yirmi yıla kadar istenilen düzeyde gelişmemiştir. Türkiye’de ortalama 

gelir düzeyi ve tasarruf oranı İngiltere’ye oranla hayli düşüktür. Finansal okuryazarlığa ilgi düşüktür. Ancak 

hâlihazırda İslami finans anlamında katılım bankacılığı hızla ilerlerken gelişime aç bir yapı mevcuttur.  

iii. Tekâfül sigortacılığı İngiltere’de özellikle HSBC gibi büyük oyuncuların iştirakiyle çeşitli 

ürünleri hem iç hem de dış pazarda sunmaktadır. Ortadoğu’dan gelebilecek talepler ile Çin, Rusya ve Türkiye 

gibi gelişmekte olan pazarlardan gelebilecek tekâfül taleplerine cevap vermek için işbirliği ve teşvik gibi yollar 

dâhil her çözüm denenmektedir. Türkiye de tekâfül sigortacılığı konusunda, 2017 yılında çıkardığı mevzuatı 

ile büyük bir adım atmış, İstanbul’u Finans Merkezi yapmayı hedefleyen hükümetin desteğiyle kendinden 

emin bir şekilde yol almaktadır. Müslüman nüfusu tekâfül için anlamlı bir iç pazar teşkil etmektedir.  

iv. Her iki ülkede de zorunlu sigortanın bulunması ve bunlara yönelik tekâfül ürünlerinin 

sunulması tercihleri etkilemektedir ve perakende katılım sigortacılığının büyümesi açısından olumludur. 
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İngiltere tarafında tekâfül sözleşmelerinin şeffaf olması, yatırımların sadece belli sektörlere yapılması, 

yardımlaşma gibi sosyal sorumluluk olgusu taşıması Müslüman olmayan vatandaşlarının da ilgisini 

çekebilecek bir potansiyel teşkil etmektedir. Ayrıca tekâfülün bilinirliğinin artırılması, sadece dindarlara 

yönelik olduğu algısının kırılması her iki ülkenin de sorunudur. 

v. Her iki ülkede de devlet dini kurumlara müdahale etmezken işbirliği yapma imkânı 

bulunmaktadır. 

vi. İslami Hukuk’a uygun reasürans kapasitesinin artırılması iki ülkenin de ihtiyacıdır. 

 

SONUÇ 

Dünya nüfusunun % 25'ini oluşturan Müslümanların gerek artan nüfus potansiyeli gerekse ekonomik 

büyüme öngörüleri ile İslami bankacılık ve sigortacılık alanlarında güçlü bir pazar olmayı sürdüreceği 

görülmektedir. Ancak ekonomideki her piyasa ve ürün için olduğu gibi tekâfül açısından da bir takım riskler 

söz konusudur. Rekabet, teknik kar seviyesine ulaşamama, küresel siyasi ve ekonomik riskler, yüksek risk 

içeren yatırım portföyleri, retekâfül sorunları ortadadır. Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, işin ölçeğine göre 

de risk ve sorunların farklılaşabilmektedir.  

Çalışmada incelenen İngiltere ve Türkiye’nin de üstesinden gelmesi gereken ortak sorunları veya diğer 

açıdan bakıldığında işbirliği ile çözebileceği alanlar bulunmaktadır. Rekabet ihtiyacından çok bir işbirliği 

tesisi ile öncelikle pazarın büyütülmesi gerekmektedir. İhtiyacı gören yetkililer de çeşitli adımlar atmış ve 

atmaktadır. Örneğin, 2015 yılında, İngiltere ve Türkiye arasında İngiltere’nin öncülüğünde “Finansal 

Hizmetlerde Türkiye-Birleşik Krallık Ortaklığı Projesi” başlatılmıştır. İstanbul Başkonsolosu Leigh Turner 

projeyle “İngiltere hükümeti, Londra Finans Merkezi ve Finansal Hizmetler Kurumunun” İstanbul Finans 

Merkezi’ne İslami finans, sigorta-emeklilik ve varlık yönetimi alanlarında destek vereceğini açıklamıştır 

(Dünya, 2015). Turner, “kazan-kazan” modeli ile Türkiye finans piyasasında yer almayı hedeflediklerini, 

program kapsamında; finansal işbirliklerinin artırmak için her iki ülkedeki oyuncuları bir araya getirmeyi, 

finansal hizmetlerde ortaklık kurmayı hedeflediklerini aktarmıştır. Turner’ın ifadesiyle “Avrupa’daki İslami 

Bankacılıkla ilgili en fazla uzmanlık Londra’dadır. Uzmanlarımızın Türkiye’deki İslami bankacılık uzmanları 

ile çalışmasını istiyoruz. Türkiye’de büyük fırsatlar var. Katılım sigortacılığı noktasında Türkiye parmağını 

suya daldırdı. Bu projenin her iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini İstanbul’un finans merkezi 

olmasını daha da güçlendireceğini inanıyoruz” diyerek işbirliği projesine inancını belirtmiştir (Palavar, 2015).  

Aynı proje kapsamında KPMG tarafından hazırlanan raporda, Birleşik Krallık Finansal Hizmetler 

Ticaret ve Yatırım Kurulu (FSTIB) vasıtasıyla Londra, Ankara ve İstanbul’da etkinlikler organize edildiği, 

özel ve kamu sektörü çalışanları, medya mensupları ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesinin 

sağlandığı belirtilmiştir. Ayrıca Kasım 2015 itibariyle takip eden beş yıl için kullanılabilecek 1,3 milyar sterlin 

değerinde “Refah Fonu” oluşturularak, Türkiye Finansal Hizmetler sektöründeki değişimlere yön veren 

projeleri desteklemek ve çok uluslu şirketlerin yatırım yapıp faaliyetlerini devam ettirmesi için uygun ortamı 

oluşturmak amacıyla kullanılmasının hedeflendiği belirtilmiştir (KPMG, 2016). 

İngiltere ve Türkiye’nin geliştirdiği bu ortak aklın tekafül sigortacılığının her iki ülke için de sorun 

teşkil eden “eğitim ihtiyacı, İslami denetim kurulu gerekliliği, reklam yapılması, özgün İslami finansal 

araçların artırılması, retakafül altyapısının geliştirilmesi, mevzuatın geliştirilmesi” konularında da hızlı ve 

etkili çözüm için devreye girmesi gerekecektir. 
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Edanur ÇELİK205 

ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN STRATEJİ GELİŞTİRME ve UYGULAMADA OYNADIĞI ROL 

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL LEARNING IN STRATEGY DEVELOPMENT and 

IMPLEMENTATION 

 

 

 

ÖZ 

Günümüz şartlarında rekabetin hızla artış göstermesiyle beraber örgütlerin yakın çevresinde olup 

bitenlerin yanı sıra dış çevresinde oluşan yenilikleride sıkı bir şekilde takip etmesi mecburiyet oluşturmakta 

ve bu nedenle örgütsel öğrenme çok fazla önem arz etmektedir. Örgütlerde öğrenmenin sürekli hale gelmesi 

için en alt birimden en üst birime kadar içselleştirilmesi gerekmektedir.  

Dolayısıyla örgütsel öğrenme örgüt kültürü içinde yerini almalı ve tüm çalışanlar tarafından 

benimsenmelidir. Küreselleşme ile coğrafi sınırların kalktığı bir dünya ekonomisinde rekabet edebilmek adına 

örgütsel öğrenmenin strateji geliştirmede ve örgütün rekabet seviyesini sürekli korumada çok önemli bir rolü 

bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: örgütsel öğrenme, örgüt kültürü, stratejik yönetim, stratejik değişim. 

 

                 

 

ABSTRACT 

In today’s condititons, with the rapid icrease in competition, it is imperative that organizations follow 

the innovations that ocur in the immediate environment and therefore organizational learning is very 

important. In order for learning to be continuous in organizations, it must be internalized from the lowest to 

the highest unit.  

Therefore, organizational learning should take its place within the organizational culture and be 

adopted by all employes. In order to compete in a world economy with globalization and geographical 

boundaries, organizational learning has a very important role in devoloping strategies and maintaining the 

competititve level of the organization. 

Keywords: organizational learning, prganization culture, strategic management, strategic change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 Manisa Celal Bayar Üniversitesi; Yönetim ve Organizasyon Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi; Manisa/TÜRKİYE; E-

posta: edanurcelikedanur@gmail.com 

 

http://www.turansam.org/
http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041
mailto:edanurcelikedanur@gmail.com


 
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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

423 

GİRİŞ 

Son zamanlarda teknoloji ve bilişim dünyasında yaşanan gelişmeler örgütler için dinamik bir yapının 

önemini ortaya koymaktadır. Bu gelişmelerle birlikte belirsizlik dolu yeni bir ortam doğarken aynı zamanda 

farklı anlamlar, farklı önemli noktalar ve çeşitli yeni değerler de gündeme gelmektedir (Yiyit & Çorbacıoğlu, 

2014:172). Belirsizlik ve yeni birçok kavramın ortaya çıkışı değişimi zorunlu hale getirmektedir. Önemli olan 

nokta ise değişimin hangi sıklıkla yapıldığı ve örgütler bu değişimi nasıl sürekli hale getirebilir sorularının 

cevabıdır. Bu sorular ancak örgütler sürekli öğrenmeyi benimsediklerinde ve öğrenen organizasyon kimliğine 

büründüklerinde bir sorun olmaktan çıkmaktadır (Koçel, 1999:509). 

 

Öğrenen Örgütler  

Örgüt içinde bulunan her çalışanın ve oluşan grupların öğrenme olgusunu kavramalarıyla birlikte 

ortaya çıkan örgütsel öğrenme, örgüt politikalarının sürekli öğrenmeyi destekleyici tavrı ile öğrenen örgüt 

kavramını meydana getirmektedir. Öğrenen örgüt; gerekli bilgiyi oluşturma, oluşturulan bilgiden faydalanma 

ve bu bilgiyi aktarmanın yanı sıra yeni oluşan bilgileri değişim için kullanabilme yeteneğinin oluşturulması 

sürecidir. Bu süreç örgütün hangi kademesinde olursa olsun çalışanların araştırmalarını, bilgi üretmelerini, 

üretilen bilginin aktarımını ve bir problemle karşılaşıldığında onun çözümü için kullanabilmeyi içermektedir. 

Dolayısıyla öğrenen örgüt olabilmek için en temel benimsenmesi gereken durum öğrenme heveslisi bireyler 

oluşturabilmektir. Çünkü örgütsel öğrenme bilgi oluşturma ve aktarma becerisine sahip bireylerin varlığı ile 

gerçekleşebilmektedir  (Atak & Atik, 2007:64). Öğrenen örgütlerin varlığı ulusal ve uluslararası pazarda 

hayatta kalabilmek için örgütün bütünüyle kültür yapısına otuttruması gereken bir ilke haline gelmiştir. 

Kürselleşme doğrudan rekabet kavramı ile alakalı olduğu için örgütlerinde politikalarını bu yönde 

belirlemeleri, yeniliklere ve hızlı değişimlere açık olabilmeleri ve sürekli öğrenmeyi istemeleri gerekmektedir  

(Toulmin, 1999:906). Çünkü örgütlerin rekabet edebilme dereceleri çevreye sağlayabildikleri hızlı ve esnek 

bir yapıyla yani öğrenme kabiliyetleriyle yakından alakalıdır  (Hosley, Lau, Levy, & Tan, 1994:5).  

Örgütsel öğrenme kavramıyla alakalı literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Öte yandan örgütsel 

öğrenmenin örgüt verimliliğine olumlu bir etkisinin olduğu çoğu çalışmada görülmektedir. Fakat bu kavramın 

tanımına dair literatürde görüş birliği bulunmamaktadır  (Kalkan, 2006:23). Stata’nın 1989 da yağmış olduğu 

çalışmasında örgütsel öğrenme; örgütte bulunan herkesin hızlı değişimi benimsediği ve bu değişimin sürekli 

olduğunun farkında olması şeklinde geçmektedir. Huber öğrenen örgütleri, bilgi elde etmek ve onu paylaşmak 

olarak açıklamaktadır. Fiol ve Lyles ise bu kavramı daha sağlam bilgi ve daha güçlü anlama yoluyla örgütün 

işlevlerini güçlendirmesi şeklinde tanımlamaktadır  (Tepeci & Koçak, 2005:380).  

Sonuç olarak tanım farklılıkları olsa dahi örgütler tarafından öğrenmenin her basamakta 

benimsenmesi, öğrenme sonucunda oluşan bilginin varlığı ve paylaşımı örgüt için büyük bir avantaj oluşturan 

stratejik bir unsurdur. Çünkü örgütün bulunduğu çevrede kesin olan yalnızca bir şey vardır o da belirsizliktir. 

Böylesine net olmayan bir piyasanın üstesinden gelebilecek, rekabet düzeyini koruyabilecek tek unsur bilginin 

varlığıdır. Örgütler öğrenmeyi oluşturdukları takdirde bilgi avantajını elde edebilmekte ve diğer rakiplerinden 

farklı yönlerini ortaya koyabilmektedir  (Eleren & Kurt, 1999:8). Dolayısıyla öğrenen örgütler belirsizlikle 

katı, geleneksel başka örgütlere göre daha kolay başa çıkabilmekte ve esnek yapıları sayesinde değişim 

karşısında hızlıca çözüm üretebilmektedir.  

 

Öğrenen Örgütlerin Özellikleri 

• Öğrenen örgütlerin en zor kısmı öğrenmeyi öğrenmektir. Öğrenme öğrenildikten sonra bu 

örgütler grup sinerjisine önem veren, açık bir yapıyı oluşturmaktadır.    

• Öğrenen örgütlerde bilginin ne olduğuna verilen önem kadar aynı bilginin nasıl ve nereden 

öğrenildiği de oldukça önemlidir. 

• Öğrenen örgütler endüstride bulunan öğrenme eğilimi çizelgesinin başında olmak için sürekli 

gelişim gösterip, yatırımda bulunmaktadır.  

• Rakip firmalara karşı öğrenen örgütler çok daha hızlı karar alıp uygulayabilen yapılardır. 

Çünkü öğrenen örgütler yeniliği ve uyumu sürekli olarak yakalamaya çalışmaktadır. 
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• Geçmiş tecrübelerden faydalanan öğrenen örgütler doğru verileri doğru zamanda ve yerde 

kullanma becerisine sahiptir. Bu örgütlerin var olan bilgileri hızlı bir şekilde uygulayabilen ve yeniden faydalı 

hale dönüştürebilen bir yapısı vardır. 

• Kazandıkları tecrübeleri miras olarak nitelendiren öğrenen örgütler,  çalışanlarını da yeni 

bilgiler öğreterek motive etmektedir. 

• Zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini ortaya koyan öğrenen örgütler neleri bilmeleri gerektiğini 

ortaya koymaktadır. 

• Tecrübeye dayalı ve anlık plan geliştirmeye dayalı bir yönetim şeklini benimsemektedir. 

• Yeni çalışmalarla örgütteki grupları öğrenmeye teşvik edici politikalar geliştirmektedir. 

• Yeni edinilen bilgilerin paylaşımı için çalışanlara ceza yerine yönlendirici unsurları barındıran 

öğrenen örgütler, çalışanlarına sürekli öğrenme için gereken her türlü yardımı sağlamaktadır(Calvert, Gene, 

Mobley, & Marshal, 1994:41). 

 

 Öğrenen Örgütlerin Oluşturulması 

Öğrenen örgütler, bireyler arası rekabetten ziyade grup dinamizminin ve özgür bir çalışma ortamının 

gücüne inanmaktadır. Bu inanışın temelini ise her bireyin öğrenme hevesi ile bilgi elde etmesi ve bulduğu 

bilgiyi paylaşması oluşturmaktadır (Okumuş, Avcı, & Kılınç, 2007:36). Aynı zamanda örgüt kültürü ve 

örgütsel öğrenme arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu söylemek gerekmektedir. Örgüt kültürü; örgütün var 

olma, varlığını devam ettirme amacıyla ortaya çıkan varoluş nedenleri, temel değerleri ve neler yapmak 

istediğine dair oluşan düşünceler bütünüdür. Dolayısıyla örgütsel öğrenme örgüt kültürü içinde yerini almazsa 

örgüt bütünü tarafından benimsenememekte ve istenilen hedeflere ulaşmada aksilikler yaratabilmektedir. 

Schön ve Argyris örgüt kültürünün örgüt çalışanlarını aynı amaç için bir araya topladığını, ortak çalışmalar 

yaparak arzu edilen vizyona daha rahat ulaştırdığını söylemektedirler.  Ancak örgütlerin öğrenen birer örgüt 

olabilmeleri için örgüt kültürünün içinde özgür düşünce ve sorgulamayı barındırması, çalışanların temel 

değerleri anlayıp, benimsemleri açısından gerekmektedir  (Yiyit & Çorbacıoğlu, 2014:175).   

Örgütleri öğrenen bir yapıya dönüştürebilmek için Garvin aşağdaki beş maddeyi tavsiye etmektedir  

(Garvin, 1993:1): 

• Sistematik ve planlı bir şekilde problemlere çözüm üretme, 

• Herhangi bir işe yeni ve farklı yollar geliştirme, 

• İşle alakalı geçmiş deneyimlerden yararlanarak pratik yapmak, 

• Rakip firmaların durumları hakkında araştırmalar yaparak şirketin kendi konumunu 

kıyaslaması ve işle alakalı bilgileri uzman ellerden toplaması. Ayrıca müşterilere, istek ihtiyaçlarını en iyi ve 

kısa zamanda karşılayabilmek adına özen göstermek, 

• Tüm organizasyon içinde bilginin şeffaf ve etkin bir biçimde paylaşımı. 

 

Öğrenen örgütlerin var olabilmesi somut unsurlardan ziyade insan psikolojisi ve bilgi gibi soyut 

faktörlerin idare edilmesine bağlıdır. Bu süreç zarfında yönetimin ise otokratik bir yapıyı terk edip çalışanların 

fikrini alan onlarla takım oluşturabilen bir yönetim tarzını benimsemesi gerekmektedir. İletişimin güçlü 

olduğu örgütlerde çalışanlar kendilerini daha iyi hissetmekte ve öğrenme heveslerinde sürekli bir iyileşme 

görülemektedir  (Okumuş, Avcı, & Kılınç, ÖĞRENEN ÖRGÜTLERİN OLUŞTURULMASINDA ÜST 

KADEME YÖNETİCİLERİN ROLÜ, 2007:36). 

