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GİRİŞ

1972 yılında yapılan İnsan ve Çevresi Konferansında, ilk defa sürdü-
rülebilirlik kavramının karşımıza çıktığını görmekteyiz. Kavram en so-
mut haliyle 1987 yılında yayınlanan Brundtland Raporu’nda yer almıştır.  
Sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir kentlere atıfta bulunulmuştur. 
1992 yılında gerçekleştirilen BM “Çevre ve Kalkınma Konferansı” ger-
çekleştirilmiştir. Bu zirvede, Gündem 21 Eylem Planı oluşturulmuştur. 
Gündem 21’in oluşmasıyla birlikte Yerel Gündem 21 dikkatleri çekmiştir.

1994 yılında, Aalborg kentinde gerçekleştirilen ‘Avrupa Sürdürüle-
bilir Kent ve Kasabalar Konferansı’nda da sürdürülebilir kent olgusu ön 
plana çıkmıştır. Konferansın sonunda da Aalborg şartı oluşturulmuştur. 
Bu şartın içeriğine baktığımızda stratejik kararlar alınmasının öngörüldü-
ğü anlaşılmaktadır.

Kentlerin sürdürülebilir bir sistem içinde yönetilmeleri oldukça zor 
gözükmektedir. Ancak sürdürülebilir olabilmeleri için gereken bazı önem-
li konular mevcuttur. Sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasıyla amaçlanan 
temel başlıkları ekolojik faktörler, sosyal faktörler ve kültürel faktörler 
(Çahantimur ve Yıldız, 2008: 7) olarak ayırmak mümkündür. Bunun ya-
nında toplumların sürdürülebilirliği sağlaması için bazı özelliklere sahip 
olması gerekmektedir.

Yerel Gündem 21 oluşumu ile, Türkiye’de ilk kez açık bir şekilde 
5302 sayılı İl Özel İdaresi’nde geçen ile yerel parlamento olarak adlandır-
dığımız Kent Konseyi oluşmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda Kent 
Konseyinin tanımı yapılmaktadır. Bu bağlamda incelenecek olan Çanak-
kale Kent Konseyi 2004 yılında kurulmuştur. Yaptığı faaliyetler ile sürdü-
rülebilirliği amaçlamaktadır.

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI

Sürdürülebilirlik kavramı ilk defa, Birleşmiş Milletlerin 1972 yılında 
Stockholm kentinde yapmış olduğu İnsan Çevresi Konferansı’nda karşı-
mıza çıkmıştır (Newman ve Kenworthy 1999).  İnsan Çevresi Konferan-
sı’na toplamda 113 ülkenin katılımıyla birlikte çevresel etkiler adına ka-
rarlar alınmış ve bu etkilerdeki olumsuzlukların giderilmesi için karşılıklı 
anlaşmaya varılmıştır. Karşımıza çıkan olumsuz çevresel etkiler hava, 
su ve toprak kirliliği olarak sınırlandırılmamış, radyoaktif maddelerin de 
dikkatli kullanılması gerektiği ortaya konmuştur (Karaarslan, 2011:5).

Sürdürülebilir kalkınmanın bugünkü kullandığımız anlamıyla ortaya 
çıkması ise, Ortak Geleceğimiz ya da Brundtland Raporu olarak adlandı-
rılan, 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından dü-
zenlenen zirveyle anlam kazanmıştır. Brundtland Raporu’nda sürdürüle-
bilir kalkınma, bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların 
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da kendi beklentilerini ve gereksinimlerini karşılayabilmesi için olanak-
ların tehlikeye atılmamasını gerektirdiğini sunmaktadır (Keleş 1998:13). 
Bu raporda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için bazı gerekli 
şartlar vardır. Bunlar; vatandaşların karar alma süreçlerinde etkin katı-
lımın sağlanabilmesi için bir siyasal sistem oluşturulması, yeni ve farklı 
çözüm arayışları sürecinde teknolojinin kullanılması, ekosistemin korun-
ması için gereken alt yapı ve sürdürülebilir bir şekilde kendi çabasıyla tek-
nik bilginin ve üretim fazlasının oluşumunu sağlayabilecek bir ekonomik 
sistemin varlığıdır (Güneş 2004:41).

Sürdürülebilir kalkınma, bugün yaşayanların ve gelecekte yaşaya-
cak olan kuşakların ihtiyaçları doğrultusunda, hakları da göz önünde bu-
lundurularak, doğal kaynakların ve çevre değerlerinin israf edilmeyerek 
kullanılmasını sağlayacak yöntem ve politikalarla oluşturulan, ekonomik 
gelişmeyi canlandırmayı ve ayakta tutmayı amaçlayan bir görüştür (Ke-
leş, 1998:112).

Birleşmiş Milletler’in Rio De Janeiro kentinde 1992 yılında düzenle-
diği Rio Zirvesi olarak bilinen Çevre ve Kalkınma Konferası’nda çevresel, 
toplumsal ve ekonomik faktörlerin iç içe olduğu kabul edilerek ilerleyen 
dönemde, bu faktörler arası dengenin bozulmamasını sağlamak için sür-
dürülebilir kalkınmayı amaç olarak göstermektedir. Devlet Başkanlarının 
ve birçok Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katıldığı bu konferans, 
katılımın yüksek seviyede olması özelliğini bünyesini taşımaktadır (Em-
realp, 2005:17). Burada en önemli tespit “Çevreye rağmen kalkınmanın 
sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal edilmesi ile çevrenin korunamaya-
cağı” dır. Bu konferans sonucunda ortaya beş temel belge çıkmıştır. Bu 
belgeler; İklim Değişikliği Sözleşmesi, Rio Deklarasyonu, Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Ormancılık Pren-
sipleri ve en önemlisi Gündem 21 Eylem Planı’dır (http://www.mfa.gov.
tr/surdurulebilir-kalkinma.tr.mfa 28.11.2018 tarihinde erişildi).  Rio Zir-
vesi’nde sürdürülebilir kalkınmanın en önemli katkısı, sürdürülebilirli-
ği sağlama noktasında yönetişim olgusunun birlikte ele alınmasıdır. Bu 
bağlamda Gündem 21 ile yönetişim olgusunun sağlanması hedeflenmiştir 
(Tosun,2009:2).

1996 yılında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) ve Toplumsal Dönüşüm Programı (MOST)’nda baktığımızda; 
uzun vadede, şekillenen doğa ve toplum arasındaki ilişkilerin sosyal açı-
dan sağlanabilmesi sürdürülebilirlik kavramına ifade etmektedir (Çahan-
timur ve Yıldız, 2008: 5).

2.SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER

Kentlerin sürdürülebilir olması içinde bulunduğumuz yüzyılda zo-
runluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda sürdürülebilir kentler için yeni-
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liklere, farklı bakış açılarına ve yeni tanımlamalara ihtiyaç duyulmaktadır 
(Bayram, 2001: 255). Ancak sürdürülebilirlik kavramı ile kent olgusunun 
birlikte ele alınması çok yenidir (Tosun,2009:3).

Literatürde sürdürülebilir kent ile ilgili bazı tanımlar şöyledir; ‘in-
san gereksinmelerine günümüz kentlerinden daha iyi yanıt veren ve kent 
sistemlerinin gelecek kuşakların gereksinimlerinin karşılanmasını engel-
lemeyecek bir biçimde geliştirilmesini sağlayan kent’ tir (Ertürk, 1996: 
175). Süreklilik içinde değişimi sağlamak amacıyla, sosyo – ekonomik çı-
karların çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kent’ tir 
(Geenhuisan, Nijkamp, 1998:131).

1987 yılındaki Brundtland Raporu ve 1992 yılında yapılan Rio Zir-
vesi’nde sürdürülebilir kalkınma yer aldığı gibi sürdürülebilir kentlere de 
atıfta bulunulmuştur. Brundtland Raporu’ndaki sorunlardan birkaçına de-
ğinmek gerekirse; yoksulluk, hızla artan nüfus, kontrolsüz yayılan kentler, 
çevre ve doğal kaynakların aşırı tüketimi ve kentsel büyüme gibi sorun-
lardır. Bu sorunlara getirilen çözüm önerileri de şöyle sıralanabilir; hızla 
artan nüfusu dengeleyecek politikaların yapılması, güçlendirilmiş yerel 
yönetimler, enerji kullanımının dikkat edilmesi, ekosistemin ve türlerin 
korunması gibi önerilerdir. Bu sorunlar ve sorunlara karşı getirilen çözüm 
önerileri, sürdürülebilir kent kavramına ışık tutmaktadır (Tosun,2009:5). 