 

Öğrenen Örgüt Oluşturma Aşamaları 

Öğrenen örgüt olabilmesi için ilk olarak öğrenmeye açık bireylerin oluşturulması gerekmektedir. Daha 

sonra öğrenen bireylerin oluşturduğu öğrenen gruplar ve son olarak da öğrenen örgütler öğrenme sürecini 

oluşturmaktadır. Bu sürecin eksik olduğu bir durumda öğrenen örgütlerin varlığından söz etmek mümkün 

olmamaktadır  (Atak & Atik, 2007:64).  

Örgütsel öğrenme sürecine dair fonksiyonel bir modeli Huber ve Dixon çalışmalarında dört aşamalı 

bir şekilde açıklamaktadır  (Kalkan, 2006:26). 
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1. Enformasyon sağlanması: Birinci aşama olan bilgi sağlama süreci örgütün ihtiyacı olan 

kaynakları çeşitli yollarla elde etmesinden oluşmaktadır. Enformasyon sağlanması iç ve dış kaynaklardan 

faydalanmak şekilndedir. Daha öncesinden var olan bilgiler, tecrübeler, stratejik hamleler bilgi sağlamanın 

temelini oluşturan unsurlardır. İşletme örgütsel hafızasından kaynaklı kendi tecrübesinden ve rakip firmaların 

tecrübelerinden faydalanarak bilgi edinebilmektedir. 

2. Enformasyonun Dağılması: Bilginin değişik kaynaklardan faydalanılarak elde edilmesinden 

sonra yayıldığı ve paylaşıldığı bir süreci açıklamaktadır. Bilgi resmi ya da gayri resmi şekillerle 

yayılabilmektedir. Enformasyon ve bilginin nitelikli şekilde oluşturulduğu bir örgütte daha etkili öğrenme 

gerçekleşececeği için farklı kaynaklardan faydanlanma fırsatı da artış gösterecektir. Örgüt kültürü bilgi 

edinme ve paylaşmaya ne denli açıksa bilginin kaliteli bir şekilde oluşması ve dağılması da o denli kaliteli 

olmaktadır.  

3. Enformasyonun Yorumlanması ve Anlamlandırılması:  Bu basamak keşfedici olmaktan ziyade 

yaratıcılığın ön planda olduğu bir aşamadır. Anlamlandırma kişiden kişiye farklılık göstereceği için değişik 

seviyelerde bilgi oluşturulabilmektedir. Farklı bakış açılarının meydana getirdiği yorumlar, örgütün davranış 

havuzunu genişleteceği için örgütsel öğrenme adına olumlu bir sonuç doğurmaktadır. 

4. Enformasyonun Korunması ve Zamanı Gelince Tekrar Kullanılması: Son aşamada örgütsel 

hafızan devreye girmektedir. Örgütsel hafıza bilgiyi saklama, değerlendirme, bireysel ve örgütsel anlamda 

farklı görüngürleri oluşturan bir unsurdur. Elde edilen bilgi korunduğu için kullanılması tekrar gerektiğinde 

yeniden kullanılabilmekte olan bir miras niteliğindedir. 

 

Öğrenme için eğitim programları olmazsa olmazdır. Fakat yalnızca eğitim ile öğrenme sürekli bir hale 

dönüşememektedir. Örgüt kültürünün içinde bulunan bir öğrenme ile bireylerden gruplara, gruplardan da 

örgütün tamamına uzanan bir süreç gerekmektedir. Bireyleri sürekli öğrenmeye itecek, elde edilen bilginin 

paylaşımına zemin hazırlayacak bir ortamın varlığı sayesinde öğrenen örgütler oluşmaktadır. Bütün örgütün 

benimsediği bir öğrenme şekli yaşam tarzına dönüşecek ve bireylerden bağımsız örgütte her zaman baki olarak 

kalacaktır (Koçel, İşetme Yöneticiliği, 2003:436). 

 

Stratejik Yönetim ve Örgütsel Öğrenme 

Strateji uzun zaman boyunca askeri bir ifade olarak kullanılan bir kavramdır. Ordunun savaş için 

gerekli olan hareketlerini tasarlamasak ve planlamak için strateji bir yönetim fonksiyonudur  (Hardwick & 

Landuyt, 1966:4). Daha sonrasında iktisat, ekonomi gibi alanlarda da kullanılmaya başlayan stateji daha geniş 

dallara ulaşmıştır. 

Örgütlerde stratejinin varlığı diğer yönetim fonskiyonlarının varlığından daha önemlidir. Stratejik 

yönetim örgütün hangi amaçla var olduğunu, bu amaç için neler yapması gerektiğini ortaya koyan kararlar 

bütünüdür  (Howe, 1993:27).  

 Rakabet ortamının artmasıyla birlikte stratejik yönetime daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü 

stratejik yönetim yeniliği, dinamizmi, tedbirli olmayı, doğru yerde doğru adımlar atmayı içinde barındıran bir 

anlayıştır. Dolayısıyla stratejik yönetim örgütün dış çevreyle olan uyumunu sürekli halde koruyan, örgütün 

gelişmesi için gerekli olan esnek ve yenilikçi yapıyı oluşturmaktadır  (Eren, 1987:9).  Stratejinin varlığı Henry, 

Mintzberg ve James’ a göre stratejik öğrenmenin direkt bir sonucu olmaktadır. Stratejik öğrenme örgütte 

bulunan sürekli planlama, derinlemesine düşünme ve geliştirilmiş uygulamadan oluşmaktadır  (Budak, 

2000:6-7).  

1. Sürekli Planlama: Geleneksel örgütlerde planlar ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış katı bir yapıyı 

oluşturmaktadır. Öğrenen örgütlerde ise planlar daha esnek, çevreye uyumlu ve dinamik bir yapıdadır. Sürekli 

planlamayı bünyesinde barındıran öğrenen örgütlerde planlar değişime sürekli açık olup yeni bilgilerle kendini 

devamlı tazelemektedir. 

2. Geliştirilmiş Uygulama: Geleneksel yapıya kıyasla öğrenen örgütlerde bireyler ve gruplar farklı 

yorumlarla planları anlık olarak uygulamaktadır. Kendilerinin yaratıcı güçleriyle birlikte strateji yorumlanarak 

deneyimin artması için imkân verilmektedir. 
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3. Derin Düşünme: Öğrenen örgütlerde öğrenme eylemi şimdiki zamanda yaşanılan bir olay 

değildir. Öğrenme faaliyet sonucunda herhangibir şeyin nasıl yapıldığını anlamak için onu kontrol etme 

anında başlamaktadır. Dolayısıyla mevcut problemlere ve sıkıntılara çözüm yolu oluşturmaktadır. Öğrenen 

örgütlerde yapılan faaliyetler devamlı olarak ele alındığı için bireylerin düşünme ve durumu anlama 

yetenekleri artmaktadır. Değişim benimsendiği için öğrenen örgütlerde gelecekte var olabilecek problemler 

bugünden tahmin edilip, var olan planlar yerini başka planlara bırakmaya hazır olmaktadır. 

 

Öğrenen örgütlerde stratejik yönetim geleneksel örgütlere göre daha rahat bir yapıyı ifade etmektedir. 

Çünkü öğrenen örgütler değişimi, eğitimi ve deneyimi sürekli olarak bünyesinde barındırmaktadır. 

Dolayısıyla bireylerin ve grupların gelişime açık olması stratejik yönetimi de dinamik bir yapı haline 

getirmektedir. Yapılan faaliyetler sürekli gözlem ve kontrol altında olduğu için örgütün geleceği öngörümleme 

ihtimali de yükselmektedir. Olası tehditler ve fırsatlar daha rahat bir şekilde planlanabilmekte ve kontrol altına 

alınabilmektedir. Gelişen teknoloji ve dış çevreye uyum öğrenen örgütlerde ki stratejik yönetimi zor durumda 

bırakmamaktadır.  

Öğrenen örgütler de farklı stratejiler mevcut durumda hazır olarak beklemektedir. Çünkü gelecekte 

olası durumlar için planlanan senaryolar ile birçok farklı yol bulunmaktadır. Düşünme ve yaratıcı güçleri 

gelişen bireyler de durumlara karşı hazır olma ve önceden strateji geliştirme için uygun yapıya sahip 

olmaktadır. Çünkü örgütsel öğrenme devamlı süren ve bireyi en temel basamağa koyan bir kavramdır.  

Öğrenmeyi kültür edinmiş örgütler hedefledikleri vizyonlarına daha rahat bir şekilde ulaşabilmekte, 

bu yolda karşılarına çıkan engelleri de daha kolay atlatabilmektedir.  

 

SONUÇ 

Öğrenen örgütler rekabetin çok yüksek olduğu günümüz piyasalarında daha fazla yer almaya 

başlamıştır. Çünkü çevrenin değişim hızı çok yüksek ve belirsiz bir yapıdadır. Dolayısıyla örgütler varlıklarını 

sürekli hale getirebilmek için daha esnek bir yapıya ihtiyaç duymaktadır. Öğrenen örgütler bireylere 

sorumluluk veren, onları geliştiren ve güçlendiren bir yapıya sahip oldukları için değişim ile daha rahat bir 

şekilde baş edebilmektedir. Sürekli öğrenmeyi amaç edinen örgütler piyasada fark yaratmakta olup, piyasaya 

öncülük eden işletmeler haline gelmektedir. Çalışanlarına gerekli motivasyonu ve yardımı sağlayan öğrenen 

örgütler karşılaşabilecekleri problem ve krizler karşısında diğer örgütlere göre daha hızlı ve olumlu karar alma 

becerisine sahiptirler. Öğrenen örgütler devamlı öğrenmeyi kültür yapılarına yerleştirdiklerinde çalışanlardan 

bağımsız bir öğrenme şekline sahip olmaktadır. Çünkü çalışanlar örgütte geçici olmasına rağmen öğrenme 

eylemi devamlı ve baki bir oluşumdur. Dolayısıyla örgütlerin öğrenme eylemini ilk olarak yapı taşları arasına 

koyması ve çalışanlarına öğrenmeyi öğretmeleri gerekmektedir. 
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DUPONT MALİ KONTROL SİSTEMİ: HOLÇİM A.Ş. ÖRNEĞİ 

DUPONT FINANCIAL CONTROL SYSTEM: HOLCIM INC. EXAMPLE 

 

 

 

ÖZ 

Finansal analiz, ekonomik analizin bir parçası olarak, finansal raporlama verilerine dayanarak, nesnel 

ve öznel faktörlerden etkilenen bir kuruluşun finansal durumu aynı zamanda finansal sonuçları ile alakalı 

belirli bir bilgi sistemini anlatır. Finansal tabloların analizinin amacı, şirketin finansal durumu ve finansal 

sonuçlarının tarafsız ve doğru resmini veren anahtar (en bilgilendirici) parametrelere ulaşmaktır.  

Bu çalışmada Azerbaycan’da faaliyet gösteren Holçim (Karadağ Çimento) A.Ş. 2010’dan 2017’ye 

kadarki mali tablolarından faydalanılarak DuPont analizi edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 2015 ve 2016 

yıllarında şirketin öze sermaye karlılığında ciddi düşüşlerin olduğu, ancak 2017’de tekrar artışa geçtiği tespit 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: DuPont, Finansal Analiz, Karlılık, Mali Tablo, Oran Analizi. 

 

 

 

ABSTRACT 
Based on financial reporting data, financial analysis, as part of economic analysis, describes the 

financial situation of an organization affected by objective and subjective factors as well as a specific 

information system related to its financial results. The purpose of the analysis of the financial statements is to 

reach the key (most informative) parameters that provide an unbiased and accurate picture of the financial 

position and financial results of the company.  

In this study, Holcim (Karadag Chimento) A.Ş. DuPont analysis was performed by using the financial 

statements from 2010 to 2017. According to the results of the analysis, there was a significant decrease in the 

return on equity of the company in 2015 and 2016, but it increased again in 2017. 

Keywords: DuPont, Financial Analysis, Profitability, Financial Statement, Ratio. 
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1. GİRİŞ 

Bu araştırmanın amacı, finansal analiz tekniklerini incelemek ve teknikler yardımı ile Azerbaycan’da 

faaliyet gösteren bir şirketin mali tablolarını analizi yapmak ve sonuçlarını yorumlamaktır. Çalışmanın 

sınırlıkları olarak bazı şirketlerin mali tablolarına ulaşılamadığı için ulaşıla bilinen şirketlerden biri Holçim 

Şirketi mali analizi ile sınırlı olmuştur. Bu amaç doğrultusunda çalışmada üç bölüm belirlenmiş olup, teori, 

teknik ve uygulama şeklinde bölümlenmiştir. Holçim Şirketinin temel mali tablolarından faydalanılarak oran 

analizi yapılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Sonuç kısmında elde edilen bulguların genel değerlendirilmesi 

yapılmıştır.  

 

2. DUPONT KONTROL SİSTEMİ İLE ANALİZ 

Tablo 1 Öz Sermaye Karlılığı  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Öz Sermaye Karlılığı 0,170242 0,205622 0,167554 0,184886 0,148648 -0,66906 -0,2229 0,014146 

Toplam Aktif 

Karlılığı 0,078945 0,092946 0,092223 0,130655 0,100568 -0,27315 -0,07884 0,005413 

Borç Çarpanı 2,156472 2,212281 1,816832 1,415066 1,478078 2,449417 2,827135 2,613603 

Holçim şirketine ait Öz Sermaye Karlılığı 2010-2017 arasındaki seyri incelendiğinde 2010 yılında %17 

iken, 2011’de %20’ye yükselmiştir. Ancak, 2012’de %16’ya kadar düşmüştür. 2013’te %18’ yükselmiş ve 

2014’te tekrar %14E düşmüştür. 2017 ve 2016 yıllarında ise -%66 ve -%22’ye kadar düşmüştür. Son olarak 

2017 yılında tekrar bir toparlama yaparak %1,4’e yükselmiştir. Söz konusu yükselme düşüşlerin sebebini 

tespit etmek için şirkete ait diğer oranların da incelenmesi gerekmektedir. Toplam aktif karlılığı ve Borç 

çarpanları incelendiğinde aynı yönde yükselişlerin ve düşüşlerin olduğu görülmektedir. Ancak Öz Sermaye 

karlılığının yönünü belirlemede çok fazla etkili olmadıkları da görülmektedir.  

 

Tablo 2. Devir Hızları  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Toplam Aktif Devir Hızı 0,353356 0,320477 0,376699 0,43685 0,339507 0,223329 0,220956 0,322358 

Alacak Devir Hızı 42,49902 55,51862 119,3621 49,72196 13,13972 4,751634 4,325422 9,843468 

Stok Devir Hızı 6,311889 5,447002 7,41844 6,394125 3,945785 4,003601 4,42386 5,617107 

Maddi Duran Varlık Devir Hızı  0,428492 0,344086 0,430148 0,490391 0,38475 0,280427 0,26281 0,391238 

Stok Tüketim Süresi (gün) 57,03523 66,0914 48,52773 56,30168 91,23659 89,91904 81,37689 64,08994 

Alacak tahsilatı süresi (gün) 8,470784 6,484311 3,016032 7,240262 27,39785 75,76341 83,22888 36,57247 

 

Holçim şirketine ait devir hızlarının yer aldığı tablodan da görüldüğü gibi, 2014-2017 yılları arasında 

hem stok tüketim süresi hem de alacak tahsilatlarındaki sürelerde artışların olduğu, yani tüketim ve tahsilat 

sürelerinde uzamaların olduğu görülmektedir. 2010’da 57 günde tüketilen stok 2014’te 91 güne kadar, 8 günde 

tahsilatı yapılan alacaklarında 2015’te 75 ve 2016’da 85 güne kadar uzamış olduğu görülmektedir. Söz konusu 

dönemlerde devir hızlarının tamamında düşüşlerin olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3. Karlılık Oranları 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Net Kar Marjı 0,223413 0,326909 0,243162 0,292283 0,296242 -1,17151 -0,33368 0,016813 
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Brüt Kar Marjı 0,520203 0,546801 0,569939 0,608874 0,582249 0,392455 0,391442 0,437176 

Faaliyet Kar Marjı 0,325889 0,427941 0,375395 0,406138 0,373042 -0,33975 0,044947 0,148292 

VÖK Marjı 0,298473 0,422612 0,326091 0,368995 0,377153 -1,45612 -0,42657 0,028187 

 

 Holçim şirketine ait karlılık oranları incelendiğinde ise, Öz Sermaye Karlılığının düşmesine hatta 

negatif değer almasında sebep olan veriler olarak Net Kar Marjı, Faaliyet Kar Marjı ve Vergiden Önceki Kar 

Marjının olduğu görülmektedir.  

 

 

Tablo 4.  Borç Oranları  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Borç Oranı 0,53628 0,547978 0,449591 0,293319 0,323446 0,59174 0,646285 0,617386 

Uzun Vadeli Borç Oranı 0,691022 0,725858 0,548992 0,535271 0,72461 0,800586 0,813958 0,788336 

Kısa Vadeli Borç Oranı 0,308978 0,274142 0,451008 0,464729 0,27539 0,199414 0,186042 0,211664 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Borç Oranında 2012, 2013 ve 2014 yıllarında düşüş olduğu diğer 

yıllarda ise %50’in üzerinde olduğu görülmektedir. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında borçlanmayı daha da 

arttırarak %60’ın üzerine çıkmasına sebep olunmuştur. Borç yükünün artması şirketin gelecekte aşırı borç 

yükü altında kalma riski ile yüz yüze kalmasına neden olacak risklerden biri olan kredi riskidir.  

 

Tablo 5. Likidite Oranları  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cari Oran 0,92882 0,971001 0,451125 0,444412 0,983842 0,107407 0,7644 0,5869 

Asit Test Oranı 0,766716 0,813532 0,342693 0,243818 0,580335 -0,19244 0,504087 0,331547 

Nakit Oran 0,396689 0,751999 0,305517 0,084549 0,130775 0,072001 0,100341 0,013393 

 

Şirketin Likidite Oranlarının yer aldığı tablo incelendiğinde de 2010 ve 2011 yıllarında Holçim 

Şirketine ait olan Cari Oranlar 0,928 ve 0,97 olduğu görülmekte ve 12’e yakındır. Normalde bu oran 1,75-2 

arasında olması gerekmektedir. 2012 ve 2013 yıllarında 0,45 ve 0,44’e kadar düşmüştür. 2014’te tekrar 0,98’e 

yükselmiş, ancak 2015 yılında 0,10’a kadar düşmüş olup, bu da borçlanma oranının yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır. 2016 ve 2017 yıllarında tekrar 0,7644 ve 0,5869’a yükselmiştir. Asit Test ve Nakit 

Oranlarda da söz konusu yıllarda aynı yönde seyir söz konusu olmuştur.  