Sürdürülebilir kent olgusunun ön planda olduğu oluşumlardan bir di-
ğeri de 1994 yılında, Aalborg kentinde gerçekleştirilen ‘Avrupa Sürdürü-
lebilir Kent ve Kasabalar Konferansı’ dır. Bu konferans sonucunda şarta 
bağlanmıştır. Aalborg Şartı’na göre sürdürülebilir kalkınma kentler ve ka-
sabalar için önemli bir yol göstericidir. Bu şart kent yönetimlerine, çeşitli 
çevresel sorunlar için bir eko-sistem yaklaşımını benimsetmeyi amaçla-
maktadır. Bu kapsamda sürdürülebilirlik açısından bazı kentsel politikalar 
belirlenmiştir. Bunların bazılarını sıralayacak olursak; kentlerin birbirle-
rinden farklı olmasından dolayı sürdürülebilirlik için özgün yollar bulma 
gerekliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığı sürdürülebilirlik için 
önemli seçenek olması, kentlerin sorunlarını geleceğe taşıma hakkına sa-
hip olmaması gerekliliği, yoksulların çevresel adaletsizlikten etkilenmesi-
ni en aza indirgemek, vatandaşların yaşam kalitesini arttırma gerekliliği, 
stratejik çevre etki değerlendirmesinin gerekliliği, en önemli etken olarak 
vatandaşların aktif katılımının sağlanmasının gerekliliği gibi. Bu şartın 
ortaya koyduğu ilkeler, sürdürülebilir kentsel gelişmenin ilkelerini veya-
hut uygulama yöntemlerini belirlemesi yönünden büyük önem arz etmek-
tedir (Tosun,2009:6-7).

Sürdürülebilirliğin, insan yaşamı için gerekli unsurlarına baktığımız-
da, kültürel ve sanatsal etkinlikler, etkileşim ve sosyal dayanışma, barın-
ma, beslenme, sosyal güvenlik, ulaşım, sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre bü-
yük önem taşımaktadır. Sürdürülebilirliğin, yaşam kalitesinin yükselmesi 
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açısından bireyin yaşadığı alan olan kentlerin çok önemli bir yere sahip 
olduğu görülmektedir. Kentsel mekanlar için yaşayan organizma kavra-
mını kullanmak yerinde olacaktır. Kentler, bireyin kent mekanına yönelik 
katkılarına ve davranışlarına bağlı olarak dönüşüm gösterebilmektedirler. 
İnsanlar yaşamlarının devam etmesinde onlara ihtiyaç duydukları olanak 
ve fırsatları kentsel alanlardan sağlamaktadırlar. Bireyin kentte sağlıklı ve 
huzur için yaşayabilmesi, o kentin çekici unsurları, kendini yenileyebilme 
olanağı ve bunun derecesi, farklı mekan ve ortamlar sunabilmesi ile doğru 
orantılıdır.

Çevre, toplum ve ekonomi üçlüsünün birbirleriyle iç içe olması, ken-
tin etkileşimi için önemlidir. Bu durumu toplumun ve kentin sürdürülebi-
lirliği ile anlatmak mümkündür (Arapgirlioğlu ve Yener, 2007: 60).  

Wheeler, kentleri, daha güvenli, daha yeşil, daha çekici ve toplumun 
her bireyi için   kentleri daha konforlu ve yaşanabilir kılmanın yolunu 
araştırmıştır. Kentlerin sürdürülebilirliğini sağlamak oldukça zordur. An-
cak, sürdürülebilirlik yolunda uygulaması gereken bazı faktörler olduğu 
görülmektedir. Bunlar; arazinin etkin kullanımı, motorlu taşıtların daha 
az kullanımı ve toplu taşımaya  erişilebilirliğin daha fazla olması, kaynak-
ların etkin kullanımı doğrultusunda çevrenin daha az kirlenmesi ve atık 
yönetimi, boş alanların restorasyonu, iyi bir yaşam çevreleri oluşturma 
ve barınma, yoksulluğa çare, ekonominin sürdürülebilirliği, halkın aktif 
katılımı ve yerel kültürün korunmasıdır. Bu hedeflerin gerçekleştirilebil-
mesini sağlamak için politikaların tekrar düzenlenmesi, halkın eğitimi, 
uzun dönem stratejileri, performans standartlarının belirlenmesi, vizyo-
nun en iyi uygulama örneklerinin araştırılması gerekmektedir (Whee-
ler,2003:490).

Sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasıyla amaçlanan ortak noktalar 
aşağıdaki gibi gösterilebilir (Çahantimur ve Yıldız, 2008: 7): 

 Ekolojik Faktörler: Yaşam kalitesinin yüksek olması, yaşam 
alanlarının karma fonksiyonlu olması, optimum yoğunluk, yaya trafiği ve 
toplu taşıma, enerji kullanımında tasarruf.

 Sosyal Faktörler: Güçlü ve etkin yerel yönetim, sosyal etkileşi-
min yoğun olması ve fırsat eşitliği.

 Kültürel Faktörler: Kültürel süreklilik, aidiyetin güçlü olması, 
bağlılık, yaşayan ve dinamik kent merkezi.

 Binaların ve araçların alternatif enerji kaynaklarını kullanması ge-
rektiği bir sürdürülebilir kentte, atıkların ve suyun geri dönüşümünün ya-
pılması, kirliliğin filtre edilmesi teşvik edilmelidir.  Bu özelliklerin hepsi, 
sürdürülebilir kentlerin sağlıklı kentler olma faktörünü de desteklemek-
tedir. Bir kentte yaşayan bireylerin psikolojik, fiziksel, çevresel ve sosyal 
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konularda özgürlüklere ve eşit haklara sahip olması sağlıklı kentlerin var-
lığının bir göstergesi anlamına gelmektedir (Ercan, 2007: 69).

Sağlıklı ve sürdürülebilir kentlerde yaşayan bireylerin bilinç düzey-
lerinin yüksek olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilinç düzeyinin yüksek 
olduğu kentlerde, üretim ve tüketimde bir denge oluşmaktadır. Kentlerde 
yaşayan bu bireylerde olması gereken temel özellikler aşağıdaki gibi özet-
lenmektedir (Tosun, 2009: 9): 

Tablo 1: ‘Sürdürülebilir Bireylerin Sahip Olması Gereken Özellikler’

Özellikler Sonuçlar 
Aktiflik,Kapsayıcılık, 
Güvenlik 

Güçlü bir yerel kültür ve diğer ortak topluluk etkinlikleriyle 
ortaya çıkan eşitlik, hoşgörü ve bağlılık

İyi İdare Etkin ve kapsayıcı katılım, temsil ve liderlik. 
İyi Ulaşım İnsanları işlerine, okullarına, sağlık hizmetleri ve diğer 

hizmetlere bağlayacak iyi ulaşım hizmetleri. 
İyi Hizmet İnsanların ihtiyaçlarına uygun ve herkes tarafından 

erişilebilecek kamusal, özel, topluluğa ilişkin ve gönüllü 
hizmetler. 

Çevreye Duyarlılık İnsanların yaşaması için, çevreye saygılı olarak 
gerçekleştirilen yerler. 

İyi Gelişim Büyüyen, çeşitli ve yenilikçi yerel ekonomi. 
İyi Tasarım ve İnşaat Kaliteli, yapılı ve doğal bir çevre. 
Herkes İçin Eşitlik Bugün ve gelecekteki tüm toplulukları içeren bir anlayış.

Kaynak: Tosun (2009: 9)

Bu özellikler doğrultusunda oluşturulan sürdürülebilir kentlere dün-
yadan örnekler vermek gerekirse, Kanada kentleri, İsveç’in Gothenburg 
kenti, Viyana’nın ve Amsterdam’ın bazı kesimleri, Bristol City olabilir 
(Altuntaş,2012:141). Bu bağlamda kentlerin sürdürülebilirliğine katkı su-
nan ve özellikle yukarıda bahsettiğimiz sosyal ve kültürel faktörlerin üst 
seviyeye çıkmasını sağlayan etkenlerin başında kent konseyleri gelmek-
tedir.  Türkiye’de de sürdürülebilir kentlerin oluşumunda en büyük kat-
kılardan bir tanesi Kent konseyleri aracılıyla bireyin farkındalığının ve 
katılımının artırılması olmuştur. 

3.KENT KONSEYLERİ

Kent konseylerinin arka planında, yukarıda değindiğimiz gibi, 1992 
yılındaki Rio Zirvesinde kabul edilen Gündem 21 yatmaktadır. Ona bağlı 
olarak da Avrupa Kentsel Şartı ve Yerel Gündem 21 oluşmuştur (Erkul vd., 
2013: 86). Kent Konseyleri Türkiye’de, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 
Gündem 21 kapsamında Yerel Gündem 21 programıyla ele alınmaktadır 
(Bulut, 2013: 89). 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesinde Kent 
konseyi, ‘sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma 
ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve katılım’ şeklinde yer almaktadır 
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(www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713-6.htm 5.12.2018 tari-
hinde erişildi).

 Kent konseyleri sürdürülebilir kentleşmeyi sağladığı gibi yönetişim 
konusunda da ayrı bir öneme sahiptir. Kent konseyleri, sivil toplum ku-
ruluşlarının, yerel yönetimlerin ve halkın bir araya gelerek ortak payda 
altında karar vermesini sağlamaktadır (Kestellioğlu, 2014: 122). Kent kon-
seylerinin temel ilkelerine baktığımızda, vatandaşın aktif katılımı, halkın 
kentine sahip çıkması, hemşerilik bilincinin oluşturulması ve çözüm yo-
lunda ortak karar verme gibi konuların anlam kazandığını görmekteyiz. 
(Özdemir, 2011: 35).

2002’de Johannesburg’da yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye 
Yerel Gündem 21 uygulamaları konusunda en iyi uygulamaya sahip ül-
kelerden birisi seçilmiştir. Belediye Kanunu’nda, Belediye hizmetlerinin 
gönüllüler ile yapılabileceği ve bunun Yerel Gündem 21’e uygun olarak ya-
pılması, ilk kez açık ve net olarak belirtilmiştir. 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu’nun 2005 yılında yapılan düzenlemesine göre, ‘yerel parlamento’ 
olarak adlandırılan bir oluşum tasarlanmıştır. Yerel parlamento olarak ad-
landırılan bu oluşum Kent konseyleridir. Türkiye’de uygulanmaya başla-
yan bu oluşumda, yerel ölçekte çevre sorunları tartışılarak çözüm arayış-
ları içerisine girilmektedir. Kent konseylerinin en önemli işlevi, kentte 
yaşayan her vatandaşın kent için ortak karar verebilme yetisine sahip ol-
masıdır (Karakuzulu,2009:403). 

Kent konseylerinin amaçları, Kent Konseyi Yönetmeliği’ne göre şöy-
ledir (Erkul vd., 2013:92):

 Kentin yaşam kalitesini arttırılması ve yaşanabilir bir niteliği ka-
vuşturulması, kentin tarihi ve kültürel mirası ile ilgili kentte yaşayanlar 
tarafından korunması ve doğal çevrenin korunması,

 Sosyal dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlü hale getirmek,

 Çevrenin korunması, çevreninin korunmasına yönelik bilincin 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, 

 Kamu siyasalarının uygulanmasını, denetlenmesini ve belirlen-
mesini, kapsayan katılımı gerçekleştirmek. 

4.ÇANAKKALE KENT KONSEYİ

Çanakkale Kent konseyi 2004 yılında kurulmuştur. Çanakkale Kent 
konseyinin yönetimsel yapısı ve işleyişi çerçevesinde kurumsallaşma-
sı Kent Konseyleri Yönetmeliği’ne göre oluşturulmuştur. Aynı zamanda 
oluşturulan çalışma grupları da bu kapsam içinde değerlendirilmektedir 
(Erkul vd., 2013:98).

Çanakkale Kent Konseyi Yönetmeliği’nde kent konseyinin görevleri 
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şu şekildedir; yereldeki demokratik katılımın artmasını sağlamak, çok ak-
törlü yönetişim anlayışını benimsetebilmek, sürdürülebilir kalkınma kap-
samında çevreye karşı duyarlı olmak ve kentin yaşam kalitesini arttıran, 
yoksulluğu önleyici politikalar uygulamak , yerellik ilkesi kapsamında uz-
laşı kültürünü sağlamak, toplumda yaşayan genç, yaşlı, kadın ve çocukla-
rın aktif katılımını sağlamak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamaktır 
(Çanakkale Kent Konseyi Yönetmeliği, 2009).

Yine Çanakkale Kent Konseyi Yönetmeliği’ne baktığımızda çalışma 
ilkeleri şu şekildedir; Yerel Gündem 21 sürecine uygun ilkeler olan aktif 
katılımı sağlama, kente sahip çıkma, yaşanılabilir bir kent sürecinde gele-
ceğe katkılar sağlamak, Devletin imzalamış ve onaylamış olduğu zirvelere 
uygun hareket etmek, ortak akıl ile neticeye ulaşmak, yönetişim ilkelerini 
yerine getirmek, hemşerilik bilinci en üste çıkarmak ve kentte yaşayan va-
tandaşlarının hak ve hukuklarının sağlamaktır (Çanakkale Kent Konseyi 
Yönetmeliği, 2009).

Çanakkale Kent Konseyi Yönetmeliği’nde olan diğer başlıklar ise 
Kent Konseyi Üyeliği, Organları, Genel Kurul, Yönetme Kurulu, Kent 
Konseyi Başkanı, Meclisler ve Çalışma Grupları, Kent Konseyinin Mali 
Yapısıdır (Çanakkale Kent Konseyi Yönetmeliği, 2009).

Çanakkale Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’ne baktığımızda amaç, 
kapsam, çalışma ilkeleri, görevleri, Kent Konseyi Meclisleri ve Çalışma 
Grupları yer almaktadır (Çanakkale Kent Konseyi Çalışma Yönergesi, 
2015).

Tablo 2: Meclisler

Çevre Meclisi Gençlik Meclisi 
Kadın Meclisi Kültür ve Sanat Meclisi
Çocuk Meclisi Spor Meclisi
Engelliler Meclisi Mahalle Meclisleri

Tüm meclislerin Çalışma yönergeleri ayrı düzenlenmiştir. Bu meclis-
lerin her biri kendi alanlarında faaliyetler düzenlemektedir. Çevre Mec-
lisi, Kaz Dağları’ndaki altın arama faaliyetlerinin son bulması için çeşit-
li etkinlikler düzenlemiştir. Atikhisar Barajı’nın kirlenmesinden dolayı, 
Çevre meclisi bunun önüne geçmeye çalışmıştır. Kısacası Çevre Meclisi, 
çevrede yaşanan olumsuzluklara karşı önlem almakta ve halkın bilinç-
lenmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte olumsuzluklara karşı gelmenin 
yanında ağaç dikimi gibi olumlu faaliyetlerde de bulunmaktadır. Kadın 
meclisi, kadın sorunlarına karşı halkı bilinçlendirmek için faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Kadına karşı şiddeti önlemeye çalışan etkinliklerin dışın-
da kadın sağlığı için de farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Engelliler 
Meclisi’nde yapılan faaliyetler sonucunda engelli vatandaşlarımızın di-
ğer insanlardan hiçbir farkı olmadığını, onların da kent içinde huzur ve 
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uyum içinde yaşamalarını aynı zamanda kültürel ve sanatsal açıdan da 
beslenebilmeleri amaçlanmaktadır.  Kültür ve Sanat Meclisi’nde yapılan 
faaliyetler ile vatandaşların kültür ve sanata yönelik ihtiyaçları giderilme-
ye çalışılmaktadır. Seramik alanında başarılı olan Çanakkale, bu meclisle 
birlikte seramik alanına yönelik çeşitli uygulamalar, etkinlikler düzenle-
mektedir. Çeşitli şiir dinletileri organize edilmektedir. Bu meclis ile va-
tandaşların huzur dolu bir kentte yaşamaları hedeflenmektedir. Son olarak 
Spor Meclisi’ne baktığımızda, burada halkın spor ile iç içe yaşaması he-
deflenmektedir. Sporda yaşanan sorunları gidermeye çalışmak ve sporda 
yaşanan şiddete karşı gelmek amaçlanmaktadır. Spora verilen önem ve 
değer büyüktür.

Tablo 3: Çalışma Grupları

Tablo 3’te gördüğümüz üzere çalışma grupları, kentin ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillenmektedir. Toplumda her kesime yönelik çalışma 
grupları mevcuttur. Bu çalışma gruplarının yaptıkları faaliyetler sonucun-
da sürdürülebilir kalkınma kapsamında çevresel konulara dair halkın bi-
linçlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Meclisleri ve çalışma gruplarını 
incelediğimizde yapılan çalışmalar kapsamında oldukça aktif olduklarını 
görmekteyiz. 

Diğer illerdeki Kent Konseyleri ile Çanakkale Kent Konseyi arasında 
ortaya çın en dikkat çekici fark “mahalle meclisleri” kavramı olarak kar-
şımıza çıkmıştır. Mahalle meclisleri, bölgenin sosyo-ekonomik durum-
larına göre şekillenmektedir. Örneğin Cevatpaşa Mahallesi ile Esenler 
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Mahallesi’nin sosyo-ekonomik düzeyleri yüksektir. Ancak Fevzipaşa Ma-
hallesi’nin sosyo-ekonomik düzeyi diğer mahallelere oranla daha düşük 
kalmaktadır. Dolayısıyla mahalleler arasındaki farklılıkların, etkinlikle-
rin ve çalışmaların mahalle bazlı yapılmasını gerektirmektedir.

Esenler Mahalle Meclisi, mahalleler arasında en aktif çalışanıdır. Aynı 
zamanda planlı ve programlı çalışmaya özverili yaklaşmaktadır. Esenler 
Mahalle Meclisi’nin yaptığı bazı çalışmalara kısaca değinmek gerekirse 
bu çalışmalardan biri, Uygulamalı Doğa Eğitimi Çalışma Gurubu’nun 
koordinatörlüğü ile, ilk ve ortaokul öğrencilerinin yetiştirdikleri fidan-
ları toprakla buluşturmaları, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddete Karşı 
Çalışma Grubu tarafından düzenlenen , Kadına ve Çocuğa Yönelik Şid-
dete Karşı halkı bilgilendirme çalışmalarının yapılması, Esenler Mahalle 
Meclisi Genel Kurulu tarafından halkın genel katılımı sağlanarak, halkı 
aktif katılım yönünde bilinçlendirerek demokrasinin güçleneceğinin an-
latılması (http://www.canakkalekentkonseyi.org/esenler-mahalle-meclisi 
22.11.2018 tarihinde ulaşıldı), çocuklar ve yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik 
çalışmalar yapılması. Yapılan bu çalışmalarla gönüllü ve aktif katılımı art-
tırmak, şeffaflığı sağlamak, evrensel insan haklına saygılı şekilde yaşama-
yı benimsetmek ve ortak aklı sağlamayı başarabilmek amaçlanmaktadır.

Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine oranla farklılık gösteren Fevzipa-
şa Mahalle Meclisi çalışmalarına da Çanakkale Kent Konseyi açısından 
oldukça önemli olduğunu görmekteyiz. 1 Ocak 2019 itibariyle çevrenin 
korunmasını sağlamak adına, poşetler ücretli hale gelmiştir. Bu kapsam-
da Fevzipaşa Mahallesi’nde yaşayan kadın vatandaşlar, Kent Konseyi’nin 
katkılarıyla file yapmayı öğreneceklerdir. Yapılan bu fileleri de farkında-
lık yaratmak amacıyla topluma ücretsiz bir şekilde dağıtacaklardır. İler-
leyen zamanlarda file yapımının kadınlar için gelire çevrilmesi amaçlan-
maktadır (kazanılacak olan bu gelirler asla Kent Konseyine gelir olmaz). 
Bunun yanında gençler ve çocuklar için spor faaliyetleri yapılmaktadır. 
Halk için sağlık alanında da bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yapılan bu 
etkinlikler ile, burada yaşayan roman vatandaşlarımızın toplumla entegre 
edilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede de kültürel ayrımcılığın önüne geçil-
mesi amaçlanmıştır. 

SONUÇ 

Çevresel olumsuzlukların artışı, nüfusun hızla artması, kentsel büyü-
me, toplumların ekonomik çıkarların ekolojik değerlerin tahrip edilme-
sine neden olması 20. Yüzyılın ön plana çıkardığı olumsuzluklar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu olumsuzluklara karşı   insanoğlunun 
üzerinde uzlaştığı en önemli olgu olarak sürdürülebilirlik kavramı ortaya 
çıkmıştır. Sürdürülebilirlik kavramının önem kazanmasında en ektili rol 
hiç kuşkusuz uluslararası toplumun dikkatini çekmesini sağlayan Birleş-
miş Milletlerin düzenlediği çeşitli konferanslardır. Düzenlenen bu konfe-
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ranslarda sürdürülebilir kalkınmanın önemi anlaşılmıştır. Yine bu konfe-
ranslarda kentlerin sürdürülebilirliği kavramı üzerinde de durulmuştur.

Gündem 21 ve Yerel Gündem 21’in oluşumları ile de sürdürülebilir 
kentlere katkı sağlanmak amaçlanmıştır. Bu oluşumlarla birlikte yerel ka-
tılımın en yoğun yaşandığı yer olarak adlandırılan Kent Konseyleri oluş-
turulmuştur.

Kent Konseyleri sürdürülebilir kentleri sağlamak için en uygun orta-
mı sağlamaktadır. Halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla bir-
likte kente dair sorunlar ortak payda altında çözüme ulaştırılmaya çalışıl-
maktadır. Böylelikle yönetişim kavramında sürdürülebilirlik ile birlikte 
yükseldiği görülmektedir. Hesap verebilirlik, şeffaflık, sonuç odaklı yak-
laşım gibi ilkeler de önem kazanmaktadır.

 Kent Konseylerinde gönüllü aktif katılım oldukça yüksektir. Ancak 
bunun yanında Kent Konseylerinden haberi olmayan vatandaşlarda vardır. 
Dolayısıyla katılım oranı her ne kadar yüksekse de bilinirliğinin yeter-
li düzeyde olmaması bu duruma gölge düşürmektedir. Bunun için Kent 
Konseylerinin bilinirliğinin artmasına yönelik çalışmalar ve toplantılar 
düzenlenmelidir. 

Kent Konseyleri demokrasinin sağlanması açısından büyük bir öne-
me sahiptir. Demokrasinin sağlanabilmesiyle birlikte, vatandaşın kenti 
için ne yapabileceğini düşünmesiyle, o kentte huzurlu yaşam o derece ar-
tış gösterecektir. Böylece sürdürülebilir kent olma yolunda önemli adım-
lar atılacaktır.

Bu bağlamda, Çanakkale Kent Konseyi özellikle kent yönetiminde, 
kentte yaşayan yurttaşların da kalıtımı açısından önemli bir görev üstlen-
miştir. Özellikle Mahalle Meclisleri aracılığıyla her mahallenin farklı olan 
istek ve düşünceleri daha açık bir şekilde görünür hale gelmiştir. Ayrıca 
kentin kendine has sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına uygun çalışma 
grupları oluşturularak sadece yurttaşların katılımı sağlanmamış aynı za-
manda çözüm odaklı bir anlayış yerleştirilmeye çalışılmıştır.
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GİRİŞ

Toplumun en önemli evrensel ve sürekli kurumlarından birisini oluş-
turan ve nikâhın bir sunucu olarak oluşan aile, herşeyden evvel sosyal ve 
ahlaki bir kurumdur.  Aile, toplumsal hayatı başlatan temel kurum olma 
özelliği taşımaktadır. Nitekim aile, bireylerin sosyalizasyon süreçlerinden 
geçip toplumsal hayata adapte olmalarına, kurumların ve değerlerin yeni-
den üretilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Çağımızda teknolojik geliş-
meler ve hızlı kentleşme gibi faktörler nedeniyle aile kurumu pek çok zor-
lukla karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde aile kurumunun karşılaştığı 
önemli sorunlardan biri boşanmadır. Çünkü boşanma, modern dünyada 
insan yaşamını büyük ölçüde etkileyen ciddi bir sosyal sorun konumun-
dadır. 

Geleneksel aile yapısının modern aileye evrilmesi sebebiyle tüm dün-
yada boşanma oranlarında bir artış söz konusudur. Batı dünyasında daha 
fazla olmak üzere tüm dünyada boşanma oranlarında artış yaşandığı gö-
rülmektedir. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre; 2018 yılı 
itibariyle Fransa’da %55’lik bir boşanma oranı vardır; ancak Fransa’nın 
kırsal kesimlerinde boşanma, kentsel alanlara göre daha düşüktür. Es-
tonya’da 10 evlilikten 6’sı boşanmayla sonuçlanmaktadır. İspanya’da bo-
şanma oranı %65’tir. Avrupa’nın ortasındaki Çek Cumhuriyeti, %66’lik 
boşanma oranına sahip bir ülkedir. Macaristan’da boşanma oranı %67’dir. 
Portekiz’in boşanma oranı %68’e ulaşmıştır. Belçika’nın boşanma oranı 
%71’dir. Lüksemburg, Avrupa kıtasında yarım milyon nüfusa sahip bir 
ülke olsa da boşanma oranı %87’dir.

Hindistan, Şili ve Kolombiya, boşanma oranının düşük olduğu ülke-
lerdir. Hindistan, dünyadaki en düşük boşanma oranına sahip ülkedir ve 
bu oran yaklaşık olarak %1 seviyesindedir Hindu toplumunun kurallarına 
ve geleneklerine göre boşanmak yanlış kabul edildiği için iyi bir seçenek 
olarak görülmemektedir. Şili’de boşanma oranı %3’tür ve bir çiftin boşan-
ması için boşanma gerekçelerini kanıtlamaları gerekmektedir. Kabul edi-
lebilir gerekçeler arasında ise; süregelen sadakatsizlik, hane içi şiddet ve 
sorumsuzluk yer almaktadır Kolombiya’daki boşanma oranı ise %9’dur. 

Afrika’da Burkina Faso, Kamerun, Kenya, Tanzanya, Uganda ve 
Zimbabve gibi ülkeler için boşanma oranları son 20 yılda sabit kalmıştır. 
Benin, Gana ve Nijer gibi ülkelerde ise bu oran %10 artmıştır. Liberya, 
Malavi, Namibya’da ise boşanma oranında azalma olmuştur. Bunun ya-
nında Afrika ülkelerindeki çoğu evlilik ve boşanma, resmi olarak kayıtlı 
değildir. Afrika’daki resmi evlilik kayıtlarının yetersiz olmasının neden-
leri arasında; geleneksel evliliklerin uygulanması, kayıtlara ilişkin yasal 
gerekliliklere uyulmaması ve son zamanlarda evlilik dışı birlikteliklerin 
artması gibi birçok faktör sayılabilir (Shelley, 2018).
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Somali’de, uzun süre devam eden ve 2004’te sona eren iç savaş nede-
niyle devlet kayıtlarında kesin bir boşanma istatistiği bulunmamış olsa da 
Somali aile yaşamı ve evlilik çalışmalarının büyük çoğunluğu boşanma 
oranlarının yüksek olduğuna işaret etmektedir. 2017 yılında yapılan bir 
araştırmada, Somali’deki ilk evliliklerin %30’unun 5 yıl içinde boşanma 
ile sonuçlandığı belirtilmektedir (PDRC, 2017). 

Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere dünyada gitgi-
de artan boşanma oranı, aileye meydan okuyan bir problem ve modern 
toplumun karşı karşıya kaldığı sosyal sorunlardan biri olarak kabul edil-
mektedir. Bu nedenle boşanmaya yol açan faktörlere yönelik çok sayıda 
araştırma yapılmaktadır. 

Bu çalışma, Somali’de yaşanan boşanmış bireylerin boşanmaların 
nedenleri üzerine yapılmış sosyolojik bir incelemedir. Haziran-Ağustos 
2019 tarihleri arasında, Somali’de saha çalışması yapılmış ve boşanmış 
116 kişi ile görüşülmüştür. Gerçekleştirilen mülakatlar birincil, Somali’de 
aile ile ilgili yapılan çalışmalar ile şehir ve bölge mahkemelerinde son üç 
yılda görülen boşanma davaları incelemeleri ise ikincil veri olarak kulla-
nılmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

AİLE VE DEĞİŞİM

Sosyal bir olgu ve toplumsal bir kurum olmasının yanında tarihi in-
sanlık tarihi kadar eskiye dayanan aile, toplumsal kurumların en eskisi ve 
milletin dirlik ve birliğini sağlayan yegane kurumdur (Gökalp, 1978: 122). 
Sosyoloji literatürü incelendiğinde ortaya konulan ilk eserlerde ele alınan 
temel konunun aile olduğu görülmektedir. Toplumun gelişmesi ile paralel 
bir gelişim gösteren aile ve evliliğin gelişimi, daima işlenen temel konular 
arasında olmuştur. (Canatan ve Yıldırım, 2015: 33). Sosyologlar tarafından 
pek çok defa tanımlanmış olan aile, en genel ve basit anlamda karı, koca 
ve çocuklardan oluşan birliktir (Timur, 1972: 3). Farklı yazarlar tarafından 
farklı şekillerde tanımlanan aile, sosyoloji literatüründe en çok vurgula-
nan kurumlardan biridir. Bu literatürde aile, bireye doğduğu andan itiba-
ren hayatta kalması için destek sağlayan sosyal bir ortam, toplumun ait 
olduğu değer yargılarının aktarılmasını sağlayan bir toplumsal kurumdur 
(Önal, 1990: 3). Toplumsal kurumlar, insanların ihtiyaçlarına cevap veren 
ve onları idare eden birer mekanizma olduklarından ailede tıpkı devlet 
gibi bir toplumsal kurum olarak değerlendirilmiştir. Bu anlamda aile, in-
san yaşamındaki en önemli sosyalleşme kurumudur (Özkalp, 2003: 118).

Temel veya basit çekirdek aile terimi, kendileri veya çocukları ile sos-
yal olarak onaylanmış, cinsel birlikteliği olan bir erkek ve bir kadından 
oluşan bir gruba denir. Çekirdek aile herhangi bir toplumda bulunabilen 
evrensel bir aile türüdür (Murdock, 2017: 39). Çekirdek aile, gelişmiş ola-
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rak adlandırılan ülkelerde en sık rastlanan aile biçimidir. Gelişmekte olan 
veya az gelişmiş tanımlamasının uygun görüldüğü ülkelerde daha az gö-
rülmektedir.

Genişletilmiş aile ise, kan veya evlilik ilişkileriyle birbirine bağlanan 
üç veya daha fazla neslin sosyal bir birim oluşturmasıdır. Dolayısıyla geniş 
aile; bir koca, karı, çocuklar, büyükanne, büyükbaba, teyze ya da amca ve 
kuzen gibi ek akrabaları ile birlikte tek evde yaşayan aileleri içerir (Kottak 
2004: 20, Knuttila 2005: 22). Geniş aile tipi, daha çok geleneksel toplum-
larda görülen bir aile tipi dir. Geniş aileler, aynı evi paylaşabilir ya da 
bitişik konutlarda yaşayabilirler. Hanehalkı başkanı genellikle bir erkektir 
ve yetişkin üyelerin çocuk yetiştirme ve diğer görevler için sorumluluğu 
paylaşmaları gerekmektedir. Bu tür ailenin rolleri ve sorumlulukları cin-
siyete ve yaşa göre belirlenmektedir. 

Aile kurumu, geleneksel toplumdan modern topluma geçişte bazı de-
ğişimlere uğramıştır. En popüler aile türleri çekirdek aile ve geniş aile 
iken modern dünyanın değişmesi sonucu yeni aile türleri ortaya çıkmış-
tır. Ancak yeni tanımlanan bu aile türleriyle birlikte aileye özgü bilindik 
tanımlar da kökten değişime uğramıştır (Canatan ve Yıldırım, 2009: 79). 
Yeni aile türleri olarak adlandırılan aile türleri içerisinde konumuzla doğ-
rudan bağlantılı ve en yaygın aile türlerinden biri tek ebeveynli ailedir. 
Tek ebeveynli aile, eşlerden birinin ölümü veya eşlerin boşanması sonucu 
oluşan bir aile türüdür. Boşanma oranlarının artması sonucu, tek ebevey-
nli aile tipleri modern dünyada mevcut aile tiplerinden biri olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Tek ebeveynli aileyi oluşturan diğer nedenlerden biri 
de evliliğin sorumluluklarını yerine getirmedikleri için çiftlerden bazıla-
rının ayrı yaşamayı tercih etmeleridir. Yeni aile kategorisine babasız aile 
ve üvey aile türleri de girmektedir. Babasız aile, babanın ölümü veya bo-
şanma sonucu, çocukların anne tarafında kalmasıyla oluşan bir aile tipidir. 
Bu aile tipinde anne, genelde ev hanımlığının yanı sıra maddi ihtiyaçları 
karşılayabilmek için çalışmak durumundadır (Aydın, 2013: 98). Üvey ai-
lelerde, eşlerin biri ya da her ikisi daha önce başka evlilikler yapmışlardır.  
Büyük ihtimalle her ikisinin daha önceki evliliklerinden çocukları vardır.  
Bu aile tipi, yeni bir evlilik için yola çıkan ve aynı çatı altında yaşamaya 
başlayan kişilerin önceki evliliklerinden olan çocuklarının da onlara ka-
tılmasıyla oluşur. Boşanmadaki artış, üvey ailelerin sayısında da artışa yol 
açmıştır (Hetherington ve Clingempeel, 2015).

Yeryüzünde farklı toplumlarda farklı aile formları bulunmaktadır. 
Geleneksel aile sistemleri hala Asya, Afrika, Pasifik ve hatta Avrupa’nın 
birçok kırsal kesiminde görülmektedir. Bununla birlikte dünya çapında 
aile işlevleri ve türlerinde değişikler yaşanmaktadır. Bu değişikliklerin 
kökenleri karmaşıktır; ancak önemli olan birkaç faktör vardır. Faktörler-
den ilki, sömürgecilik ve emperyalizm sonucu batı kültürünün tüm dün-



Mustafa Omar Abshir, Enes Battal Keskin20 .

yaya yayılmış olmasıdır. Diğer bir etki ise kentleşmedir. Çok sayıda insan, 
kırsal alanlardan kentsel merkezlere taşınmaktadır. Çoğu zaman erkek-
ler, büyükşehirlerde iş bulup yerleşirken, kırsal kesimde kalan eşlerini ve 
çocuklarını terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum ise doğrudan 
ataerkil ve akrabalık sistemine dayalı geleneksel aile sistemlerini etkile-
mektedir (Giddens, 1999: 477). Modern toplumlarda eş seçimi hususunda 
bir serbestlik getirilmiştir ve evlilik, özgür seçim sonucunda gerçekleş-
mektedir. Kadınlara da erkekler gibi evlilik ve karar verme süreçlerinde 
seçme hakkı tanınmaktadır (Hudson ve Weems, 2004). Son olarak aile 
kurumu, dünya çapında birçok yönden değişim göstermektedir. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde son yıllarda doğurganlık oranlarında ciddi bir düşüş 
gözlemlenirken, iş hayatına katılan kadınların oranında da ciddi bir artış 
söz konusudur. Tüm bu faktörler, aileyi oluşturan temel kalıpları da etki-
lemiştir. Modernleşen toplumlarda hem erkekler hem de kadınlar bir aile 
kurmadan önce kendilerine işgücü piyasası oluşturmak istemektedirler. 
Bu nedenle öncelikler değişmiş, kadınların anne olma yaşları ilerlemiş 
ve beraberinde önceki nesillere göre daha az çocuk sahibi olma durumu 
ortaya çıkmıştır. Neticede toplumda genç nüfus azalırken yaşlı nüfusu art-
mıştır.