 

SONUÇ 

Bu tezde, karşılaştırmalı, trend ve oran analizi ile Holçim Lirketinin analitik kalitesini değerlendirme 

amaçlanmıştır. Bu tezde, Karadağ (Holcim) Çimento Şirketi incelenmiştir. Şirket, 2011-2017 yılları arasında 

yaşanan krizi nedeniyle, üst düzey yönetim kararları doğrultusunda riskler üzerindeki etkileri araştırıldı. 

Ülkedeki geleceğe yönelik belirsizlikler, beklenen getirinin gerçekleşmemesine veya gerçekleşmesi 

beklenenin altında kalmasına neden olabilecek faiz oranlarında değişime neden olmaktadır. Bu, tüm menkul 

kıymetlerin fiyatının yükselmesine neden olur; olmazsa fiyatların düşmesine neden olabilir. Dünyaya doğru 

genişleyen pazarlarda ve giderek daha rekabetçi koşullarda, firmaların maruz kaldıkları finansal risklerin 

tamamı döviz kuru ve faiz değişkenlerine atfedilebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların negatif etkileri, 

özellikle döviz ticaretini etkileyebileceklerinden genel ekonomiyi de etkilemektedir. 

Şirketin uğradığı finansal riskler, potansiyel zararları azaltmak veya ortadan kaldırmaktan ötrü ek 

kaynaklar kullanılmasıyla sonuçlanan risk yönetimi teknikleri kullanılarak yönetilmektedir. İşletmenin 

finansal tablolarını bir tek muhasebe ve finansman verileri ile muhasebe ve finansman yöneticileri vasıtasıyla 
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hazırlamanın yanı sıra işletme, tüm diğer bölüm müdürleri ve tüm işle ilgili alanlarla doğrudan ilgilidir. Bu 

bağlamda, mümkün olmayan yatırımlardan beklenmedik sonuçlarla karşılaştıkça zamanla tamamlanamaz; 

Şirket, bu yatırım için sağlanan kredilerin geri ödemesinde sorunlarla yüzleşecektir. Şirketin yatırımları aşağı, 

kâr oranının düşük olduğu alanlara yatırım yapılması, sabit giderlerin şirkete yüksek risk oluşturmasına sebep 

olacaktır. 
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KÜLTÜRLEŞMEYE ETKİLERİ BAĞLAMINDA DEMOKRASİ DEĞERLERİNİN AİLE 

ÜZERİNE YANSIMALARI 

REFLECTIONS OF DEMOCRACY VALUES ON FAMILY IN THE CONTEXT OF THEIR 

EFFECTS ON CULTURALIZATION 

 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmamızın amacı; tek başına varlığını ve yaratılış gayesini ortaya koyamayacak olan insanın, 

toplumsal bir yaşantıyla beraber zorunlu bir etkileşimin içerisine girmesinin sonuç ve yansımalarında devlet 

ve yönetiminin iz düşümlerini, aile referanslı analiz edebilmek ve farkındalığını ortaya koyabilmeye 

yöneliktir. 

Toplum içerisinde en küçük yapısallık olarak ailenin değerlendirilmesi, tek başına kişilerin fonksiyonel 

yapısının yokluğunu gösterir. Toplumsallaşma her şeyden önce bir birlikteliği, birliktelikteki devamlılıkta 

belli kurallar etrafında zorunlu bir uyumun sağlanması ile mümkündür. Birlik olma kavramının özünde yatan 

amaç ve gerçeklik ise, birey ve bağlamında içinde bulunulan yaşam alanında fiziksel, ruhsal, inançsal, siyasal 

ve ideolojik vb. birçok farklı anlayış ve inanışa rağmen bir ve beraber olmanın zorunlu gerekliliğidir. Bu kadar 

farklılıkta çatışmasızlığın sağlanmasının da ancak konulmuş kuralların insan merkezli ele alınacak bir devlet 

mekanizmasıyla mümkün olacağında şüphe yoktur. Devlet teşkilinde insan odaklı anlayışın nüvesi de 

demokrasi kavramsallığının ihtiva ettiği gerçeklikte saklıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kültür/Kültürleşme, Aile, Demokrasi, Toplum. 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study; analyzing, with family reference, the projection of state and government on the 

results and reflections of the enterence to a compulsory interaction with a social life of people who cannot put 

forth  their presence and purpose of creation by themselves. 

The evaluation of the family as the smallest structure in the society shows the absence of the functional 

structure of the individual. First and foremost, socialization is possible by providing a necessary harmony 

around certain rules of continuity of togetherness. The aim and reality underlying the concept of unity, in 

terms of individual and its context, is the necessity of being one and together in spite of many different 

understandings and beliefs in terms of physical, spiritual, religious, political and ideological and so on. There 

is no doubt that it is possible to achieve such a conflict-free differences only through a state-centered 

mechanism which approaches the set rules in a human-centered manner. The core of the human-centered 

understanding in the state organization is hidden in the reality of the concept of democracy. 

Keywords: Culture/Acculturation, Family, Democracy, Society. 
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1. GİRİŞ 

Bireyin dünyaya gelmesiyle beraber acziyetinin zirvesini yaşadığı, hayatının devamı adına da tam bir 

muhtaçlığın içinde her türlü ihtiyacının giderildiği sosyal yaşam alanının adı ailedir. Bu bağlamda yaşamın 

mecburi bir şekli olan ilk toplumsal gerçekliğin de aile olduğunda şüphe yoktur. 

İnsanlığın var olduğu günden günümüze kadar süregelen yaşamsal süreçte, bulundukları dönemin 

güvenlik, barınma, beslenme ve bunların yanında yaratılıştan kaynaklı dürtü ve gereksinimlerinin bir sonucu 

olarak çoğalarak toplumsallaşan bir yapılanma ve nihayetinde de işleyen bir yaşamsal döngünün olduğu bir 

realitedir. Farklı toplumlar adına da süreç aynı şekilde işler. Zamanla toplumsal yapıların bir araya gelmesiyle 

farklılıkların bir potada eritilmesi gerekliliği, alışkanlıkların da belli ölçülerde birbirlerine yaklaştırılarak 

makuliyet içerisine çekilmesini zorunlu kılar. İşte bu alışkanlıkların ve inançların belli ölçülerde yaşam 

tarzlarına uyumlanması gerçeği de kültürel etkileşimin zorunlu yansımalarıdır. Farklılıklarına rağmen 

çatışmasızlığın sağlanarak bir ve beraber olmanın yolu da ancak bütün dünyada deneyimlenerek genel kabul 

görmüş olan ve dinamizmiyle de her dönem adına insan merkezli değerler bütünü olan demokrasinin işletildiği 

bir devlet yönetiminde saklıdır. 

 

2. KÜLTÜR ve KÜLTÜRLEŞME 

Kültür kavramı tarihsel süreçte çok eskilere dayanan ve çokça kullanılan bir kavram olmasından 

kaynaklı tanımının yapılması oldukça zordur. Tanımlanmadaki bu zorluk ya da güçlük aynı zamanda 

akademik ortamda ve bu kavramın sınıflandırılmasında da karşımıza çıkmaktadır. Aslında kültür kavramının 

çok fazla anlamının olması kavramı içine alan olgunun çok yönlü ve zengin olmasındandır. (Şeker, 2006: 1). 

Kültür kavramının tanımlanmaya çalışılmış yüz altmış dört farklı tanımının olduğu görülmektedir 

(Kağıtçıbaşı, 1998: 38). Çok fazla farklı tanımlaması bulunmasına rağmen kültür kavramının genel olarak 

kabul gören ve herkes tarafından kullanılan bir tanımının olduğunu da ifade etmekte fayda vardır. Yaptığımız 

çalışmanın bu bölümünde burada bahsettiğimiz tanımlardan bazılarına değineceğiz. Öncelikle kültür kavramı 

çok farklı tanımları içermekle beraber mutidisipliner çalışma alanlarının içerisinde de değerlendirilmelidir. 

Sosyal psikoloji de kültür kavramını konu alan uzmanlık alanlarından bir tanesidir. Bu alan kültür 

kavramına; bir kitle ya da grubun sadece inanç, değer ve yaşam biçimini değil aynı zamanda davranış ve 

iletişim biçimlerini de içine alan bir zaviyeden bakmaktadır (Bilgin, 2003: 12). Sosyal psikolojinin kültür 

kavramını ele alış biçimine bakıldığınında hem grup ve grubun yaşayış biçimleri, inançları, değerleri hem de 

mikro düzeyde davranış ve iletişim biçimlerinin ele alındığı çok açık bir şekilde görülecektir. Yani kültür 

sadece bir toplum bilimi olan sosyolojinin değil insan davranışlarını mikro düzeyde inceleyen psikolojinin de 

ilgi alanına girmektedir. Fakat kültür kavramı üzerinde en çok tanım üreten araştırmacıların filozoflar, 

eğitimciler, sosyal bilimciler ve antropologlar olduğunu görmekteyiz (Bozkurt, 2002: 100). 

Kültür kavramı ortak bir tanımının yapılması neredeyse imkansız olan bir kavramdır. Bunun  nedeni 

her bilim alanının kültür kavramına kendi bakış açısına göre anlam yüklemesinden kaynaklanmaktadır. 

Esasında kültür kavramına her uzmanlık alnının farklı anlamlar yüklemesi çok ta garipsenecek bir durum 

değildir. Çünkü kültür sadece bir tanımla anlatılamayacak kadar geniş ve derin bir manayı içinde barındıran 

bir kavramdır. Fakat durum bu kadar zor olsa da UNESCO tarafından düzenlenen Dünya Kültür Politikaları 

Konferansı Sonuç Bildirgesinde yer alan kültür tanımına göre; “en geniş anlamıyla kültür, bir toplumu ya da 

toplumsal bir grubu tanımlayan belirgin maddi, manevi, zihinsel ve duygusal özelliklerin bileşiminden oluşan 

bir bütün ve sadece bilim ve edebiyatı değil, aynı zamanda yaşam biçimlerini, insanın temel haklarını, değer 

yargılarını geleneklerini ve inançlarını da kapsayan bir olgudur” (UNESCO, 1982).  

Kültür kavramının ortak tanımında en çok geçen ifadelerin yaşam biçimi, değerler, inançlar şeklinde 

olduğunu görmekteyiz. Çok doğaldır ki farklı ülkelerde hatta aynı ülkeler de farklı bölgelerde dahi yaşam 

biçimleri ve değerler birbirinden farklı olabilmektedir. Fakat günümüz tarihinde artık toplumlar arasında 

yaşam biçimleri konusunda benzerliklerin arttığını görmekteyiz. Günümüzde bir ABD’ li gençle bir Türk 

genci aynı elbiseyi giyip aynı şeylerle beslenebilmektedir. Esasında bu durum karşımıza kültürleşme 

kavramını çıkarmaktadır. Bu kavram Türkçe çalışmalarda yeni olarak görülse de batıda kültürleşme 

kavramının farklı disiplinlerde özellikle de psikoloji ve antropolojide kullanılmaları 1880’li yıllara kadar 
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dayanmaktadır (Nahavandi, 1988: 81). Bu konuda 1880’li tarihlerin dikkat çekici bir yönü bulunmaktadır. 

Tam o tarihlerde özellikle iletişim ve ulaşımda yaşanan inanılmaz boyutta olan gelişmeler yukarıda örneğini 

verdiğimiz global temasların çok fazla yaşandığı, kültür geçişlerinin çok fazla olmaya başladığı döneme denk 

gelmektedir. 

Kültürleşme kavramının tanımının yapılmaya çalışılması 20. Yüzyılın ilk dönemine rastlamaktadır. 

Örneğin Redfield (1936: 149) kültürleşmeyi, kültürleri birbirlerinden farklı olan gruplarda yaşayan bireylerin 

iletişimleri sonucunda kendi orijinal kültürlerinde değişimler meydana gelmesidir şeklinde tanımlamaktadır. 

Bu tanım bazen asimilasyon kavramıyla karıştırılabilmektedir. Fakat kültürleşme tanımına bakıldığında tek 

taraflı kültür değişiminden farklı olduğu net olarak anlaşılmaktadır. Kültürleşmenin olması yani kültürel 

değişim çift taraflı gerçekleşen bir olgudur. Sadece yabancı olarak başka toplumlarda yaşayan kültürlerin 

yaşadığı yerin kültürünü almaya açık olmasının yanında o yabancı kültürün de bu duruma açık olması 

gerekmektedir.  

Kültürleşme ile ilgili bu kadar tanımdan sonra özgün olan bir tanım yapmak gerekirse, bireyin yabancı 

olarak yaşadığı bir ülkede o ülkenin kültürü ile kendi kültürünü harmanlaması ve o ülke kültürüne de kendi 

kültüründen bir şeyler katmasıdır. Bu karşılıklı olan duruma kültürleşme denebilir. 

 

3. DEMOKRASİ ve TEMEL DİNAMİKLERİ 

Aile, yapısı gereği nasıl bir kurumsal gerçeklik ise, toplumsal yapı da bir kurumsallığı ifade eder ve 

belli kurallara tabidir. Bu olağan bir gerçekliktir. Kişi ve beraberinde her topluluğun kurallarla örülü bir 

sürdürülebilirliği, en başta uyumun ve çatışmasızlığın sağlanarak her anlamda hakların korunması adına 

zaruridir. Bu kurallar devlet adına yasalarla özdeşleşmişken, toplum içerisinde daha çok toplumsal davranış 

şekli veya toplumsal ahlakın gerekliliği bağlamında değerlendirilerek insanları belli bir çizgiye taşır. Ne 

zamanki toplum ve devlet arasında bir ilişkiden bahsedilecekse, o zaman insan merkezli ve devlet koruması 

altında değer ve kanunların kendisini bulduğu demokrasi gerçeği karşımıza çıkar. Devletin şekli her ne kadar 

farklılık da arz etse, diktatörlüğe ve tiranlığa210 evrilmediği sürece merkezde insanın insan olmasından 

kaynaklı hak ve selahiyetlerinin olduğu anlayışın adı demokrasidir. 

Genel itibariyle demokrasiyi Heywood (1997: 111-115) şu şekilde özetler; hak ve çıkarlar bağlamında 

bireylerin birbirleriyle eşit olmalarının bir sonucu olarak siyasal anlamda da eşitliğin sağlanması gerekli ve 

zaruridir. Bu durum da halkın kendi kendini yönetimi anlamındaki halk katılımının, siyasal eşitliğin 

sağlanması adına da bir yansıması niteliğindedir. Kısacası halkın katılımıyla siyasal eşitsizlik ortadan kalkar 

ve toplum kollektif olarak çıkarlarını muhafaza altına almış olur. Bu şekliyle de toplumsal mutabakatta 

sağlanmış olur ki demokrasi tezahür etmiş olsun. Yönetimi bir toplumsal sözleşme olarak değerlendiren ve bu 

bağlamda kendisinden sonra gelen anlayışlara da rehber niteliğinde eserler bırakan Jean Jacques Rousseau ise; 

gerçek bir demokrasi anlayışının bir yönüyle imkansız olduğunu “Bir tanrılar ulusu olsaydı, demokrasi ile 

yönetilirdi. Böylesi olgun bir yönetim insanların harcı değil” (Rousseau, 2012: 64) diyerek zor ama 

mükemmelliyetçi anlayışın yansıması niteliğinde değerler bütünü olduğuna işaret eder. Her ne kadar bu eserde 

kendisiyle çeliştiği noktalar dikkati çekse de211, demokrasi değerlerinin işletilmediği veya işletilemediği 

durumlarda nasıl bir tehlikeye dönüşebileceği yönüyle ikazlarının iz düşümleri olarak anlamak gerekir. Bu 

anlayışını da “Hiçbir yönetim demokrasi ya da halk yönetimi kadar iç savaş ve karışıklara elverişli değildir. 

                                                           
210 İlk çağda demokrasiden sonra kamu sanısını kendilerine çeviren bazı zorbaların kurdukları iğreti ve şiddetli tek buyruk rejimi” 

(Ülken, 1969: 291). Buradaki şiddet sadece halka karşı zorbalığın dışında, kanun dışı silahlı yapılarca korunma ve aynı zamanda 

iktidarını bu yapılarla devam ettirebilme adına korku aracı olarak da kullanma mahiyetinde değerlendirilebilir. Bu durumun diğer 

bir ifadesi de; “Çöküş halindeki demokrasilerde direnişin meşruiyetiyle ilgili kesin sınırlamalar getirilebilir gibi gözükmektedir: 

Şiddetin ağır mağduriyetlere yol açan bütün biçimleri, yani terör, siyasi cinayet, kanlı devrim olarak iç savaş, sadece devletin 

propaganda tekeli, bürokratik oyunlar, taraflı adalet mekanizması, gizli polis ve toplama kampları gibi şiddet araçlarını kullanarak 

kişisel bir tiranlık ya da totaliter bir sistem kurması, bütün yurttaşları potansiyel kurban haline getirmesi durumunda, yani pratikte 

bir terör ve cinayet devletine dönüşmesi durumunda meşru görülebilirler” (Arendt vd, 2014: 168). 
211 Rousseau “Toplumsal Sözleşme” adlı eserinde “Gerçek demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır ve olmayacaktır. Çoğunluğun 

yönetmesi ve azınlığın yönetilmesi doğal düzene aykırıdır” (Rousseau, 2012: 63) söylemiyle de bir çelişki içerisinde olduğu 

izlenimi verir. Fakat esere genel bir bakışla bakıldığında, demokrasi anlayışına atfettiği olağanüstü önem anlaşılmaktadır. 
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Çünkü demokrasi kadar durmadan biçim değiştirmeye alabildiğine kayan, varlığını korumak için de daha çok 

uyanıklık ve yiğitlik isteyen hiçbir yönetim yoktur” (Rousseau, 2012: 64) ifadesinde buluyoruz.  

Yönetim anlayışı bağlamında tehlikelere ve diktatöryal anlayışa zemin hazırlayabilecek ve aynı zaman 

da toplumla bütünleşebilecek tek yol görülen demokrasi anlayışında çizgiler nasıl çizilmelidir? Hem insan 

haklarının korunup gözetildiği ve aynı zamanda siyasal bir katılımla yöneticilerin seçildiği, fakat yönetiminde 

bu anlayışın arkasına sığınmadan tiranlığa evrilmemesi mümkün müdür? İşte burada evrensel insan haklarının 

korunması ve devamı adına zorunlulukların belirlenmesi gerekir. Bu durum sadece bulunulan devlet adına 

değil, küreselleşen dünya gerçekliği ışığı altında bütün devletleri ve toplumları bağlayıcı nitelikteki 

yaptırımlara havi ve gerçeklikte olmalıdır. Dinamik yapısına rağmen demokrasinin değişmeyecek olan 

evrensel değerleri nelerdir? 

 

Özgürlük; Demokrasi değerlerinin ihtiva ettiği en temel gereklilik özgürlüktür demek yanlış olmaz. 

Kişinin doğuştan bir kazanımı olan ve bütün hakların bir şekilde bağlantılı olduğu temel evrensel değer 

özgürlüktür. En geniş şekliyle özgürlüğü; tarihsel süreç içerisinde hakların elde edilmesi anlamında bedeni, 

fikri, ideolojik, inanç, yasal bir şekilde davranılma ve mal edinme gibi özgürlükleri içermekteyken, zamanla 

oy verme, statü elde etme, sağlık ve eğitim hakları gibi sosyal ve ekonomik haklarında kamusal alanda zorunlu 

bir şekilde değerlendirildiği gerçekliklere evrildiği esasları ihtiva eden değerler bütünü olarak ifade edilebilir. 

Toplum içerisinde statüsü veya makamı ne olursa olsun yaşama katılım adına ekonomisini temin etme, tam 

ve etkin katılım gibi eşitliğe giden yoldaki esas değerlerin ana unsuru özgürlüklerdir (Giddens, 2012: 412). 

“Özgürlükteki her eksilme, bu alandaki boşluğun iktidar tarafından doldurulması gibi bir sonuç doğuracaktır. 

O halde özgürlükler ne kadar bölünemez kabul edilirse iktidarın rolü de o denli sınırlandırılmış olur. Örneğin 

dilin özgürlüğü olmadan ifade özgürlüğü olmayacaktır” (Sartori, 2011: 46). 

Liberal anlayışta da özgürlükler, bireyler arasında adaletli ve engelleyici bir hal almaması anlamında 

hukuka bağlı özgürlük üzerine inşa edilmiş ve herkes için aynı özgürlük anlayışıyla özdeşleştirilmiştir 

(Heywood, 2015: 61). 

 

Eşitlik ; “Eşitlik ilkesi, klasik demokrasinin bireycilik ve özgürlük anlayışının zorunlu gereği ve 

sonucu, bu anlayışı gerçekleştirme koşuludur. Doğuştan var olan ya da sonradan kazanılan farklılıklar ne 

olursa olsun, herkese özgürlükte eşitlik tanımak, insana gösterilmesi zorunlu saygının gereğidir”  (Serim, 

1994: 14). Her şart altında, kazanım ve kaybetmelerde, sosyal haklar ve örgütlenme hakları adına, inançlar ve 

yaşamın her alanında bulunduğu konum ve yaratılışının evresindeki bireylerle ayni hak ve selahiyetlere 

sahipliğin adına eşitlik denildiği gibi, eşitsizliklerin değişken bir biçimde denge unsuru olabilmesi çabası da 

eşitlik kavramı içerisinde değerlendirilmektedir (Marshall, 1999: 210). Demokrasi kavramı içerisinde 

eşitlikler ve özgürlükler neredeyse birbirinin ikamesi gibidir. Birinin yokluğu diğerini de geçersiz kılar. 

Özgürlüğün ihlal edildiği ırkçılık, ötekileştirme, zorbalık, fikirlere saygısızlık ve yok sayma vb. bir çok 

değersizlik aynı zamanda eşitliğin de mahrumiyetidir (Becer, 2018: 13). “Fransız Haklar Beyannamelerinden, 

1789 tarihli İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesinin 6. Maddesine göre bütün vatandaşlar eşit 

olduklarında, her türlü kamu, rütbe, mevki, görev ve işin yeterliliklerine göre eşit olarak kabul edilirler” 

(Baltacı, 1996: 200-201). Eşitliğin kendi mahiyetini, yöneticilerin veya bağlamında devletin toplumuna karşı 

uyguladığı politik eylemlerde bulacağı da muhakkaktır. Kısacası eşitliğin sağlanmasında devlet nirengi 

noktası gibidir ve bunu sağlamak da zorunluluğudur. Sağlanamayan eşitlik anarşi ve terörize örgütlenmeleri 

doğurur ve sadece kişilere değil, netice itibariyle de devlet yönetimini çıkmaza sürükler. 

 

Adalet ;; Demokrasi kavramını ihtiva eden evrensel bütün değerlerin nirengi noktası adalet etiğinde 

saklıdır. Toplumsal bütün değerlerin, geçmiş ve gelecek adına zaman aşımına uğramayan bütün hak 

arayışlarının, gelecek ideallerinin ve ahlaki olgu ve düşüncelerin korunduğu, sadece görünen değil 

görünmeyen bütün değerlerinde saygıyla karşılanması gerekliliğinin mecburi bir şekle sokulduğu anlayışın 

mücessem hali adalet anlayışıdır (Karagöz, 2002: 267). Eşitliğin sağlanamadığı yerde, özgürlüklerin 

korunamadığı yerde, demokrasi değerlerinin işletilemediği yerde er veya geç işletilen ve sonuçlarına 
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katlanılması zaruri gerçeklik adalet anlayışıdır. “Montesquieu adaletin objektif bir kural olduğuna inanmakta 

ve bu nedenle geçerliliğinin insan fiillerine bağı bulunmadığını savunmaktadır. Ona göre adalet insanların 

yaptıkları kanunlar için en başta gelen değer ölçüsüdür” (Gürkan, 1988: 13).  

Sosyal adalet anlayışı da, bireyci adalet anlayışının toplumsal yansımalarını ihtiva eden gerçekliklerin 

genele yaygınlaştırıldığı adalet anlayışıdır. Toplumun huzuru ve güvenliğinin sağlanması adına yaptırımlara 

havi gerçekliklerin toplandığı anlayış sosyal adalet olarak karşımıza çıkar.  

 

Çoğunlukçuluk/Çoğulculuk ise; Demokrasi değerlerinin daha çok siyasal anlamda yansımasını içeren 

hakların iz düşümü gibidir. Eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin yansıtılarak tecelli etmesi adına demokrasi 

değerlerinin işletilmesi eylemidir. Şayet demokrasi değerleri işletiliyor ve bu durumun seçimlerle tecellisi 

değer görüyorsa, çoğunluk halkın çoğunluğunun adı, azınlık kalanın demokrasilerdeki karşılığı da 

çoğulculuktur. İster çoğunlukçu ister çoğulcu taraf olsun, demokrasi değerleri her bir birey için aynı ve bir 

derece daha değersiz değildir. Burada uygulanan ise sadece yönetime seçilecek olan yürütmenin seçilmesiyle 

bu hakların korunması gerekliliğinden kaynaklıdır. “Çoğunlukçu demokraside, çoğunluğun seçimine bağlı 

gelen yönetim bütünü yönetir ve tartışmasız bir kabulü netice verir “ (Becer, 2018: 45). Çoğulcu demokraside 

de yine çoğunluğu temsilen yürütmedeki yönetimin üstünlüğü kabul edilebilir fakat sınırsız yetkilerin 

olduğunu kabul etmek mümkün değildir ( (Yavuz, 2009: 292). 

 

4. AİLE ve KÜLTÜREL AKTARIM 

Tarih bilimciler ve toplum bilimciler aileyi bir bütün olarak ele almışlardır. Doğal olarak ta aile 

içerisindeki bireylerin hem yaşam biçimlerinin hem de ihtiyaçlarının aynı olduğunu varsaymışlardır. Esasında 

aileden aileye yaşam biçimleri ve ihtiyaçlar değişmekle birlikte aynı zamanda aile içinde de bu durumlar 

farklılıklar arz etmektedir. Bu durumun aksini ifade etmek yaş, cinsiyet gibi bir takım faktörleri göz ardı etmek 

manasına gelmektedir (Gittins, 2011, 15). 

Ailenin toplumsal yapı içerisinde nirengi noktası olması, toplum adına hayati olan eşitlikler, 

özgürlükler, adalet ve ötekileştirilmeme gibi demokrasi değerlerini ihtiva eden temel dinamik değerlerin, aile 

adına da bir o kadar önem arz ettiğini anlamamızı sağlar. Aile ile ilgili konularda en derin çalışmaları 

antropoloji uzmanları yapmışlardır. Bu çalışmalar tek bir aile tanımının yapılmasının yanlış bir durum 

olduğunu ve esas bu konuda önemli olanın bireylerin aile kavramında ne anladıklarının bilinmesidir. Bu 

farklılıklarla birlikte tabi ki bireylerin anlam dünyasında aileyle ilgili ortak değerler de bulunmaktadır. 

Birçok farklılığa rağmen bilinmektedir ki aile hayatında toplumlarda ve toplumlarda yaşayan 

bireylerde birçok ortak nokta da bulunmaktadır. Goody (2004: 5) bunları dört ana başlık altında toplamaktadır. 

Birincisi, ailenin tarihsel sürecine bakıldığında, ailenin önemli olmadığı hiçbir topluluğun olmadığı 

görülecektir. Esasında da aileler bir araya gelerek te toplulukları oluşturmaktadır. İkincisi, aile yasal olarak 

çoğu toplumda tekeşli bir yapıdaydı. Fakat bu durumun bu şekilde olmadığı yani tekeşliliğin yasal olmadığı 

durumlarda bile aile yine küçük bir birimdi. Üçüncüsü, Roma'daki gibi, ataerkil kabilelerde olduğu gibi tek 

yanlı grupların bulunduğu yerlerde dahi, ortak kan bağı ilişkisi kabul edilmekteydi. Son olarak, hiçbir toplum 

ya da topluluk yoktur ki anne-baba-çocuk ilişkisi duygusal ya da yasal olmasın. Tabi bazı bölgelerde bu durum 

söylenenin tam zıttı olarak özellikle baba-çocuk ilişkisi önemsiz olarak gösterilmiştir. Fakat bu durum 

genellenemeyecek kadar kısıtlıdır (Goody, 2004: 6-7). 

Aile multi-disiplinler çalışılan bir konu olmasından dolayı bazı disiplinler ailenin sadece kan bağı ile 

oluşan bir kavram olmadığı duruma sosyal ilişkiler ağı odaklı da bakılması gerektiği konusunda çalışmalar 

yürütmektedir (Coontz, 1999: 24). Bu yönüyle aileye genel bir tanımı şu şekilde yapmak mümkündür; Aile, 

bir kurum olması sebebiyledir ki toplumsal, fiziksel, biyolojik, psikolojik ve iktisadi yönleri ile en temel 

toplumsal birimdir. Aile geçmişle günümüz arasında köprü vazifesi yapan ve bu bağlamda toplumsallığın 

kronolojisindeki temel yapı taşı, maddi ve manevi değerleri kuşaktan kuşağa aktaran esas unsurdur. Bu 

yönüyle de ülkelerin değişim ve dönüşümlerinin analiz edilebilmesinde örneklem mahiyetindeki gerçekliktir 

de denilebilir (Ekici, 2014: 209). Bu tanımdaki esas nokta ailenin statik değil dinamik bir gerçeklik olduğudur. 

Kültürel aktarımın yapı taşı olması bağlamında da toplumsal değişimin izlenebileceği kurum olduğu açıktır. 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

437 

Yukarıda da ifade edildiği üzere tek bir aile tanımının yapılması neredeyse imkânsızdır. Bunun yanında 

tabi ki ailenin içerisinde bulunduğu kültürün özelinde bir eğiliminin olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bunun 

yanında ailenin ne olduğu konusunu açıklığa kavuşturmak için bu zamana kadar yapılan gerçek aile 

tanımlarını tekrardan günümüz dönem değişimlerini de dikkate alarak yorumlamamız gerekmektedir. Aile 

tanımında karşımıza çıkan en önemli kavramlardan bir tanesi şüphesiz kültürdür. Kültürün oluşumuna 

baktığımızda bu kavramı insanın oluşturduğunu görmekteyiz. Doğal olarak kültürün mucidi insandır. İnsan 

kültürü tabi ki de kalıtsal yollarla oluşturmaz. Kültür ancak nesiller arası aktarım yoluyla yani eğitim ve 

öğrenme yoluyla oluşturulur ve korunur. İnsan doğduktan sonra öğrenme süreci başlar. Doğal olarak ta 

öğrenme ile birlikte kültür oluşmaya başlar. Esasında psikoloji bilimi buna taklit ya da sosyal öğrenme adını 

koymuştur. Burada da açık olarak görülmektedir ki kültür kavramı aile kurumunda oluşmaya başlar. Aile belli 

bir yaşa kadar adeta okulun işlevini görmektedir. Kişinin örf, adet, gelenekleri okul dönemine kadar ailede 

oluşup şekillenmektedir. Esasında kültür açısından ailenin bu kadar önemli olmasının nedeni de budur (Topçu, 

2006: 17). Birey kültürü ailede aldıktan sonra bunu ileriye taşıyarak kültürleneceği diğer kurum da okuldur. 

“Okul ailenin gücü ve kapasitesinin yetmediği toplumsal gerçeklerin yeniden oluşturulduğu ve 

gerçekleştirildiği yerdir. Bu sayede çocuklar, gençler ve yetişkinlerde siyasal, ekonomik, ideolojik, estetik, 

ahlaki bir takım değer yargıları geliştirilmeye çalışılır. İşte bu değer yargılarının tümü toplumun kültürüdür” 

(Celkan, 2005: 35). Kültürel aktarımın aracı olan sosyal iletişimin en etkin yaşam alanı olan okullar, doğası 

gereği karşılıklı saygıyı, fikir özgürlüklerini, hoşgörülü davranmayı ve kendisini geliştirmeyi merkeze 

almasından kaynaklı olarak eşsiz ortamlardır. Bu durum da demokrasi değerlerinin açık birer iz düşümleridir. 

Sosyal iletişime gereken birey de aynı şekilde bir kültürleşme içerisinde aktarım da bulunurken, demokrasi 

değerlerinin de içselleştirildiği bir durumu yansıtarak toplumsal yaşamın sürdürülebilirliğine katkıda bulunur 

(Çullu ve Samancı, 2016: 81). 

Tüm bu yazılanlardan çıkarılacak temel şey kültürün nesillerden nesillere aktarılabilir bir kavram 

olmasıdır. Bu çerçevede kültür aktarımını tanımlayacak olursak; bir grup ya da topluluğa ait maddi ya da 

manevi tüm değerlerin nesillerden nesillere aktarılması ve bu kavramın aktarılan nesiller tarafından 

benimsenmesinin sağlanmasıdır (Siegel, 1999: 401). 

 

5. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Demokrasi kurallar bütünü olmaktan çok bir yaşam biçimidir. İnsan odaklı bu yaşam biçiminde en 

etkili merkez öncelikle aile ve sonrasında da eğitim adına okul ortamıdır. Sosyal sürece dahil olunan bu iki 

toplumsal gerçeklikte de hoşgörü, karşılıklı saygı, öğretmen öğrenci ilişkisinde adaletle hükmedebilme ve 

sosyal bir ortam olan okul yaşantısında sosyal adaletin sağlanması, şefkatle yaklaşma vb. demokrasi 

değerlerinin iz düşümleri olan etik ve ahlaki değerlerin işletilmesinin zaruri ve elzem olduğu anlaşılmaktadır.  

 Kültürleşme süreci içerisinde de aile ve okulun ilk sosyal alanlar olması ve yaşanılan değerlerin de 

aktarım sürecinin zemininin buralar olması bağlamında demokrasi, ana bir çark gibi kültürel aktarım adına 

nirengi noktası kabul edilebilecek değerleri ihtiva etmektedir. Bireyin ailede alacağı eğitimin devamı okul 

yaşantısına, sonrasında da tekrar aile ve toplumsal yaşantıya aktarılan ve sürdürülebilir bir dinamizmi 

oluşturan değerlerin en saf halinin demokrasi değerleri olduğunda şüphe yoktur. Kısacası; kültürleşme süreci 

geçmişinden günümüze değerlerin ve geleneksel anlayışın bir aktarımı, bu aktarımda da başrol de aile ve okul 

yaşantısı yer alırken, yaşam alanında sahnelenecek değerlerin de demokrasi eksenli gerçeklikler olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Sonuç itibariyle de;  sosyal yaşam içerisinde demokrasi değerlerinin içselleştirildiği ve haklarını 

bilerek ve yaşamına uygulayarak kişiliğine yön verme gayretinde olan birey, aile ve okulla birlikte yaşam 

tarzlarını birleştirerek kendisinden sonraki yaşamı adına da çevresindekilere hal diliyle ve söylemleriyle 

aktarımda bulunarak kültürleşmeye katkı sağlar. Ancak yaşanarak ve zamanla yaşamsal süreç içerisinde 

yaşatarak deneyimlenen demokrasinin, belli zaman aralıklarına veya hudutları çizilmiş mekânlarla 

sınırlandırılamayacağı görülmektedir. Sadece somut gerçeklikler değil soyut kavramların da aktarımında 

demokratik değerlerin vazgeçilmezliğiyle kültür aktarımı ve nihayetinde kültürleşmenin olacağı 

anlaşılmaktadır. Bu aktarımın menşeinin de en başta aile olduğu bir realitedir. 
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Doç. Dr. Hasan AYAYDIN212; Öğr. Gör. Fahrettin PALA213; Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir BARUT214 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BANKACILIK SİSTEMİNDE KREDİ RİSKİNİN 

BELİRLEYİCİLERİ215 

DETERMINANTS OF CREDIT RISK IN BANKING SYSTEM IN DEVELOPING COUNTRIES 

 

 

 

ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, 34 gelişmekte olan ülke için 2005-2017 dönemi verilerini kullanarak takipteki 

kredileri etkileyen (kredi riski) faktörleri belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda dinamik panel veri 

modellerinin tahmininde yaygın olarak kullanılan sistem GMM (Generalized Method of Moments) yaklaşımı 

kullanılmıştır.  

Çalışma sonuçları, ekonomik büyümenin, yurtiçi kredilerin ve ticari açıklığın olumlu etkilerinin kredi 

riskini azalttığı, işsizlik oranı, enflasyon ve vix ise kredi riskini artırdığı tespit edilmiştir. Her ülkenin 

ekonomik yapısı birbirinden farklı olduğu için gelişmekte olan ülkelerde bankacılık sektöründeki kredi 

riskinin belirleyicilerinin her bir ülke için ayrı ayrı tespit edilmesi önem arz etmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Takipteki Alacaklar, Bankacılık Sistemi, Panel Veri, Gelişmekte Olan Ülke. 