Afrika, küresel bir perspektiften özel ilgi duyulan belirli bir aile sis-
temine sahiptir. Güçlü ataerkil gelenekler, büyük ölçekli çok eşlilik, do-
ğurganlığa ve soylara verilen kültürel ağırlık ve akrabalık yoluyla yaygın 
politik-ekonomik, sosyal ve kültürel modelleme Afrika aile kurumunun 
en temel özellikleridir. Son zamanlarda Batı kültürünün yayılması, mo-
dernleşme, kentleşme ve sömürgecilik gibi etkenlerin, Afrika’da aile ve 
evlilik sistemlerini büyük ölçüde etkiledikleri görülmektedir. Bu aynı za-
manda, bölgedeki kırsal toplulukları karakterize eden kültürel, geleneksel 
norm ve değerlerin etkisini yitirmesine sebep olmaktadır (Merrick, 2012). 
Afrika’daki aileler, giderek daha çok geleneksel ve modern aile değerleri 
arasındaki rekabetten kaynaklanan zorluklarla ve baskıyla karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Örneğin kadınların evlilik yaşlarına bağlı olarak doğur-
ganlık oranlarında hissedilen değişiklikler yaşanmaktadır. Son zamanlar-
da kentsel alanlarda evlilik yaşı, önceki yıllara nispeten biraz daha ge-
cikmektedir; ancak kırsal alanlarda erkekler ve kadınlar halen genç yaşta 
evlenmektedirler (Kalu, 2016 :353). 

EVLİLİK VE BOŞANMA

Evlilik, tam ve kalıcı bir yaşam ortaklığı oluşturmak için karşı cins-
ten iki kişinin yasal birlikteliğidir. Evlilik, yalnızca cinsel ilişkiyle sınırlı 
kalmaz eşler arasında tam bir yaşam ortaklığı oluşturur. Evlilikte eşler, 
hayatın tüm acı ve tatlı yönlerini kapsayan bir yaşam ortaklığı kurarlar 
(Akıntürk ve Karaman, 2013: 3, 59). Tüm kültürlerde evlilik, toplumların 
cinsel aktiviteyi düzenlemelerine, üremeyi teşvik etmelerine, ebeveyn ba-
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kımı, karşılıklı yardım ve şefkat sağlamalarına yardımcı olmanın bir yolu 
olarak görülmektedir (Fincham vd., 2007).

Bir Afrika ülkesi olan Somali toplumunda evlilik bağı, sadece karı 
kocaya değil, aynı zamanda iki aileyle de bağlanan bir bağ olarak kabul 
edilmektedir. Somali toplumunda evlilik, iki klan arasında iyi ilişki, uyum 
ve saygıyı arttırır. Geçmişte Somali’de potansiyel düşman olabilecek göçe-
be kabileler arasında bir ittifak olarak evliliğin politik bir önemi olduğu ve 
bazen barış şartlarına dâhil olduğu görülmektedir. Somali’de evlilik, Soma-
li kültürünün bel kemiğini oluşturan İslam şeriatına göre yapılmaktadır 
(Abdullahi, 2001: 37-38, 45). Akrabalık ilişkilerini devam ettirebilmek 
için kuzen gibi yakın akrabalarla evlilik, halen Somali’de pek çok toplu-
lukta görülebilen geleneksel evlilik türlerindendir (Warsame, 2002, 43-
44). Somali’de poligami de oldukça yaygındır. Bir erkek, bütün eşlerine 
hem duygusal hem de maddi olarak eşit muamele etmesi koşuluyla dört 
kadın ile evlenebilmektedir (PDRC, 2014). 

Somali Kültüründe evlilik süreçleri bakıldığında Somali’de kültürü-
ne göre evlilik farklı süreçlerden geçmektedir. Bu süreçler hem Somali 
kültürüne hem de İslam evlilik hukukuna dayanmaktadır. Somali’de ev-
lilik sürecinin ilk adımı kız istemedir. Geleneksel olarak, oğlanın ailesi 
kızın ailesine giderek kız isteme merasimini yapar. Bu evlilik kültürü hala 
herhangi bir Somali halkında görülen güçlü bir evlilik kültürüdür. Çoğu 
Somali topluluklarında kız isteme iki kabile arasında bir kültürdür. So-
mali kültürüne göre kız veren aile/kabile erkeğin ailesi ya da kabilesine 
kızı emanet eder. Somali’deki kız isteme geleneği kızın korunmasını sağ-
lar; çünkü kocasıyla herhangi bir sorunla karşılaşırsa klana şikâyet etme 
hakkını bu sayede elde eder. Kız isteme merasimi yapılmadan ve ailenin/
klanın rızası olmadan evlenen kızların kültüre aykırı davrandığı ve aile 
haysiyetine zarar verdiği düşünüldüğünden bu uygulamanın yapılması ge-
rekli görülmektedir. Kız isteme sürecinden sonra gelen nikah, evlilik söz-
leşmesi anlamına gelmektedir ve evlilik sürecinde en önemli adım olarak 
kabul edilmektedir. Gerçekleştirildiğinde, iki taraf yasal olarak birbirine 
bağlanır. Nikâh, eşler arasındaki cinsel ilişkinin ve doğacak çocukların 
meşruiyetini sağlamaktadır. Somali toplumunda hem Somali geleneği 
hem de İslam’da, evlilikler kadın ve erkek iki farklı cinsiyet arasında yapı-
lan yasal bir akit olarak kabul edilir. Nikâh, İslami kanunlara göre, düğün 
ise Somali kültürü ve geleneğine göre yapılmaktadır. Yapılan nikâh yasal 
olarak bağlayıcıdır ve töreni yürüten kişi dini liderdir. Nikâh süreci sıra-
sında erkek kadına çeyizleri (meher) ilan etmeli ve dini lider (wadaad) ka-
dına ilan edilen çeyizi kabul etmekten mutlu olup olmadığını sormalıdır.

İslam’da gelin damattan “mehir” adında özel bir evlilik hediyesi ya 
da en azından bunun alınacağına dair bir söz almalıdır. Bu hak erkeğin 
kazandığı bir miktar para veya başka bir mülk olabilmektedir. Mehirin 
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kendine has bir özelliği de İslami hukukun geline ödenecek azami tutarı 
belirlememiş olması ve gelinin evliliğin onaylanması sırasında mehir ola-
rak arzu ettiği miktarı şart koşabilmesidir. Kadının, İslam hukukuna göre 
kocasından nikâh töreni sırasında anlaştığı mehir miktarını talep etme 
hakkı vardır. Somali kültürüne göre mehir sadece kadının kişisel mülk ve 
hakkıdır. Mehir kadının isteğine göre ya hemen verilir ya da ertelenebilir.  
Ancak Somali’de mehir, boşanma veya kocanın vefatından sonra alınmak-
tadır. Mehir kadının talebine bağlı olarak deve, altın veya başka cinsten 
maddi şeyler de olabilmektedir.

Boşanma, “eşlerin evlilik hallerinin hukuki ve fiili olarak sona ermesi” 
şeklinde tanımlanabilir. Evlilik kadar eski bir olgu olan boşanmayı kısaca, 
eşlerin evlilik durumlarını hukuken ve fiilen sona erdirmeleri olarak tanım-
layabiliriz. Boşanma; karı ve kocanın, yeni bir evlilik yapabilecek şekil-
de ayrılması ve hukuki bir kararla evliliklerini tamamen sona erdirmesidir 
(Acar, 2018: 236).  Bunun tersine psikolojik araştırmalar, çatışma yönetimi 
gibi evlilik etkileşimi boyutuna ya da anti-sosyal davranış, kronik olumsuz 
etki gibi kişisel karakteristiklere odaklanmışlardır (Gottman, 2013). Boşan-
ma oranlarının  artması günlük hayat koşullarının değişmesi, kentleşme, 
toplumda ve ailede kadın-erkek rollerindeki değişiklikler, kadınların ça-
lışma hayatına geçmesi, dinin etkisini kaybetmesi, aile içindeki ilişkilerin 
değişmesi gibi ekonomik ve sosyo-kültürel pek çok sebebe dayanmaktadır 
(Collange, 2001). Boşanma nedenleriyle ilgi yapılan araştırmalarda boşan-
ma yasalarıyla ilgili yapılan düzenlemelerin dünyada artan boşanma oran-
larının önde gelen etkenlerinden olduğu görülmüştür. Riley’e (2018) göre, 
‘Kusura dayanan boşanmama kuralların’dan ‘kusura dayanmayan boşanma 
kurallarına geçmek, boşanma oranlarının ciddi oranda artmasına katkı sağ-
lamıştır. Bu düzenlemeler, yasal engelleri ve boşanmanın ekonomik maliye-
tini düşürmüştür. Bununla birlikte yasal engellerin azaltılması ve kusura da-
yanmayan boşanma kuralları ile gelen boşanmanın ekonomik maliyetinin, 
farklı aile gelir düzeylerine sahip aileler üzerinde farklı etkileri olmaktadır.  
Amerika’nın çoğu eyaletinde 1970 ve 1985 arasında tek taraflı kusura daya-
nan boşanmama için karşılıklı rıza şartının kaldırılmasından sonra ulusal 
boşanma oranı eskiye nispeten iki kat artmıştır (Smith, 2013). 