 

 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the factors affecting the non-performing loans (credit risk) 

by using the 2005-2017 period data for the 34 developing country. In accordance with this purpose, system 

GMM (Generalized Method of Moments) approach, which is widely used in estimating dynamic panel data 

models, was used.  

The results of the study showed that the positive effects of economic growth, domestic loans and 

commercial openness decreased the credit risk, unemployment rate, inflation and vix increased the credit risk. 

Since the economic structure of each country is different from each other, it is important to determine the 

determinants of credit risk in the banking sector separately for each country in the developing countries. 

Keywords:  Non-Performing loans, Banking System, Panel Data, Developing Country. 
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1.Giriş 

Bir ülkenin finansal sisteminin baskın bileşeni olan bankacılık sisteminin kredi riski ölçümü, özellikle 

küresel finansal krizin ardından akademisyenlerin, ekonomik ajanların ve diğer profesyonellerin ilgisinin 

oldukça arttığı önemli bir konudur. Son on yılda, büyük ve kontrolsüz artışlarının bir bütün olarak bankacılık 

sisteminin nihayetinde iflasına yol açacağından, neredeyse tüm dünyada takipteki alacaklar ilgi konusu 

olmuştur (Gabeshi, 2017: 95). Takipteki alacaklar olarak adlandırılan sorunlu krediler, borçlu ile banka 

arasındaki sözleşmede belirtilen yapısal sürede ödenmeyen kredilerdir (Mazreku vd. 2018: 3). 

Bankaların istikrarının her toplumun ekonomik büyümesinin ön koşullarından biri olduğu 

bilinmektedir. Çünkü bankalar sermayeyi, sermaye yeterliliğinden sermaye yetersizliğine sahip katılımcılara 

tahsis etmede hayati bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, uluslararası finansal piyasada yirminci yüzyılın 

sonlarında meydana gelen yapısal değişikliklerin, bankaların faaliyetlerinin kuralsızlaştırılması ve 

uluslararasılaşmasının yanı sıra, bankalar arasındaki rekabetin artması da etkili olmuştur. Bankalar arasındaki 

güçlendirici rekabet, bankaların artan kredi riskini etkiledi, yani borç verme kriterlerinin gevşetilmesini ve 

tarama prosedürlerinin gevşemesini etkiledi, bu da bankaların kredi verme faaliyetlerinin kalitesinin 

aşınmasına yol açmıştır (Radivojević vd., 2019: 481).  

Kredi riski yönetimi, bankacılık sektörüne özgü veya belirli bir bankaya özgü olan çeşitli 

mikroekonomik değişkenlerle birleşik makroekonomik faktörlerin öngörülemeyen doğası nedeniyle finansal 

sektörde karmaşık bir konu olduğu bilinmektedir. Bankaların büyük bir faaliyeti, borçlunun vaat edildiği gibi 

krediyi geri ödeyemeyeceği ve vadeli mevduatlara sabit bir faiz oranı ödeyebilme riskini içeren bir borç 

vermedir. Bu, borç verme faizlerinin düşmesi riskini içerir ve bankanın yatırımlarından kazandığı paradan 

daha az kazanmasına neden olmaktadır (Garr, 2013: 64). 

Takipteki alacaklar konusunda hem kullanılan örneklerde hem de yöntemlerde yaygın araştırma 

nonperforming loansı (NPL)'lerin makro ve mikro belirleyicilerinin ve ilgili ekonomiler üzerindeki etkilerinin 

anlaşılması için uygulanan sistemik şoklar hem firmaya özgü faktörlerden hem de makroekonomik 

dengesizliklerden (sistemik şoklar) kaynaklanabilmektedir. Bu açıdan çalışmalarda genel olarak firmaya özgü 

ve/veya makroekonomik değişkenler kullanılmaktadır (Polat, 2018: 695). 

Kredi riskinin bankaların karşı karşıya olduğu en büyük risk olduğu göz önüne alındığında, birçok 

çalışmada bankacılık sektöründeki kredi riskinin nedenleri araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada amaç 

gelişmekte olan 34 ülke için 2005-2017 dönemi verilerini kullanarak takipteki kredileri etkileyen (kredi riski) 

faktörleri panel veri analizi yöntemi ile belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma dört farklı bölümden 

oluşmuştur. Bu bölümde kredi riski ve belirleyicilerinin önemi ele alınmıştır. İkinci bölümde literatür 

incelemesi yapılmıştır. Üçüncü bölümde çalışmanın veri seti ve bulguları değerlendirilmiştir. Son bölüm ise 

sonuç ve değerlendirme kısmından oluşmuştur. 

 

2.Literatür İncelemesi 

Genel olarak makroekonomik performans ve banka kredisi ile ilgili geniş bir literatür mevcuttur. Bu 

çalışmada da literatürde var olan önemli bazı çalışmalar özetlenmiştir. 

Radivojević vd. (2019) çalışmalarında verileri bulunmayan Kolombiya dışındaki diğer gelişmekte olan 

tüm Latin Amerika ülkeleri için 2000-2015 dönemi yıllık verilerini kullanarak, nonperforming loansı (NPL) 

etkileyen temel makro ve mikro ekonomik belirleyicileri panel veri analizi yöntemi ile incelemişlerdir. 

Çalışma sonucu, enflasyon oranın ve çalışmada yer alan mikro ekonomik değişkenlerin NPL üzerinde her 

hangi bir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Yine çalışma sonucu, GSYİH'nın Latin Amerika'nın 

gelişmekte olan ülkelerinde, takipteki alacaklar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu, nihai tüketim 

harcamaları (HFC) ve NPL'ler arasında negatif bir ilişki olduğunu, işsizlik oranı (UNR)’nın takipteki alacaklar 

üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Ayrıca enflasyon oranının 

(INF) takipteki alacaklar üzerinde istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı etkisi olmadığını da ortaya 

koymuştur.  

Polat (2018) çalışmasında Türkiye ve Suudi Arabistan için 2000-2016 yılları arasındaki yıllık verileri 

kullanarak, takipteki alacakların [NonPerforming loans(NPLs)] makroekonomik belirleyicilerini beta 
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regresyon analizi yöntemi ile incelemiştir. Çalışma sonucu, piyasa kapitalizasyonu ve enflasyon 

değişkenlerinin Türkiye için NPL ile olumlu yönde ilişkili olduğunu, GSYH, enflasyon, borç, piyasa 

kapitalizasyonu ve para arzının , Suudi Arabistan için NPL ile pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Ayrıca çalışma sonucu, Suudi Arabistan için işsizlik ve şeffaflık değişkenleri ile NPL arasında negatif bir 

ilişki olduğunu da ortaya koymuştur. Mpofu-Nikolaidou (2018) çalışmalarında 22 Sahra altı Afrika ekonomisi 

için 2000-2016 dönemi yıllık verilerini kullanarak, bankacılık sisteminde kredi riskinin makroekonomik 

belirleyicilerini panel veri analizi yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışma sonucu, reel gayri safi yurt içi hasıla 

(GSYİH) büyüme oranındaki artışın takipteki alacakların toplam bürüt kredilere oranı üzerinde istatistiksel ve 

ekonomik olarak önemli bir azaltma etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca enflasyon oranı, bankalar 

tarafından özel sektöre verilen krediler, dışa açıklık, küresel dalgalanmayı temsilen VIX (VolatiliteIndex) ve 

2008/2009 küresel finansal krizin, nonperforming loanslar (NPL) üzerinde olumlu ve önemli bir etkisi 

olduğunu ortaya koymuştur.  

Wan (2018) çalışmasında Çin’deki 160 banka için Ocak 2007 ve Haziran 2015 dönemi arasındaki 

verileri kullanarak, konut fiyatlarının tahsili gecikmiş alacaklar [(takipteki alacaklar/ nonperforming loansı 

(NPL)] üzerindeki etkisini panel veri analizi yöntemi ile incelemiştir. Bu inceleme için ilk önce 2004-20015 

yılları arasında büyükşehirlerde kabarcık testi ile konut kabarcıklarını tespit edilmiş ve ardından, kabarcıklı 

konut fiyatlarının NPL üzerindeki etkisini belirlemek için 19 sanayi sektörünün 2005-2015 yılları arası mikro 

ve makro banka verilerini panel veri analizi ile incelenmiş ve çalışma sonucu, konut fiyatlarının NPL üzerinde 

önemli ölçüde olumsuz etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca Granger nedensellik testi sonuçları da konut 

fiyatlarının NPL’ye neden olduğunu ortaya koymuştur. Mazreku vd. (2018) çalışmalarında 2006 ve 2016 

döneminde Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Kosova, Makedonya 

ve Romanya gibi geçiş ülkeleri için makroekonomik faktörlerin (NonPerforming loans (NPLs), takipteki 

alacaklar üzerindeki etkisini panel veri analizi yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmada özellikle 

makroekonomik değişkenler olarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH büyümesi), enflasyon, işsizlik ve 

ihracat artışı gibi faktörler kullanılmıştır. Çalışma sonucu, GSYH büyümesi ve enflasyonunun NPL ile negatif 

ve anlamlı bir ilişkisi olduğunu, işsizliğin ise NPL ile pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. 

Us (2017) çalışmasında Türk bankacılık sektöründe yer alan 21 bankanın (3'ü devlet, 10’nu özel ve 8’i 

yabancı) 2002Q4- 2013Q3 çeyrek dönemine ait verilerini kullanarak, küresel krizin Türk bankacılık 

sektöründe takipteki alacakların dinamikleri üzerindeki etkisinde mülkiyet yapısının etkisini panel veri analizi 

yöntemi ile incelemiştir. Çalışma sonucu, küresel krizin bankalar arasında oldukça değişkenlik gösteren NPL 

dinamikleri üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Krizin NPL dinamiklerini bankalar 

arasında farklı şekillerde etkilemesinin nedeni ise politika sonuçlarının benzer/eşit olmaması olduğunu ifade 

etmiştir. Waqas vd. (2017) çalışmalarında üç Güney Asya (Pakistan, Hindistan ve Bangladeş) ekonomisi için 

2000-2015 dönemi arasındaki verileri kullanarak, bankacılık sektöründeki kredi riski belirleyicilerini panel 

veri analizi yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmada bankaya özgü ve makroekonomik değişkenler kullanılırken 

kredi riski için takipteki alacaklar değişkeni kullanılmıştır. Çalışma sonucu, bankaya özgü faktörlerin 

(verimsizlik, kârlılık, sermaye oranı ve kaldıraç) takipteki alacaklar üzerinde önemli bir katkısı olduğunu 

ortaya koymuştur. Genel olarak takipteki alacakların sadece dış etkenlerden etkilenmediğini, aynı zamanda 

kötü yönetim ve eksiklik vb. gibi iç etkenlerden de etkilediğini ortaya koymuştur. 

Gabeshi (2017) çalışmasında Arnavutluk için 2005-2014 dönemi arasındaki yıllık verileri kullanarak, 

makroekonomik gelişmeler ile takipteki kredi alacakları arasındaki ilişkiyi çoklu doğrusal regresyon modeli 

ile incelemiştir. Çalışma sonucu, GSYİH büyüme oranı, kredi büyüme oranı ve hisse fiyat endeksleri 

azaldıkça, faiz oranı ve kredi/mevduat oranları ise arttıkça takipteki kredi alacaklarının da arttığını ortaya 

koymuştur. Ayrıca, takipteki kredi alacakları reel döviz kurunun değerlenmesinden olumlu yönde 

etkilendiğini de göstermiştir. Shkodra-Ismajli (2017) çalışmalarında Kosova’daki 7 ticari banka için 2006-

2015 dönemi arasındaki verileri kullanarak, kredi riskini etkileyen bazı faktörlerin sınıflandırılmasını panel 

veri analizi yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışma sonucu,  kredi riski ile karlılık (ROE ve ROA), verimsizlik 

(IE), kredi / mevduat oranı (LDR), kredi büyümesi (CG) ve mevduat oranı (DR) arasında anlamlı bir ilişki 
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olduğunu, ödeme gücü (SR) ve kredi oranı (CR) ile  istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya 

koymuştur. 

Dimitrios vd. (2016) çalışmalarında 1990Q1-2015Q2 dönemleri arasında Euro bölgesi bankacılık 

sistemindeki takipteki alacakların ana belirleyicilerini panel veri analizi yöntemini kullanarak belirlemeye 

çalışmışlardır. Çalışma sonucu, ROA ve ROE, çoğu modelde NPL'ler ile negatif ilişkili olduğunu,  FISCAL 

(Mali politika) ve DEBT (Devlet borcu), çoğu modelde GROWTH (Ekonomik büyüme) ve INFLRAT 

(Enflasyon oranı) gibi negatif fakat önemli olmayan bir etkiye sahip olduğunu, işsizlik oranın ise NPL ile 

güçlü bir pozitif ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca TAXINC’in (Vergi oranı) kredi portföyünün 

kalitesini önemli ölçüde etkilediğini, NPL ile güçlü bir pozitif ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. Ghosh 

(2015) çalışmasında 1984-2013 yılları arasında 50 ABD eyaletindeki ve Columbia Bölgesi'ndeki tüm ticari 

bankalar ve tasarruf kurumları için tahsil edilemeyen kredilerin [nonperforming loansı (NPL)] bölge 

ekonomik belirleyicilerinin yanı sıra, devlet düzeyinde bankacılık sektörüne özgü belirleyicileri panel veri 

analizi yöntemi ile incelemiştir. Çalışma sonucu, daha fazla banka kârlılığının NPL’yi azalttığını, daha büyük 

sermayeleşme, likidite riskleri, düşük kredi kalitesi, daha yüksek maliyet yetersizliği ve bankacılık sektörünün 

büyüklüğü NPL’yi artırdığını ortaya koymuştur. Ayrıca, reel GSYİH ve reel kişisel gelir artış oranları ve 

devlet konut fiyat endeksindeki değişiklikler NPL’yi azaltırken, enflasyon oranı, işsizlik oranı ve ABD kamu 

borcunun NPL’yi önemli ölçüde artırdığını ortaya koymuştur.  

Messai-Jouini (2013) çalışmalarında İtalya, Yunanistan ve İspanya’daki 85 banka için 2004-2008 

dönemi arasındaki yıllık verileri kullanarak,  takipteki alacakların belirleyicilerini panel veri analizi yöntemi 

ile incelemişlerdir. Çalışmada makroekonomik değişkenler ile bankaya özgü değişkenler kullanmıştır. 

Çalışma sonucu, GSYİH büyüme oranı ile NPL arasında anlamlı ve olumsuz bir ilişki olduğunu, yani reel 

ekonomideki iyileşme ticari bankaların tahsili gecikmiş alacak portföylerinde azalma yarattığını ortaya 

koymuştur. Ayrıca çalışma sonucu, işsizlik oranı ile NPL arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu, reel 

faiz oranı ile NPL arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu, değişken kredi zararları rezervi ile NPL 

arasındaki ilişkinin olumlu ve önemli olduğunu ortaya koymuştur. Yine varlıkların getirisi (ROA) ile NPL 

arasında da anlamlı ve olumsuz bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Garr (2013) çalışmasında Gana’daki 33 

ticari banka için 1990-2010 dönemi yıllık verilerini kullanarak, kredi riskini etkileyen bankalara özgü, sektöre 

özgü ve makroekonomik faktörleri panel veri analizi yöntemi ile incelemiştir. Çalışma sonucu, takipteki 

alacakların; yönetim verimliliği, GSYİH, devlet borçlanması ve finansal sektörün gelişmesinden önemli 

ölçüde etkilendiğini, devlet borçlanması ve finansal sektör gelişimi takipteki alacaklar ile olumsuz yönde ilişki 

iken yönetim yetersizliği ve GSYİH ile olumlu yönde bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. 

 

3. Veri Seti ve Bulgular 

Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan 34 ülke için takipteki kredileri etkileyen (kredi riski) faktörlerin 

2005-2017 dönemi için tespit edilmesidir. Çalışmada yer alan bağımlı değişken, takipteki alacakların toplam 

(brüt) kredi yüzdelerine oranı ile ölçülen takipteki alacaklardır (TGA). Bağımsız değişkenler ise şu şekildedir, 

GSYH büyüme oranı (GDPGR), yerel para birimi bazında yıllık GSYH büyüme yüzdesidir. İşsizlik oranı 

(UNEMP), ILO'nun tahminine dayanan toplam işgücü yüzdesi olarak toplam işsizlik oranıdır. Borç verme 

faiz oranı (LIR), bankaların müşterilerine borç para verirken sunduğu faiz oranıdır. Enflasyon oranı (ENF), 

mal ve hizmet sepeti alımının ortalama tüketicisine olan maliyetteki yıllık yüzde değişimdir. (DCPGDP), 

bankalar tarafından GSYİH'nın yüzdesi olarak özel sektöre verilen yerel kredidir. VIX, küresel oynaklığı 

proksiye eden (sağlayan) Chicago Board Options Döviz Piyasası Oynaklık Endeksidir (CBOE), Ticaret açıklık 

ise (TO) GSYİH'nın bir payı olarak ölçülen mal ve hizmetlerin ihracat ve ithalat toplamıdır. Çalışmada 

kullanılan değişkenler Dünya Bankası veri tabanından ve Federal Reserve Economic Data veri tabanından 

elde edilmiştir. 
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Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler 
Değişkenler Hesaplama KOD 

Takipteki 

Alacaklar 

Tahakkuk etmeyen kredilerin toplam (brüt) kredilere 

oranı olarak yüzde olarak ölçülen takipteki alacaklar  
TGA 

GSYİH 

Büyüme Oranı 

Yerel para birimi bazında yıllık GSYH büyüme 

yüzdesi 
GDPGR 

İşsizlik 

Oranı 

ILO'nun tahminine dayanan toplam işgücü yüzdesi 

olarak toplam işsizlik oranı 
UNEMP 

Borç Verme 

Faiz Oranı 

Bankaların müşterilerine borç para verirken sunduğu 

faiz oranı 
LIR 

Enflasyon 

Oranı 

Mal ve hizmet sepeti alımının ortalama tüketicisine 

olan maliyetteki yıllık yüzde değişim 
ENF 

Özel 

Sektöre Verilen 

Krediler 

Bankalar tarafından GSYİH'nın yüzdesi olarak özel 

sektöre verilen yerel kredidir DCPGDP 

VIX 
Küresel oynaklığı proksiye eden (sağlayan) Chicago 

Board Options Döviz Piyasası Oynaklık Endeksidir 
VIX 

Ticari 

Açıklık 

GSYİH'nın bir payı olarak ölçülen mal ve 

hizmetlerin ihracat ve ithalat toplamı 
TO 

Çalışmada öncelikli olarak değişkenlerin durağanlıkları incelenmiştir. Çünkü serilerin durağan 

olmaması durumunda sahte regresyon olayı ortaya çıkmaktadır, bu da sonuçların yanlış olmasına neden 

olabilmektedir. Bu nedenle Im, Peseran ve Shin panel birim kök analizi ile değişkenlerin durağanlığı test 

edilmiştir ve raporlanmıştır. 