Son yıllarda kentleşme, sanayileşme, modernleşme ve eğitim imkan-
larının artması Afrika’nın aile ve evlilik kurumlarında büyük değişiklik-
lere neden oldu (Van ve Baker 2004). Bu değişikliklerden biri de boşan-
malardaki artıştır. Bu değişimler kentsel alanlarda daha belirgindir; çünkü 
sanayileşme ve daha yüksek eğitim seviyeleri bireysel güçlenmeye, bu da 
aile ve çiftler üzerinde evliliklerin daha az istikrarlı olmasına ve boşanma 
oranlarının artmasına yol açmaktadır. 

Somali’de 1991’de yaşanan merkezi hükümetin çöküşü, devlet boşan-
ma istatistikleriyle ilgi resmi verilere ulaşmayı imkânsız kılmıştır. An-



 .23Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

cak Somali’de aile, evlilik ve boşanma ile ilgili bazı araştırmacılar ve kâr 
amacı gütmeyen araştırma merkezleri tarafından boşanma eylemlerine 
yönelik çok sınırlı araştırmalar yapılmıştır. Çoğunlukla, bu tür araştırma-
lar Somali’deki boşanma oranının son yirmi yılda önemli ölçüde arttığını 
ortaya koymaktadırlar. OCVP’nin raporuna göre, genç çiftlerin boşanma 
ihtimalinin daha yüksek olduğu sonucu karşımıza çıkmaktadır (2017: 11).

Geçmişten günümüzde Somali’de aile hem toplumda hem de devlette 
çok önemli bir konuma sahiptir.  İlk ve son Somali Aile Hukuku 1975’de 
oluşturulmuştur. Birçok dini lider bu yasayı İslam şeriatına aykırı olduğu 
için reddetmiş ve eleştirmiştir.  1975’teki Somali Aile Kanunu’na göre her 
iki eş de aile kanununda belirtilen boşanma sebeplerine dayanarak boşan-
ma talebinde bulunabilirler. Aile kanunu 6. maddesi, boşanma kararının 
aşağıdaki sebeplerle verilebileceğini öngörmektedir: Uzun Süreli Bir Eş 
Yokluğu (Terk): Somali Aile Kanunu’na göre eşlerden biri herhangi bir 
sebep olmaksızın evi bir yıl süreyle terk etmesi durumunda boşanma talep 
edilebilir. Medeni kanuna göre bu durum (terk) mahkemede dava açılma-
dan bir yıl önce mahkemeye ve polise rapor edilmelidir. Zina: Somali Aile 
Kanunu’na göre zina, eşin sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesi 
olarak tanımlanmaktadır. Somut anlamda, eşinden başka bir kimseyle 
cinsel ilişkide bulunmak anlamına gelmektedir. Mahkeme uygulamasında 
bu durum hem karı hem de koca için bir boşanma sebebidir. Somali’de 
zina sadece boşanma sebebi değil, aynı zamanda aile hukukuna göre ceza 
kapsamına giren bir suçtur. Akıl Hastalığı: Aile Kanunu’na göre eşlerden 
birinin en az iki yıl süren akli rahatsızlığı teyit edilmişse boşanma sebe-
bidir. Bu durumda çiftlerden biri, eşinin akıl hastalığını kanıtlayan resmî 
belgelerle boşanma davası açabilir. Aile Kanunu’na göre hâkimin gerekli 
görmesi halinde akıl hastalığı olan eş daha fazla soruşturmaya gönderile-
bilir. Kalıcı ve Tıbbi Olarak Kanıtlanmış Kısırlık: Somali Aile Kanu-
nu’na göre evliliğin amacı bir aile kurmaktır ve aile kurmaya engel olan 
kalıcı ve tıbbi olarak kanıtlanmış kısırlık boşanma sebeplerinden biridir. 
Bu durumda bir doktor tarafından verilen tıbbi olarak kalıcı kısırlığı kanıt-
layan ardışık üç yıl boyunca doktor soruşturması ve sertifikası olmalıdır. 
Mahkeme, çiftin sağlığı hakkında bir sağlık soruşturması yürütmeli ve 
bu sebeplerle boşanma kararı verilmelidir. Bu madde uyarınca, bazı bölge 
mahkemeleri evli çiftlerin cinsel uyuşmazlıklarıyla ilgili davalar açıp bo-
şanma sebebi olarak bu durumu gösterebilmektedirler. Karısının Kocası 
Tarafından İhmali: Somali Aile Kanunu’na göre bu boşanma gerekçesi 
sadece kadın tarafından talep edilebilir. Aile hukukuna göre, kocanın ka-
rısına nafaka sağlaması kanunla mecburidir.  Eşlerin Anlaşması: Somali 
Aile Kanunu’na göre eşler evliliklerinin “karşılıklı kabul” ile sonlandırıl-
masını talep edebilirler.  Bu boşanma şekli yalnızca evliliklerinden itiba-
ren en az bir yıl birlikte yaşayan çiftler için geçerlidir. 
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Boşanma, bireylerin kişisel hayatlarında yaşayabilecekleri en stresli 
olaylardan biridir. Boşanmış çiftler zamanla artan depresif duyguları ya-
şama eğilimindedirler. Boşanmadan sonra yaşanan değişiklikler arasında 
yaşam standardındaki düşüş, mevcut ekonomik zorluklar ve boşanmanın 
ardından samimi, güvenilir desteğin azalması gibi büyük psikolojik ne-
denler sayılmaktadır. Bu nedenle, “boşanma neticede üzücü bir ilişkiden 
kaçış sağlasa da yaşam koşullarında depresif sonuçları olan bir değişik-
lik getirmektedir” (Menaghan ve Lieberman, 2017: 326).  Boşanmış ebe-
veynlerin çocuklarının da kendi evliliklerinde boşanma ihtimalinin daha 
yüksek olduğu belirtilmektedirler. Sosyalleşme teorisi, boşanmış ebevey-
nlerin çocuklarının çoğunlukla boşanma riskine maruz kaldıklarını ön-
görmektedir (Martin 2005).

MATERYAL VE YÖNTEM

Bu araştırma Somali’de artan boşanmaların sebeplerini konu edinmek-
tedir. Araştırmada, sosyal bilimlerde sıkça kullanılan “nitel araştırma yön-
temi” kullanılmıştır. Nitel yöntem; gözlem ve mülakat gibi veri to plama 
yön temlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve 
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araş-
tırmalardır (Taş, 2018: 171). Kvale ve Brinkmann’ın belirttiği gibi, “nitel bir 
araştırma görüşmesi, yaşanılan günlük dünyaya erişim sağlamak ve onu 
tanımlamak için benzersiz bir potansiyele sahiptir” (2009: 29). 

Veri toplamak için ise, mülakat/görüşme tekniği kullanılmıştır. Gö-
rüşme, bilgi alınacak kişilerle karşılıklı konuşma şeklinde yapılmaktadır. 
Görüşmenin yüz yüze bir ilişkiye dayanması, verilerin elde edilmesinde 
açıklık ve kesinlik kazandırmaktadır. Ayrıca görüşmede konuyu daha faz-
la aydınlatmak için yeni sorular sorma imkanı bulunmaktadır (Seyidoğlu, 
2009: 39). Mülakat için Somali’de yaşayan boşanmış kişilerden yaş sınır-
laması olmaksızın belirlenen 51’i erkek, 65’i kadın toplam 116 kişiyle 2019 
yılı Mayıs-Ağustos ayları arasında mülakat yapılmıştır. Yapılan mülakat 
monoton bir soru-cevaptan ziyade, kişinin duygu, hikâye, bilgi, gözlem 
ve tecrübelerini anlattığı bir süreç şeklinde gerçekleşmiştir. Böylece katı-
lımcılar deneyimlerini paylaşırken herhangi bir kesinti hissetmemişlerdir. 
Bazı görüşmeler katılımcıların iş yerlerinde; bazıları ise evlerinde yapıl-
mıştır. Karşılıklı sohbet esnasında kısa notlar tutmak suretiyle katılımcıla-
rın izni dâhilinde ses kaydı yapılarak veriler toplanmıştır. Veri toplama sı-
rasında maksimum iş birliğini sağlamak için gizlilik teminatı verilmiştir. 

Bu çalışma Somali’deki aile ve evlilik, kültürel ve sosyo-ekonomik 
konularda tüm bilgileri içermez, sadece boşanma nedenleri üzerine odak-
lanır. Ayrıca bu çalışma, son derece hassas olan boşanma nedenleri üze-
rine yoğunlaştığından, katılımcılardan toplanan veriler bağlamlarına öz-
güdür; aktarılabilirlik ile ilgili bulgular sınırlıdır. Bu bulgular, boşanma 
sorunları yaşayan diğer insanlara için genelleştirilemez.
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ARAŞTIRMA BULGULARI VE YORUMLAR

Evliliklerin Sona Erdirilme Nedenleri

Yapılan mülakatlarda katılımcılara yöneltilen “Evliliğinizin sona er-
mesinin ana nedenini söyler misiniz?” şeklindeki soruya verilen cevaplar-
da benzer sebepler dile getirilmiştir. Bu bağlamda katılımcılar tarafından 
en çok dile getirilen boşanma nedenleri belirli başlıklar altında toplanarak 
yorumlanmıştır.