 

Tablo 2: IPS Panel Birim Kök Analizi Sonuçları 

 I(0) I(1) 

TGA -

9.365*** 

- 

GDPGR -

6.590*** 

- 

UNEMP -5.280** - 

LİR -1.622* - 

ENF -

9.777*** 

- 

DCPGDP -1.402* - 

TO 0.234 -

12.370*** 

VİX -3.995** - 

Not: ***,**,* sırası ile değişkenlerin %1,%5 ve %10 önem düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir. 

 

Im, Peseran ve Shin panel birim kök testi sonuçlarına göre ticari açıklık dışındaki diğer tüm 

değişkenlerin I(0) düzeyinde durağan oldukları tespit edilmiştir. Ticari açıklık değişkeni ise birinci farkı 

alındıktan sonra I (1) düzeyinde durağan hale gelmiştir. 

Dinamik modellerde bağımlı değişkenin gecikmeli değeri ile hata teriminin ilişkili olması, En Küçük 

Kareler (EKK) tahmincilerinin sapmalı ve tutarsız sonuçlar vermesine neden olmaktadır (Baltagi, 2005: 135). 

Söz konusu sorunları gidermek amacıyla dinamik panel tahminlerinden Generalized Method of Moments 

(GMM) yöntemi önerilmiştir. Bu yöntem, uygulama kolaylığı ve tahmin için gerekli olan araç değişkenlere 

ilişkin nispeten basit varsayımlara dayandığından dinamik modellerin tahminlerinde yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Arellana ve Bover (1995) tarafından geliştirilen sistem GMM yaklaşımı ise fark denklemi 

ile düzey denklemlerinin birleştirilmesine dayanmaktadır. Blundell ve Bond (1998) ve Blundell vd. (2000) 

fark GMM’nin sonlu örneklemde zayıf bir tahmin gücüne sahip olduğunu ve katsayı tahminlerinin sapmalı 
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olduğunu ortaya koymuşlar ve sistem GMM’nin tahmin gücünün daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir 

(Dökmen, 2012: 46). Bu doğrultuda çalışmada dinamik panel veri modellerinin tahmininde yaygın olarak 

kullanılan sistem GMM yaklaşımı tercih edilmiştir. 

 

Tablo 3: Sistem GMM Sonuçları 
tga Coef. Std. Std. 

Err. 

z P>z 

TGA_1 0.764 0.033 23.32 0.000*** 

GDPGR -0.095 0.024 -3.93 0.000*** 

UNEMP 0.126 0.055 2.30 0.021** 

LIR 0.023 0.022 1.05 0.295 

ENF 0.049 0.011 4.49 0.000*** 

DCPGDP -0.029 0.016 -1.89 0.059** 

D1.TO -0.045 0.012 -3.85 0.000*** 

VİX 0.014 0.009 1.67 0.096* 

C -0.282 0.477 -0.59 0.555 

     

Wald chi2(8) 1379.52    

Prob > chi2 0.000***    

Number of 

instruments  

143    

Sargan Test 17.450 

(1.000) 

   

AR(1) 

AR(2) 

-

1.369(0.170) 

0.225 

(0.821) 

   

Not: ***,**,* sırası ile değişkenlerin %1,%5 ve %10 önem düzeyinde anlamlı olduğunu ifade 

etmektedir. 

 

Analiz bulgularına göre; takipteki alacaklar kendilerinin bir gecikmeli halinden pozitif, GSYİH’da 

meydana gelen büyüme takipteki alacakları negatif, işsizlik oranında meydana gelen artış, enflasyon oranında 

meydana gelen artış, VIX oranında meydana gelen artış takipteki alacakları pozitif etkilerken, yurtiçi krediler, 

ticari açıklık ise takipteki alacakları negatif yönde etkilemiştir. Faiz oranı ise istatistiki olarak anlamsız olduğu 

tespit edilmiştir.  

Model spefikasyonlarını incelemek için üç temel test uygulanmıştır. Bunlar: Wald testi, Sargan testi 

ve Arellano-Bond (AB) testidir. Wald testi, bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenleri açıklamada anlamlı 

olup olmadığı test etmek için kullanılmaktadır ve hipotezleri aşağıdaki gibidir (Güngör ve Yerdelen Kaygın; 

2015: 162). 

H0 = Bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenleri açıklama gücü yoktur.  

H1 = Bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenleri açıklama gücü vardır 

Tablo 3’e göre %1 önem düzeyinde bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıkladığı, yani H1 

hipotezinin kabul, H0 hipotezinin reddedildiği ve buna göre modelin bütün olarak anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. 

Sargan testi ile içsellik kontrolü yapılmakta ve değişkenlerin geçerliliği test edilmektedir. Sargan 

testinin hipotezleri aşağıdaki gibidir. 

H0 = Araç değişkenler dışsaldır. 
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 H1 = Araç değişkenler dışsal değildir. 

Tablo 3’e göre sargan testi değeri (1.000), (p>0,05) olduğundan dolayı H0 hipotezi kabul edilmiştir 

yani, modelimizde içsellik problemi bulunmamaktadır. Buna göre bağımsız değişkenlerle hata teriminin 

korelasyonlu olmadığı tespit edilmiştir. 

Modelde otokorelasyon probleminin olup olmadığı ise Arellano-Bond testi ile incelenmiştir ve testin 

hipotezleri aşağıdaki gibidir. 

H0: Otokorelasyon yoktur. 

H1: Otokorelasyon vardır. 

Tablo 3’e AR(1) ve Ar(2) sonuçları, (p>0,05) olduğundan dolayı H0 hipotezi kabul edilmiştir yani, 

modelimizde otokorelasyon problemi bulunmamaktadır.  

Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde ekonomik büyüme, yurtiçi krediler ve ticari alacakların 

takipteki alacakları azalttığı, buna karşın işsizlik oranının, enflasyonun ve VIX oynaklık oranın ise takipteki 

alacakları artırdığı tespit edilmiştir. 

 

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan 34 ülkenin takipteki kredilerini etkileyen (kredi riski) faktörleri 

2005-2017 dönemi verilerini kullanarak tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada ilk önce sahte 

regresyon olayının önüne geçmek için değişkenlerin durağanlıkları Im, Peseran ve Shin panel birim kök testi 

ile analiz edilmiş, değişkenlerin durağanlıkları sağlandıktan sonra, modellerin tahmininde yaygın olarak 

kullanılan sistem GMM yaklaşımı ile devam edilmiştir. 

Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, ekonomik büyümenin, yurtiçi kredilerin ve ticari açıklığın 

olumlu etkilerinin kredi riskini azalttığı, işsizlik oranının, enflasyonun ve oynaklığın kredi riskini artırdığı 

tespit edilmiştir. Bu bağlamda politika yapıcıların özellikle enflasyonu ve işsizliği azaltacak politikalar 

geliştirmeleri, kredilerle sektörü desteklemeleri riskin azaltılması açısından önem arz etmektedir. Yine her 

ülkenin ekonomik yapısı birbirinden farklı olduğundan dolayı gelişmekte olan ülkelerde bankacılık 

sektöründeki kredi riskinin belirleyicilerinin her bir ülke için ayrı ayrı tespit edilmesi önem arz etmektedir. 
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Dr. Öğr. Üyesi Bahadır ÇOKAMAY216 

AHMET ADNAN SAYGUN’UN 3. SENFONİSİNDE KORNO’NUN KULLANIMI ÜZERİNE BİR 

İNCELEME217 

AN INVESTIGATION OF USING FRENCH HORN IN AHMET ADNAN SAYGUN’s THIRD 

SYMPHONY 

 

 

 

ÖZ 

Çağdaş Türk Müziğinde önemli bir yere sahip olan Ahmet Adnan Saygun, solo, piyano, oda müziği 

ve senfoni gibi türlerde birçok eserler vermiştir. Özellikle senfoni orkestrası için yazdığı eserlerde senfonik 

müziğin olanaklarının sınırlarını zorlamış, yararlandığı Türk müziği makam dizilerini birer renk olarak 

kullanmış ve orkestrasyonunda bunu göstermiştir.  

Korno’nun, Saygun’un senfonik müziğinde ayrı bir yeri olduğu görülmüştür. Her ne kadar çağdaş icra 

tekniklerini kullanmasa da kornonun ses genişliğini ve etkisini kullandığı pasajlar dikkat çekmektedir. 

Bestecinin ayrıca, korno icrasında efektif bir yere sahip, flatterzunge, chiuso, aperto-surdin gibi tekniklere 

özellikle yer verdiği görülmüştür. Saygun’un 3.Senfonisi, bu tekniklerin yanı sıra korno’nun kullanımını da 

incelemek üzere seçilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ahmet Adnan Saygun, Korno, Senfoni. 

 

 

 

ABSTRACT 

Ahmet Adnan Saygun who has a significant role in Modern Turkish Music, had many composition in 

solo, piano, chamber music and symphony. Especially in compositions which he composed for symphony 

orchestra, he showed great attitude, used Turkish music mode as a colour and showed this usage on his own 

orchestration.  

French horn takes important part in Saygun’s symphonic music. Although he did not use modern 

techniques, some passages that he used French horn’s sound width and affect, takes attention. Also, composer 

gave substantial role to some techniques such as flatterzunge, chiuso, aperto-surdin that are effective on 

French horn performs. Apart from these techniques, Saygun’s Third Symphony was selected to investigate 

French horn usage.  

Keywords: Ahmet Adnan Saygun, French Horn, Symphony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü.; Düzce/TÜRKİYE; e-posta: 

bahadırcokamay@hotmail.com 
217 Bu makale, yazarın Türk Bestecilerin Senfonik Eserlerindeki Korno Sololarının İncelenmesi adlı Sanatta Yeterlik tezinin 

bir bölümünden üretilmiştir. 

 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

448 

GİRİŞ 

“Kültür; genel bir ifadeyle, tarihsel perspektif bakış açısıyla, bir toplumun gelişim süreci içinde kendini 

gösteren, maddi ve manevi değerlerini kapsayan son derece önemli bir sistemler bütünüdür. Kültürün en 

önemli aktarıcısı olan insanoğlu, geçmişten aldığı bütün kazanımlarını kendisinden sonraki nesillere iletmekle 

sorumlu bir taşıyıcı konumundadır” (Yücel, 2017: 553). Türk müzik kültürü de özellikle Osmanlı döneminde 

çeşitli sosyal, bilimsel ve müziksel birleşimler neticesinde gelişme göstermiş ve çeşitli kollara ayrılmıştır. Bu 

kollardan biri olan Çağdaş Türk müziğinin gelişimi de çoksesli Avrupa müziğiyle olan etkileşimlerden 

kaynaklanmaktadır. 

Çoksesli müziğin Türk müzik kültüründe yer alması, 16.yüzyıla kadar dayansa da kurumsal etkileşim 

19.yüzyılda artmış, sosyolojik olaylar eşliğinde 20.yüzyıla kadar gelmiştir. Bu süreçte Tanzimat ile yaşanan 

değişimin yanında 1826’da Muzika-i Hümayun’un kurulması çoksesli müziğin yani batı müziğinin resmi 

başlangıcı da sayılabilir.  

1923’de Cumhuriyet’in ilanına kadar başta İstanbul olmak üzere çok sesli müzik adına çeşitli 

hareketler olmuş ama hep kısır bir döngü içinde olmuştur. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte çok sesli müzik 

alanında da birçok batılılaşma hareketi kaldığı yerden hızla devam etmiştir. Yetenekli gençler yurtdışında 

eğitim almaya gönderilmiş, yeni açılan müzik kurum ve kuruluşlarına yabancı uzmanlar getirilmiş ve ulusal 

ezgilerimizin derlenmesi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır.  

İşte bu genç yeteneklerden biri olan Ahmet Adnan Saygun (1907-1991), hemen hemen bütün müzik 

türlerinde eser vermiş az sayıdaki bestecilerdendir. Türk Beşleri olarak adlandırılan toplulukta kendine özgü 

bir yeri olan Saygun, besteciliğinin yanı sıra etnomüzikolog, müzik eğitimcisi ve yazar olarak da ön plana 

çıkmıştır. 

1928 yılının sonbaharında Atatürk’ün isteğiyle açılan sınavı kazanarak, Paris’e Ecole Normale de 

Musique’ye gönderilmiş, daha sonra Schola Cantorum’a geçmiştir. 1931 yılında yurda döndüğünde Musiki 

Muallim Mektebi’nde armoni ve kontrpuan öğretmenliğinin yanı sıra bestecilik çalışmalarına ara vermeden 

devam etmiştir.   

“Saygun ilk olarak geleneksel müziklerimizden oldukça fazla yararlanmıştır. 1946’da yazdığı Yunus 

Emre Oratoryosu’na kadar ilk dönem yapıtları ezgisel olarak değerlendirilebilir. İkinci dönem yapıtları olarak 

Kerem Operası (1947-1952), Piyano Konçertosu (1952-1958) sayılabilir. 1958’de yazdığı İkinci Yaylı Dörtlü 

ile besteci üçüncü dönemine girmiştir. Bu dönemde belirgin ezgisel öğelerden çok 20.yüzyılın yeni müzik 

tekniklerine yönelmiştir” Fırat’tan Aktaran Say, 1995: 522). 

Saygun, Atatürk'ün evrenselliğe ulaşabilecek nitelikte, ulusal bir Türk müziği yazılması arzusunu, 

kendine ilke edinmiştir. Sanatın kökünden ayrılmadan gelişebileceğine inanmıştır. Saygun, bestecilik 

sürecinin ayrı dönemler halinde incelemesini uygun bulmamıştır. 218 

 

1. Ahmet Adnan Saygun’un 3.Senfonisi 

Saygun’un 1960’ta tamamladığı 3.Senfoni Amerika’daki Koussevitzky Vakfı tarafından ısmarlanmış 

ve ilk kez Bakü’de 1963 yılında besteci yönetiminde seslendirilmiş, birkaç gün sonra da 27 Şubat 1963’te 

Niyazi Tağızade yönetiminde Moskova Konservatuarı Büyük Salonunda Sovyet Devlet Sinema Senfoni 

Orkestrası tarafından çalınmış ve ilk bölüm Lento plağa alınarak yayımlanmıştır. Dört bölümlü bu senfonide 

felsefi düşünceler, yaşamın olayları dramatik tarzda anlatılırken tüm bölümler birbirleriyle ilişkilidir ve bunlar 

usta bir orkestrasyon ile zengin anlatımla vurgulanır (Kıran, 2005: 54). 

Yine modal tarzda yazılan eserin 14 dakika kadar süren ilk bölümü ağır ve geniş (Lento) tempoda yaylı 

çalgılarda duyurulan hüzünlü tema ile başlar ve eserin tüm motifleri sunulur. Bu ağır giriş gelişerek Allegro 

bölmeye bağlar. İki ana temadan kaynaklanan Allegro bölmesi geliştirimde kısa bir ritmik unsurla güçlenerek 

büyük bir güçle yükselir. Bu zirvede kanon biçimindeki ikinci tema ile sakinleşir. Lento bölmeden motiflerle 

süren bölüm, yine birinci temaya ulaşır. Sonra yine kısa ritmik unsura yönelir ve çok hafif sona erer.  

                                                           
218  http://www.bilkent.edu.tr/~mssf/turk/Adnan/ (Erişim Tarihi: 07.08.2016) 
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2.bölüm; tutumlu, ağır ve temkinli (Sostenuto) tempoda dört ölçülük kısa bir girişle lirik havada, lied 

tarzında başlar. Bu giriş bir ritornello niteliğindedir. Bas seslerde duyulan direngen (ostinato) tekrarla, çok 

çizgili sürer. Bir yükselişten sonra yine dört ölçülük giriş duyurulur. Daha sonra çok canlı tempoda bir füge 

dönüşen bölüm, baştaki kısa girişin tekrarından sonra bir coda ile sona erer.  

3.bölüm; Vivo (canlı) tempoda bir Scherzo’dur. Bir ara, fazla canlı (meno mosso) olmayan tempoda 

belli bir ritimde gelişir. Sonra yine canlı tempoda bir coda ile sona ulaşır. A-B-A-C-A-B-A yapısındadır. 

Senfoninin özeti şeklindeki 4.bölüm ise, rahat ve sakin (Commodo) tempoda, kısa bir ezgi üzerine 

varyasyonlarla gelişir. Yavaş yavaş teşekkül eden bir tema üzerine oyunlar gibidir: bir nevi çeşitlemedir. Bu 

kıısm A’yı oluşturur. Burası üç esas fikirden oluşan B bölümüdür. Bu, temayı çelesta ve arpın duyurduğu 

A’ya bağlar. (Aracı, 2007: 277)  Ve törensel tarzda eseri sona ulaştırır (Aktüze, 2007: 2001). 

Eserdeki çalgı dağılımı şöyledir: 

3 Flüt, 2 Obua, 1 Korangle, 2 Klarinet, 1 Bas Klarinet, 2 Fagot, 1 Kontrfagot, 4 Korno, 3 Trompet, 3 

Trombon, 1 Tuba, Timpani, Vurmalılar, Yaylılar. 

Dört bölümden oluşan 3.Senfoni’de korno teknik olarak üst düzeyde kullanılmıştır. Kalın ve ince ses 

aralığında uzun pedal sesler, aksanlı notalar, 20.yüzyıl çağdaş tekniklerden flatterzunge, chiuso, aperto ve 

surdin, arpejli bölümler bu senfoninin korno icrası bakımından incelendiğinde dikkate değerdir. Bu senfoninin 

icrasından önce korno icracılarının dudak kondisyonu iyi olmalıdır. Ayrıca teknik ve entonasyon sorunlarını 

önlemek maksatlı gerekli etüdlerin çalışılması önemlidir.  

 

1.1 Birinci Bölüm 

Birinci bölümün ilk önemli korno pasajı 61.67.ölçüler arasındaki Si-Re#-Fa (Mi#)  seslerinden oluşan 

pasajdır. ff nüansında başlayan pasaj marcato dinamiğiyle icra edilmektedir. Kornonun bu bölümde 

orkestranın üstünde olması beklenmektedir. Ayrıca pasajın öncesinde chiuso (bouche) tekniğinin kullanılarak 

tekrar bu pasajda açık hale gelmesinden dolayı ilk ses olan ince Re#’e dikkatli girilmeli ve entonasyon 

bozukluklarına karşın dikkat edilmelidir. Ayrıca besteci bu bölümde müzikal dinamik olarak spiccato (kopuk 

çalış) çalış artikülasyonunu göstermiştir. Bu nedenle ff  nüansının avantajıyla her bir nota birbirinden kopuk 

olarak çalınmalıdır.  

 

 
Şekil 1. Ahmet Adnan Saygun 3.Senfoni 1.Bölüm 61. ve 67.ölçüler arası Si-Re#-Fa(Mi#)  seslerinden 

oluşan pasaj 

 

69. ölçüden itibaren üçleme arpejler göze çarpmaktadır. Majör ya da minör arpej yapısından bağımsız 

olarak genel olarak küçük üçlü, artık dörtlü, eksik dörtlü hatta büyük altılı aralıklarından oluşmaktadır. Bu 

durum icracının ses kaçırması ihtimaline karşılık dikkatli bir şekilde icra edilmeli ve mutlaka öncesinde buna 

benzer aralık çalışmaları yapılmalıdır. Yine bu arpej yapılarının marcato olarak çalınması önem arz 

etmektedir.  
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Şekil 2. Ahmet Adnan Saygun 3.Senfoni 1.Bölüm üçleme arpejden oluşan pasajlar 

 

122.ve 213.ölçülerde flatterzunge çalım tekniğinin kullanıldığı görülmüştür. Özellikle 20.yüzyıl 

müziğinde bakır çalgıların ses sınırlarını zorlayan birçok teknik kullanılmıştır. Tını ortamı yaratmak amaçlı 

efektif sesler çıkarmak için kullanılan bu teknikler müzikal olmaktan ziyade eserde farklı bir etki 

yaratmaktadır.  

 
Şekil 3. Ahmet Adnan Saygun 3.Senfoni 1.Bölüm 122. ve 213.ölçülerinde flatterzunge kullanımı 

 

Flatterzunge,  (Yaygın kullanımı Almanca olarak bu şekildedir, flattertongue; ing.) kelime anlamı 

olarak kanat çırpınışı dili olarak çevrilse de Türkçe’de kurbağa dili olarak kullanılır. Bu özel efekt yazım 

olarak yaylı çalgılardaki ölçüsüz tremolo yazımına benzese de üflemeli çalgılardaki ses üretimi farklıdır. 

Herhangi bir ses yüksekliğine bağlı kalmaksızın çalgıya üflenen havayla dil “r” harfini söyleyerek kaba bir 

ses çıkartır. Ayrıca bu ses gırtlaktan çıkartılarak elde edilebilir. Kurbağa dili, besteciler tarafından uzun 

seslerde ve çalınan eserin pasaj girişlerinde daha çok kullanılır. Obua ve fagot gibi çift kamışlı çalgılarda daha 

nadir kullanılsa da bütün üflemeli çalgılarda sıkça kullanılır. (Adler, 1989:162) 

 
Şekil 4. Igor Stravinsky’nin Bahar Ayini adlı eserinde Circles mysterieux des adolescentes adlı 

bölümün 103. ölçüsünde flatterzunge (kurbağa dili) kullanımı 
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20.yüzyıl çağdaş tekniklerden surdin, chiuso, aperto senfoninin dört bölümü boyunca kullanılsa da en 

çok birinci bölümde kullanılmıştır.  

Surdin, çalgının sesini yumuşatmak, kısmak ve değişik ses renkleri elde etmek için kullanılır. Müzikal 

notasyonda, ing. mute, alm. dampfer, fran. sourdine ve ital. con sordino ifadeleri kullanılır. Surdinli pasajdan 

sonra sürdin kullanılmayan ilk pasajda senza sordino (sordini) ifadesi kullanılır. Surdinsiz ya da surdini çıkart 

olarak da çevrilebilir. Tüm surdinler, bakır çalgıların kalak kısmına yerleştirilir ve mantar şeritlerle kalakta 

durması sağlanır.  

     

              
       Resim 1. Korno için surdin219 

 

Surdinler, bakır çalgının sesini daha keskin ve tiz bir hale getirir. Surdin gürlüğü etkiler fakat yarattığı 

etki tını renginin (ton) değişimidir. Korno surdini bu enstrümanın çalış tekniği açısından önemli bir yere 

sahiptir.  

Ahmet Adnan Saygun 3.Senfoni 1.bölümünde surdin 129.-241.ölçülerde kullanılmıştır. Genel olarak 

uzun seslerde kullanılmış, icrası ile ilgili önemli bir zorluk derecesi yoktur. 

Chiuso, surdin etkisi yaratmak için icracının sağ elini mümkün olduğunca kalağın içine, kornonun 

boğaz kısmına doğru sokmasıyla elde edilir. Sağ elin kalağın içine yerleşmesiyle elde edilen chiuso, sesi yarım 

ses tizleştirir. Bu teknik partisyonda it. Chiuso, fr. Bouche, alm. Gestopft, ing. Stopped horn diye adlandırılır. 

Besteci eserde chiuso’yu kullanmayı tercih etmiştir. Çıkan ses dikkat çekecek şekilde genizden ve 

rezonanslıdır. Chiuso tek bir nota veya bütün bir pasaj için kullanılabilir. Bu tarz çalışda icracı, gördüğü notayı 

piyanoya göre yarım ton alttan okur. Fa korno görünen notasyon, mi kornoya dönüşür. aynı zamanda sf > p 

icrasında da etkilidir. İcracı partisyonda chiuso işaretini gördüğü anda surdin olarak elini kullanmalı ve 

partisyonda it. Aperto, fr. Ouvert, ing. Open terimlerini görmeden elini kornonun içinden çıkarmamalıdır. 

(Yurtcan, 2005: 43) 

Ahmet Adnan Saygun 3.Senfoni 1.Bölümünde Chiuso, 44.-93.-169.ölçülerinde kullanılmıştır. Chiuso 

genel olarak uzun seslerde kullanılmış, icrası ile ilgili önemli bir zorluk derecesi yoktur. 

200.ve 212.ölçüler arası onaltılık süre değerleriyle yanaşık seslerden oluşmaktadır. p nüansıyla 

başlayan bölüm crescendo. yaparak devam eder ve bölümün bitiminde kurbağa dili (flatterzunge) efektiyle 

doruğa çıkarak Vivo bölüme dinamik bir giriş yapar. Bu pasaj değiştirici işaretlere dikkat edilerek çalınmalıdır. 
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Şekil 5. Ahmet Adnan Saygun 3.Senfoni 1.Bölüm 200.-212.ölçüler arasındaki pasaj 

 

1.2 İkinci Bölüm 

İkinci bölüm, genel olarak ağır bir bölümdür ve korno eşlik olarak kullanılmıştır. İkinci bölümün 

100.ölçüsü ile 105.ölçüsü arası Poco Vivo =80 temposunda bestecinin en dehors (vurgulayarak, belirterek) 

olarak not düştüğü önemli bir pasajdır. Bu pasaj her ne kadar p nüansıyla icra edilmesi istense de cresc. ve 

decres. dinamikler belirtilerek diğer çalgılara göre biraz daha üstte olabilir. Ayrıca pasajın devamında üç ölçü 

sonra üç ölçülük icra bakımından daha güç bir pasaj gelmektedir. Bu pasajda p dinamiğine uyulmalı ve de 

geniş aralıklar icra edilirken dikkat edilmelidir. 

 

Şekil 6. 

Ahmet Adnan Saygun 3.Senfoni 2.Bölüm 100.-111.ölçüler arasındaki pasaj 

 

İkinci bölümün 137. ölçüsünden itibaren sostenuto başlıklı bölümde kornonun belirgin bir pasajı 

gelmektedir. Bu bölüm özellikle fff nünanslı ve legato olması nedeniyle özenli bir şekilde icra edilmelidir. 

Oluşabilecek ses çatlamaları, entonasyon ve ses kaçırma sorunlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Ayrıca 

140.ölçüden itibaren decrs. yaparak ppp nüansına düşüş iyi bir şekilde gösterilmelidir.  
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Şekil 7. Ahmet Adnan Saygun 3.Senfoni 2.Bölüm 137.-144.ölçüler arasındaki pasaj 

 

1.3 Üçüncü Bölüm 

Üçüncü bölümde sık sık aksak ritimlerin değişerek yer alması icracı için sayma problemi 

yaratabilmektedir. Bu bağlamda korno icracısı çalma esnasında orkestra şefinin vuruşlarına dikkat etmelidir. 

5/8 ve 6/8 ölçülerde ikiye, 7/8 ve 8/8 ölçülerde üçe sayılmalıdır. Ayrıca bu belirteçlerin parti üzerine yazılması 

icra esnasında daha dikkatli çalınmasını sağlar.  

Üçüncü bölümde chiuso, aperto ve flatterzunge tekniklerine yer verilmiştir. (55.-73.ölçüler arası, 

89.ölçü, 93.ölçü, 189.-193.ölçüler arası, 208.ölçü) Genel olarak orkestranın hızlı pasajlarında uzun pedal 

sesleri korno icra etmiştir. Bu bölümün kuşkusuz korno ve diğer bakır çalgılar için 240.ölçüden sonraki 

pasajlardır. Bu bölümde besteci caz ritmine benzer bir yapıda bakır çalgıları ve de kornoyu kullanmıştır.  

 

 
Şekil 8. Ahmet Adnan Saygun 3.Senfoni 3.Bölüm 240.-250.ölçüler arasındaki pasaj 

 

1.4 Dördüncü Bölüm 

Commodo başlıklı dördüncü bölüm, başlığa uygun bir biçimde sakin ve ağırbaşlı bir ifadedir. 3/2 ve 

5/4 iki ölçülük bir tema üzerine kurulmuştur. Bu tema kornoda da bölümün çeşitli yerlerinde 

tekrarlanmaktadır. 

 

Şekil 9. 

Ahmet Adnan Saygun 3.Senfoni 4.Bölüm temanın korno tarafından çalınması 
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4/2’lik bir ölçüden oluşan yan tema yine eserin sonuna doğru 135.-138.ölçüler arasında chiuso tekniği 

kullanılarak tekrarlanmıştır.  

Şekil 10. 

Ahmet Adnan Saygun 3.Senfoni 4.Bölüm yan temanın korno tarafından çalınması 

 

2. SONUÇ 

Çoksesli müziğin Anadolu topraklarındaki gelişimi, 19.yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı döneminde 

başlayıp Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte ivme kazanmıştır. Kültür ve sanat alanındaki gelişmelerin önemli bir 

ayağını oluşturan müzik alanında eğitim almak üzere bir çok genç yurtdışına gönderilmiştir. Yurtdışına giden 

bu gençler gittiklerinde sadece çoksesli batı müziği almamışlar, yanı sıra fikri olarak, öğrendiklerini bu 

toprağın sesiyle nasıl birleştirebilirler; buna da cevap aramışlardır. Her ne kadar müzikal anlamda dil birlikleri 

olmasa da ve Türk Beşleri olarak adlandırılmış olsalar da bu topluluğun önemli üyelerinden Saygun, müzikal 

dil olarak özellikle Türk müziği motiflerine soyut olarak yer vermiştir.  

Yazdığı senfonik eserlerde çalgı dağılımına özen gösteren Saygun ayrıca orkestrasyonda da çalgıların 

birbirleriyle olan uyumu ve bütünlüğüne dikkat etmiştir. Korno’yu da orkestrasyonunda önemli bir yere koyan 

besteci, özellikle efektif sesleri bu çalgıdan en iyi şekilde elde etmeyi bilmiş, abartıya kaçmadan, müziğin 

akışı içerisinde orkestra çalgılarının üstüne çıkmadan kullanmıştır. Korno’nun etkili kullanıldığı başlıca 

eserlerden olan Saygun’un 3.Senfonisi bu anlamda önem arz etmektedir. Bu eserde korno, geniş bir ses 

aralığında kullanılmış, lirik ve kuvvetli pasajlarda ses renginden faydalanılmış ayrıca flatterzunge, bouche, 

aperto-surdin gibi tekniklere yer verilmiştir.  
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Emine AY YİĞİT220; Yusuf YİĞİT221 

İŞ YAŞAMINDA MOBBİNG 

MOBBING IN BUSINESS 

 

 

 

ÖZ 

Duygusal taciz (Mobbing),olarak ta bilinen kavram işyerinde  çalışanların  verimliliklerini tehdit eden 

önemli bir olgudur. İş yerlerinde kişilere uygulanan duygusal tacizin önlenebilmesi  en azından azaltılabilmesi 

için çalışanların mobbing  konusunda farkındalığı önemlidir. 

Son yıllarda insan hakları konusunda insanların bilinçlenmesi, bu konuda hukuksal duyarlılığın artması 

sonucu, işyerlerinde insanın  merkeze alınması , bu disiplinin dikkatini çeken önemli bir kavramlardan biri 

olan Mobbing’i birçok disiplin arasında önemli bir yere koymuştur.Yıllardır görmezden gelinen mobbing 

kavramı, bugün, çalışma hayatında çalışanların verimliliğine yönelik bir tehdit olarak kabul edilmektedir.Bu 

derleme çalışmasında mobbing uygulamalarının iş görenler üzerindeki etkisi tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş yaşamı, psikolojik taciz, mobbing.  

 

 

 

ABSTRACT 

Mobbing, also known as mobbing, is an important phenomenon that threatens the productivity of 

workers in the workplace. Employees' awareness of mobbing is important in order to prevent or at least reduce 

the emotional harassment at workplaces.  

Raising awareness of human rights in recent years, as a result of increasing the legal sensitivity on 

this subject, Mobbing, which is one of the important concepts that attract attention of this discipline, has 

placed an important place among many disciplines. The concept of mobbing, which has been ignored for 

years, is now accepted as a threat to the productivity of employees in work life. In this review, the effect of 

mobbing practices on the workers will be discussed. 

Keywords: Work life, psychological abuse, mobbing. 
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GİRİŞ 

Köken olarak incelediğinde mobbing kavramı “mob” kelimesinden türemiş (Davenport vd., 2003: 3), 

aslı Latince “Mobile Vulgus” olan kısaca yıldırma anlamına gelen bir kavramdır (Eser 2009:1). Mob kelimesi, 

International Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2007: 812) sözlüğünde Şiddet davranışları 

sergilemek amacıyla bir araya gelen kalabalık olarak tanımlanmıştır.Yabancı literatürde zorbalık, İşyerinde 

zorbalık, kötü muamele,  iş ya da iş gören tacizi, duygusal taciz,  gözdağı, kurban etme,işyeri tacizi,  sözlü 

taciz gibi kavramlar da mobbing için kullanılabilmektedir (Tutar 2015).Mobbing kavramının tarihsel gelişimi 

incelendiğinde; en eski kültürlerde dahi grup içi şiddetin var olduğu görülmektedir.İşletme Yönetimi 

literatürüne baktığımızda mobbing;amir pozisyonundaki yöneticinin astına veya astının iş arkadaşına uzun 

süreli olarak uyguladığı aşağılayıcı, küçümseyici, taciz edici fiillerdir. Açık ya da gizli olarak gerçekleştirilen 

bu fiilleri Kile (1990) Sağlığı tehdit eden liderlik ve iş arkadaşlığı terimini olarak kullanmıştır. Bu tanım bize 

iş yerindeki mobbingin, mobbing uygulanan kişinin   sağlığını bozabilecek bir  unsur olduğunu söylemektedir. 

Benzer şekilde Wilson (1991) yöneticinin; çalışanın kişiliğine yönelik kasıtlı olarak kötü muamelede 

bulunması ve dolayısıyla çalışanda oluşturduğu belirsizlik, endişe ve korku duygusunun çalışanı depresyona 

girmesine neden olacağını iş yeri travması terimi ile ifade etmiştir.Yine iş yerinde yönetici ya da iş arkadaşları 

tarafından bir çalışan ya da  çalışanlara nitelikli bir şekilde onur kırıcı kötü muamelede bulunulması ve hatta 

iftiraya uğratılması Davenport (1999) tarafından Duygusal Taciz olarak nitelendirilirken; Westhues (2001) 

başarılı bir çalışanın gerçek ya da hayal ürünü bir hatasının abartılması ve tüm kişiliğinin lekelenmesini 

Mükemmeliğe karşı Haset terimi ile dile getirmiştir. 

 

MOBBİNG TARİHÇESİ 

“Mobbing” kavramı ilk kez  19. yüzyılın başlarında biyologlar  tarafından yuvalarını korumak 

için saldırganların etrafında uçan kuşların davranışlarını betimlemek maksadıyla kullanılan İngilizce 

bir terimdir.Kavram daha sonra 1960’larda, hayvan davranışlarını inceleyen  sosyal psikolog   Konrad   Lorenz  

tarafından,  küçük  hayvan  gruplarının  daha  güçlü  ve  yalnız bir  

 hayvana toplu şekilde hücum ederek hayvanı uzaklaştırması veya aynı kuluçkadan çıkan kuşlar 

arasında yaşanan ve diğer kuşların, aralarındaki en zayıf kuşu yiyecek ve sudan uzak tutması dışlaması, 

oldukça güçsüz bir hale getirmesi ve sonunda da fiziksel saldırılarla öldürerek grubun dışına atması durumunu 

ifade etmek amacıyla kullanıldığı görülmektedir (Leymann, 1996:167). Lorenz’den sonra aynı terimi İsveçli 

doktor, Peter Paul Heinemann (1972), çocukların ders zamanı birbirleriyle olan iletişimlerinden yola 

çıkara“mobbing”i insan 

davranışlarına uyarlamış, bir grup çocuğun yalnız bir çocuğa tavır alıp zarar vermesini tanımlamak 

için kullanmış (Aktaran: Leymann, 1996 :167),1980’li yıllarda bilimsel olarak araştırılmaya başlanmıştır. 

1980’lerin başında ise Leymann çocuklar arasındaki ilişkilerden yola çıkarak bu  kavramı iş hayatına adapte 

etmiştir (Leymann, 1996:167). 

Son yirmi yılda yapılan deneysel çalışma bulguları, işyerinde psikolojik tacizin birçok ülkede 

karşılaşılan yaygın bir işyeri sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. Örneğin, ABD’de 146 milyon çalışanın, 

%37’sinin psikolojik tacize maruz kaldığı öne sürülmektedir. Aynı oran, Avrupa Birliği ülkeleri genelinde %4 

olarak belirlenmiştir.Çalışan nüfusa göre, mobbinge uğrayanların oranı, İngiltere’de yüzde 16, İsveç’te yüzde 

10, Fransa ve Finlandiya’da yüzde 9, İrlanda ve Almanya’da yüzde 8, İspanya, Belçika ve Yunanistan’da 

yüzde 5, İtalya’da ise yüzde 4 olarak bildirilmektedir (Espresso, 2000 Aktaran: Tınaz, 2006 14).Türkiye’de 

yapılan çalışmalarda da bu oranın azımsanmayacak kadar küçük olmadığını ortaya koymaktadır (Tınaz vd., 

2013) .Örneğin, Björkqvist, Österman ve Hjelt-Back (1994: 183), Finlandiya’da yaptıkları bir çalışmada 

akademisyenler arasında psikolojik tacizin yaygın olduğunu, özellikle kadın akademisyenlerin bu tür tacize 

maruz kaldıklarını saptamışlardır. Yine Richman ve arkadaşları (1999: 358), Çelik ve Uysal’ın yaptıları  nitel 

araştırma sonuçlarına göre; görüşmecilerin güç kullanmaları baskı uygulamaları, itaati , küfür etmeyi, açık 

aramayı, marjinalleştirmeyi ve yasal olmayan iş yaptırmayı mobbing olarak tanımladıkları  görülmüştür. 

Mobbing  uygulayan kişilerin hırslı, kindar, kıskanç, ailesinde otorite eksikliği yaşayan ve yönetimsel 

becerileri yoksun olmayan ve bu sebeple mobbing uyguladıkları ortaya çıkmıştır.Görüldüğü üzere gelişmiş 
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ülkelerdeki iş görenler dahi mobbing davranışlarına maruz kalabilmektedir. Psikolojik taciz davranışları 

günümüzde yaygın olarak görülmekle birlikte,  zarar vermeyen nezaketsizlik, kabalık, görmemişlik, sataşma 

ve bilinen diğer kişiler arası incitici davranışlardan öte mana taşır. Psikolojik taciz, bir işyerinde güçlü 

üyelerin, güçsüzler üzerinde uyguladığı devamlı, odaklanılmış ve zarar verici bir iletişim şeklidir (Sandvik, 

2003:472). Psikolojik taciz davranışları mağduru bilinçli olarak hedefler, farklı yaptırımlarla karşı karşıya ve 

savunmasız bırakabilir(Matthiesen ve Einarsen, 2010:207). 

 

PSİKOLOJİK TACİZ SÜRECİ  

Psikolojik tacize yönelik  davranışlar, doğrudan olabileceği gibi, üstü kapalı olarak dolaylı bir şekilde  

ortaya çıkabilir.Mobbing’e maruz kalan kişilerle ilgili çevrede bu durumu fark edenler olsa dahi, kendilerine 

zarar gelmemesi için güçlüden yana olmayı veya  sessiz kalmayı tercih edebilmektedirler. (Kırel, 2008:15). 

Uzun süren bu davranışların sonucunda kişiler fiziksel ve ruhsal sağlığı bozulabilmekte, maddi ve manevi 

kayıplara maruz kalmaktadırler. (Kırel, 2008:15).Leymann psikolojik taciz sürecini beş aşamalı bir modelde 

ele almıştır (Leymann, 2012): 

 

- Birinci aşama: Kritik bir olayla başlayan anlaşmazlık, her an psikolojik tacize dönüşmeye hazırdır. 

 

 - İkinci aşama: Saldırgan eylemler ve psikolojik saldırılar psikolojik taciz dinamiklerinin harekete 

geçtiğini göstermektedir. Tınaz’a göre (2006a:54), bu aşamada, mağdur kişiler zamanla kendini beceriksiz ve 

başarısız hissetmeye başlar ve psikolojik rahatsızlıklar oluşur. 

 

 -Üçüncü aşama Kurum yönetimi ikinci aşamada doğrudan yer almamışsa da bu aşamada, negatif 

yönde yani psikolojik taciz davranışlarını açıkça olmasa da destekleyici şekilde işin içine girer (Davenport, 

2003:20).   

 

- Dördüncü aşama: Bu aşamada kişilere genelde “zor insan” ya da “paranoyak kişilik” gibi 

yakıştırmalar yapılır.Yönetimin yanlış yargısı ve sağlık uzmanları bu negatif döngüyü hızlandırır. 

 

 - Beşinci aşama: Ardı ardına devam eden olumsuz rahatsız edici gelişmeler ve huzursuz iş yeri ortamı, 

kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlığını bozmuştur.İşe son verilme gerçekleşir. Kovulmadan sonra da bu sağlık 

sıkıntıları artarak devam edebilir(Davenport, 2003:20). 

 

Mobbing uygulama süreci görüldüğü üzere oldukça sistematik uygulanan bir süreçtir.Araştırma 

sonuçlarına göre;mobbingi uygulayan yöneticiler yöneticilik yeteneklerinden yoksun kişilerdir.Ülkemizde de 

yaygın olarak olarak görülen bu davranış şekilleri güçlü olanın yanında durma korku vb.sebeplerle 

desteklenmektedir.İş yerlerinde nezaketsizlikle başlayan bu davranışlar önemsenmeli gerekli tedbirler 

alınmalıdır. 

 

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDETİN NEDENLERİ  

İş yerindeki psikolojik şiddet, birçok  değişkenin varlığından kaynaklanabilir. Literatürde bu şiddet 

türünün daha çok kişilik özelliklerinden, örgütsel yapıdan/ortamdan ve sosyal kaynaklardan oluşan karmaşık 

bir yapısı olduğundan bahsedilmektedir (Cemaloğlu, 2013: 176).İş yerinde psikolojik şiddetin kişilikle ilişkisi, 

şiddeti uygulayan veya şiddet uygulananın kişilik özellikleri temelinde incelenmektedir(Tutar, 2004:111),iş 

yerinde psikolojik şiddet aktörlerinin kendi eksikliklerini telafi etmek üzere bu tür tacize başvurduğunu, kendi 

adları ve konumları adına duydukları korku ve güvensizliğin onları diğerlerine karşı küçültücü davranmaya 

ittiğini öne sürmektedir. Clark (2002) iş yerinde psikolojik şiddet uygulayanın zorunlu olarak yalancı 

olduğunu ve hafızasının seçmeci olduğunu öne sürmektedir. Bu kişiler, yaptıkları her şeyi inkâra etmeye 

meyilli  zorba, sapkın, tertipçi ve kötü niyetlidirler. Etrafındakilerin ihtiyaçlarına kulak vermeyen, 

merhametsiz, güçlü olmayı seven, katı, bencil, duyarsız ve güvenilmez kişilerdir.Bu kişiler her türlü ahlaki 
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değerlerin dışındadır (Akt.: Tutar, 2004:112).Mağdurlar boyutunda ise literatürde kışkırtıcı kurbanlar ve uysal 

karakterli kurbanlar olarak iki tür kişilikten bahsedilmektedir. Buna göre (kışkırtıcı) saldırgan davranan, 

diğerleriyle kaynaşmayan bazı kişiler veya tam tersi içe dönük (uysal), kendine güveni ve saygısı düşük, grup 

üyelerince reddedilen ve kendisine karşı yapılan saldırılara karşı koyma konusunda isteksiz bireyler daha çok 

tacize maruz kalmaktadır (Aquino ve Lamertz, 2004:1026). Yaratıcı insanlar  genelde yeni fikirler üretirler ve 

iş yerinde psikolojik şiddet tehlikesiyle karşı karşıyadır (Tutar, 2004:113). Amirinden veya müşteriden övgü 

alan başarılı kişiler arkadaşlarının kıskançlıklarıyla karşılaşabilmektedir.Erkeklerin baskın olduğu bir 

işyerinde çalışan yalnız bir kadın veya kadınların yoğun olduğu bir ofiste çalışan yalnız bir erkek de psikolojik 

şiddet için kolay hedeftir (Huber 1994, akt.: Tınaz, 2006: 20). Genellikle işlerine bağlı insanlar da taciz 

mağduru olmaktadır  (Yıldız, 2007:64) 

Örgütlerde “Mobbing”e Neden Olan Faktörler  “Mobbing”e neden olan faktörlerin neler olabileceği 

konusu bir çok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Örneğin, Leymann (1993), mağdurlarla yaptığı 

görüşmeleri temel alarak, örgütlerde “mobbing”e neden olan dört belirgin özellik olarak iş tasarımının belirsiz 

olmasından, liderin yetersizliğinden, mağdurun sosyal açıdan yetersiz olmasından ve örgütteki etik değerlerin 

düşük olmasından söz etmektedir (Aktaran: Einarsen, 1999: 17) Bunun dışında genel olarak örgütlerde, 

çalışanları bireye karşı gruplaşmaya iten sebeplerin başlıcalarını a şağıdaki şekilde sıralamak mümkündür 

(www. insankaynaklari. com/cn/ContentBody.asp?BodyID= 3489; www canaktan.org/yonetim. /psikolojik-

siddet/kaynaklari.htm)   

 

-  Etik değerlerin kaybolması: Etik olmayan davranışların normal karşılandığı, bazı değerlerin çoktan 

kaybedildiği örgütler, “mobbing”in oluşması için ideal ortamlardır.  

 

- Örgüt yapısındaki radikal değişiklikler: Örgütün yönetsel yapısındaki beklenmedik değişiklikler, 

çalışanlar arasında yeni statü farkları yaratacak, bazı işten çıkarılmalar ve yeni işe alımlar çalışanlar arasında 

tatsızlık yaratacaktır. Bu gibi durumlarda da “mobbing”le karşılaşmak mümkündür. 

 

- İşlevsel ve görevsel bağlılık: Örgütsel bazı işler ve bu işleri yapan kişiler arasında işlevsel bir bağlılık 

vardır. Örneğin, insan kaynakları departmanı, çalışan üzerinde, muhasebe departmanı mali konularda işlevsel 

bir üstünlüğe sahiptir. Bu görevsel ve işlevsel üstünlük ve egemenlik, diğer birimler ve çalışanlar arasında 

zaman zaman anlaşmazlıklara ve hatta çatışmalara neden olabilmektedir.  

 

- Kaynakların paylaşımı: Örgüt çalışanlarının kaynak paylaşımında birbirleriyle rekabet etmeleri, 

çatışmalara neden olmakta, bu da “mobbing”e zemin hazırlamaktadır.  

 

- Amaç farklılıkları: Örgütte kişilerin, grupların ve birimlerin farklı amaçlarının olması, farklı 

hedeflerinin olması örgütsel çatışmaya neden olmakta, böylece “mobbing” oluşumu hızlanmaktadır. 

 

 - Algılama ve yorumlama farklılıkları:Örgütte kişilerin, grupların ve birimlerin, örgütsel konuları, 

olay ve sorunları farklı algılamalarla yorumlamaları çatışma yaratarak, “mobbing” in görülme olasılığını 

artırmaktadır.  

 

- İletişim engelleri:İletişimi engelleyen etmenler, amaçlarda farklılaşmaya ve benzer amaçları 

paylaşan çalışanların gruplaşmalarına ve çatışmalarına neden olabilmektedir.  

 

-Yönetsel belirsizlikler: Örgütte emir-komuta hattının, görev, yetki ve sorumlulukların açık bir 

şekilde yazılı olarak belirlenmemiş olması, çalışanlar, gruplar ve departmanlar arasında çatışmanın doğmasına 

neden olabilmektedir. 
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- Yönetim biçimleri: Yöneticilerin uyguladığı otoriter yönetim biçimi, daha çok dikey “mobbing”e, 

abartılı bir demokratik yönetim biçimi ise yatay “mobbing” davranışına yol açabilmektedir.  

 

- Duygusal zekadan yoksunluk:Özellikle liderlik görevini üstlenmiş kişilerin çalışanlarına karşı 

takınması gereken tavırlar konusunda başarılı olamaması örgütteki gerginlikleri tırmandıracak, huzurlu bir 

ortam oluşmasını engelleyerek “mobbing”e davetiye çıkaracaktır.  - İş yerinde maruz kalınan yüksek 

derecede stres: İş ortamının ve yapılan işin strese sebep olması, çalışanlar arasındaki ilişkilerin gerilmesine 

yol açabilmektedir. İşlerini aksatan çalışan, diğerleri tarafından tepki görebilmekte ya da üstün bir başarısı 

yüzünden kendisine tavır alınabilmektedir.  

 

- İş yerindeki monotonluk: Her gün aynı mekana gidip aynı şeyleri yapmaktan sıkılmış kişilerin, sırf 

rutin hayatlarına biraz renk katmak, dedikodu malzemesi çıkarmak, bir şeyle meşgul olmak için “mobbing” 

uyguladıkları da görülebilmektedir. 

 

 - Örgüt bireylerinin genel özellikleri: Örgütlerde “mobbing”in nasıl bir profil izlediğine 

bakıldığında, genel olarak kadınların, erkeklerden daha fazla “mobbing”e maruz kaldıkları ve “mobbing”in 

psikolojik etkilerini daha fazla yaşadıkları görülmektedir (Björkqvist, Österman ve Hjelt-Back, 1994, s. 

180).Yaş dağılımı açısından incelendiğinde ise, yaşlı çalışanların, genç çalışanlardan daha fazla “mobbing”e 

uğradıkları görülmektedir (Einarsen ve Skogstad, 1996, s. 189). Zapf (1999), sosyal becerileri düşük olan 

bireylerin ve diğer çalışanlarla yaşadıkları problemlerin üstesinden gelemeyen çalışanların “mobbing” 

mağduru olmaya daha yatkın olduklarını saptamış, Leymann ise, özürlü çalışanların, özürlü olmayan 

çalışanlara göre beş kat daha fazla “mobbing”le karşılaştıklarını tespit etmiştir (Aktaran: Hecker, 2007, s. 

442). Leymann’a göre; erkek egemen işlerde çalışan kadınlar ve kadın egemen işlerde çalışan erkekler de 

“mobbing”e daha fazla maruz kalmaktadır (Aktaran: Hecker, 2007, s. 442). “Mobbing” mağdurları, işini çok 

iyi yapan, çalışma ilkeleri ve değerleri sağlam ve bunlardan ödün vermeyen, dürüst, güvenilir ve işleriyle 

özdeşleşen (Zapf, Knorz ve Kulla, 1996, s. 220) kişiler olarak dikkat çekmektedirler.“Mobbing” aktörlerinin 

temel kişilik özellikleri ise Davenport, Schwartz ve Elliott (2003), tarafından, aşırı denetleyici, sinirli, daima 

güçlü olma isteğinde olan antipatik kişilikli, narsist, ben merkezci, önyargılı ve kendi normlarını örgüt 

politikası haline getirmeye çalışan kişiler olarak tanımlanmaktadır. 

 

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK  MOBBİNG 

Bilimsel çalışma yapanların bağımsız olmaları, kendi iç dünyalarında ve kullandıkları yöntem ve 

ulaştıkları sonuçlar itibariyle hiçbir otoritenin baskısı altında olmamaları, bilimin gelişmesi, ilerlemesi ve 

uygarlığın daha ileri bir aşamaya varması bakımından, kuşkusuz kaçınılmazdır. Araştırmacı bağımsız 

olmalıdır.Elbette ki akademik özgürlük, bilimsel çalışmanın en gerçekçi sonuçlar vermesini sağlayacak, 

maksimum serbestlik alanına işaret eder. Burada maksat, bilim insanının gerçekçi ve geçerli sonuçlara 

ulaşmak arzusudur. Bu arzu ise ancak ve ancak, belli koşullanmalardan sıyrılarak,iktidarın hiçbir türüne karşı 

boyun eğmeden,bilim insanının bildiği yoldan gitmesiyle olabilir.Bu yolun hedefi bilimsel gerçeklik ve 

geçerlilik, rehberi ise bilimsel metodolojidir(Büken,2006:37).Yüksek Öğretim Kurumlarının Özerkliği ve 

Akademik Özgürlük Üzerine Lima Bildirgesi’ne göre akademik özgürlük, “akademik bir çevre üyelerinin tek 

tek ya da toplu halde bilgiyi araştırma, inceleme, tartışma, belgeleme, üretme, yaratma, öğretme, anlatma veya 

yazma yoluyla edinimlerinde, geliştirilmelerinde ve iletmelerindeki özgürlükleri” anlamına gelir (Ergün, 

2012:107).Kısaca akademik özgürlük  Araştırma yapmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak (Büken, 

2006:37).Üniversitede ders verirken neyi, nasıl anlatacağına karar vermek ve (Göker, 2011:) Araştırma ve 

düşüncelerinden dolayı kurumsal sansüre ve baskıya maruz kalmamayı kapsar. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Mobbing davranışlarının gelişmiş ülkelerdeki iş görenlere dahi uygulandığı görülebilmektedir. 

Mobbingle ilgili çalışmaların insanlık tarihi ile başladığı tahmin edilmektedir.Mobbing ile ilgili ilk çalışmalar 

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: 2019; Ay: Haziran; Cilt: 11/İLKBAHAR, Sayı: 42 
TURAN-CSR International Scientific, Peer-Reviewed and Refereed Journal; ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033; Year: 2019; Month: June; Volume: 11/SPRING, Issue: 42 

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

 

460 

hayvanlar üzerinde yapılmıştır.İlk bilimsel çalışmalar 19.Yüzyılda başlamış günümüzde halen devam 

etmektedir.Mobbing aşamalı bir süreçtir.En son aşamada iş görenlerin yıpratılarak işten kovulmaları 

aşamalarına kadar gidebilmektedir.Mobbing uygulanması kimi zaman  iş ortamının sebeblerinden 

kaynaklansa bile çoğu zaman yöneticilerin eksik becerilerinden kaynaklanmaktadır.Mobbing davranışlarına 

maruz kalanların daha çok kadınlar olduğu kadınlar içinde yaşlı kadınların daha çok bu davranışa maruz 

kaldığı görülmüştür.Bu durum kadınlar üzerinde çalışmaların yoğunlaşılmasını gerektirmektedir.Mobbing 

davranışı akademik özgürlüklerin önünde önemli elgellerden biridir.Akademik özgürlüğü engellemeye 

yönelik tehditler baskılamalar zamanında tespit edilmeli gerekli tedbirler alınmalıdır.Akademisyenlerin 

bilimsel gerçekleşmesi yönündeki her türlü elgeller kaldırılmalıdır.Mobbing davalarındaki hukuksal süreç 

hızlı işlemelidir.Bu davaların uzaması mobbing davranışına uğrayan kişiyi daha da yıpratmaktadır.Hukuksal 

süreçler hızlandırılmalıdır. 
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