Ekonomik Nedenler: Katılımcılar tarafından en çok vurgulanan ne-
den, ekonomik yani maddi sorunlardır. Yoksulluk ve Somali’nin istikrar-
sız ekonomisi, evli çiftlerin ekonomik sorunlarını tetikleyici faktörlerdir. 
Düşük gelir, evlilik sırasında temel ihtiyaçların karşılanamamasına neden 
olmuştur. Araştırmada yer alan katılımcıların çoğunluğu, düzenli gelir 
eksikliğinin evliliklerinde ekonomik sorunlara yol açan en önemli etken-
lerden biri olduğunu vurgulamıştır. Somali kültürüne göre aileyi geçin-
dirme görevi erkeklerindir ve eğer evli olan erkek ailesinin ihtiyaçlarını 
karşılayamıyorsa, bu evlilik boşanmayla sonuçlanabilir. Bu araştırmada 
maddi sıkıntı nedeniyle boşananların çoğunluğu kadınlardır. Kadın katı-
lımcılar, eski eşlerinin ailenin maddi ihtiyaçlarını karşılamadaki yetersiz-
liğini ifade etmişlerdir: “Eski kocam yeterli maddi gelir elde etmediğin-
den, evlendiğimizden beri bütün aile ihtiyaçlarımız erkek kardeşinin geliri 
ile sürdürüldü. Güvenli bir aile geliri olmadan, başkalarının gelirinden 
geçinilemez. Bu nedenle evimizde, her zaman maddi bir kriz vardı” (Ka-
tılımcı- 077).

Somali’de tüm vatandaşlar için devlet sağlık sigortası bulunmamak-
tadır. Sağlık kurumları özel sektör elinde olup çok pahalıdır. Dolayısıyla 
aile geliri iyi değilse sağlık merkezlerine erişmek mümkün değildir. Mü-
lakat sırasında bazı kadın katılımcılar, eşlerinin ekonomik sorunlarından 
dolayı hastane faturalarını bile ödeyemediklerini vurgulamışlardır: “Eski 
kocam, ilk çocuğumu doğurduğumda hastane faturalarını bile ödeyemedi, 
babam ve erkek kardeşi hastane faturalarımı ödemek zorunda kaldılar” 
(Katılımcı- 061). Bir diğer katılımcı ise bu durumu şöyle dile getirmekte-
dir: “Çocuklarımız hastalandığında maddi sıkıntılar nedeniyle hastaneye 
bile gidemiyorduk” (Katılımcı- 73). 

Somali, dünyada işsizlik oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri 
olarak kabul edilmektedir. Gençlerin çoğunluğu işsizlikle karşı karşıya 
kalmaktadır. Katılımcılara göre işsizlik, ekonomik sıkıntılara yol açan en 
önemli sorun olup, boşanmaya sebep olmaktadır. Boşanmış bir kadın iş-
sizliğin boşanmalarına sebep olduğunu dile getirmektedir; “İşini kaybetti 
ve yeni bir iş bulamadı, uzun süre bekledim bir iş bulması için ve nihayet 
ailemin evine taşınmak zorunda kaldım (…). Neredeyse iki yıl ayrı yaşadık 
sonra boşanmaya karar verdim” (Katılımcı- 014). Bir diğer katılımcı eko-
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nomik sorunu şu cümlelerle ifade etmiştir; “Aslında ekonomik sorun işime 
devam edebilseydim asla olmazdı (…). Güvenli ve devamlı bir iş yoktu, o 
yüzden sürekli eşimle aramızda sorunlar oldu” (Katılımcı- 31). Başka bir 
katılımcı; “İş meselisi boşanmamıza yol açtı. Uzun zaman ne iş bulabildim 
ne de aileme ekonomik destek verebildim (…). Çalışan bir erkek arkadaşım 
vardı ondan yardım alıyordum. Sağ olsun bize destek verdi ama öyle bir 
destek evli bir çifte yetmez, boşanmaktan başka çare yoktu… Boşandık” 
(Katılımcı- 51). Katılımcıların bazıları, eşlerinin işsizliği nedeniyle temel 
ihtiyaçlarını karşılayamadıkları gerekçesiyle boşandıklarını belirtmişler-
dir: “Kocam işsizdi, benim için temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamadı. 
Dolayısıyla ailemizde her zaman maddi bir kriz vardı” (Katılımcı- 70). 

Diğer yandan erkek katılımcıların bir kısmı, eski eşlerinin imkan 
dahilinde olmayan çok fazla beklentilerinin olduğunu vurgulamışlardır: 
“Eski karımın benden bir sürü beklentisi vardı, daha doğrusu o lüks bir 
hayat yaşamak istiyordu (…) Ben de bu hayatı ona sunamadım; çünkü 
gelirim sınırlıydı ve boşanmak tek çözümdü” (Katılımcı- 001). Katılım-
cılara göre düşük gelir çiftlerin sürekli tartışmalarına ve anlaşmazlıklara 
yol açmaktadır: “Düşük gelirimizin yönetimi, aramızdaki tartışma ve an-
laşmazlıklara sebep oluyordu” (Katılımcı- 011). 

Ekonomik sorunlara dayanan boşanmada ilk adım, çoğunlukla ka-
dınlar tarafından atılmaktadır. Çünkü Somali kültürüne göre erkeklerin, 
ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir ve erkekler tüm 
aile üyelerinden sorumludurlar. Bazıları ilk evlendiklerinde ekonomik du-
rumlarının iyi olduğunu vurgulamışlardır; ancak daha sonra işsiz kaldık-
larında boşanmalarına neden olan ekonomik sorunlar yaşadıklarını ifade 
etmişlerdir: “Evliliğimizin ilk iki yılı istikrarlıydı; çünkü iyi bir işim vardı 
(…). Evlilik problemlerimiz işimi kaybettiğimde ortaya çıktı” (Katılımcı- 
018).  “Ekonomik sorunlar yaşadık, çünkü istikrarlı bir işim yoktu ve tek 
çalışan bendim (…). İşimi kaybettikten sonra maaşı düşük olan başka bir 
işe geçtim ancak yetmedi ve her zaman aramızda ekonomik sorunlardan 
dolayı tartışmalar oluştu. Sonunda boşandık” (Katılımcı- 027).

Çalışmaya katılanlardan birkaçı evlilik sürecinde çeyiz ödeme bas-
kısı yaşadıklarını vurgulamışlardır. Geleneksel olarak, Somali kültürüne 
göre erkekler, evlendikten sonra kızın ailesine para ya da evcil hayvan 
gibi değerli şeyler vermekle yükümlüdürler.  Katılımcıların bazıları çe-
yiz ödeme hususunda yaşadıkları anlaşmazlıklardan ve bunların boşan-
ma nedeni olduğundan bahsetmişlerdir: “Karımın ailesi ve akrabaları her 
zaman benden çeyiz ödemesi istediler, onlara para ya da hayvan ödemesi 
yapmam gerektiğini söylediler, bir yıl sonra eşim bu ödeme konusunda 
bana baskı yapmaya başladı” (Katılımcı- 043).

Bu çalışmanın bulgularına göre maddi zorluklar, Somali’deki boşan-
ma nedenleri arasında en çok vurgulanan etkendir. Somali’de aileyi geçin-
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dirme görevi yalnızca erkeğe ait  olup, erkeğin işini kaybetmesi çiftlerin 
boşanmasına yol açabilmektedir. Bu araştırmanın çoğu katılımcısına göre 
evlenme sırasında yaşanan maddi ve ekonomik sorunlar, boşanma fak-
törleri olarak bildirilmiştir. Somali’de yıllarca süren siyasi istikrarsızlık, 
işsizlik sorunu ve ekonomik durgunluk ciddi şekilde aile yaşamlarını ve 
evliliklerde istikrarı etkilemektedir. Ülkenin yoksulluğu ve yaygın olan 
genç işsizliği de aileleri boşanmaya götüren maddi sorunlara yol açan se-
beplerdendir.

Aile Müdahalesi: Katılımcılara göre eşlerin ailelerinin evliliğe mü-
dahalesi boşanma nedenleri arasında yer almaktadır. Onlara göre her iki 
taraftan yakın akrabalar çoğunlukla anneler ve kız kardeşler boşanmaya 
neden olan aile üyeleridir. Katılımcıların belirttiği gibi müdahaleler her 
iki tarafın kadın akrabalarından gelmektedir. “Her zaman annesinden ve 
kız kardeşlerinden müdahale geliyordu, evimizi kendi evleri gibi yönetmek 
istiyorlardı” (Katılımcı- 084).   Katılımcılara göre yakın aile üyelerinden 
pek çok müdahale gelmektedir. Bu evlilik müdahaleleri bazen gündelik 
hayat kararlarına ve yaşam şekline müdahaleye dönüşebilmektedir: “Aile-
sinden bir sürü müdahale oldu, Ablası hayatımızdaki her şeyi bize dikte et-
mek istedi, günlük hayatımıza bile müdahale etmeye çalıştı (…). Sonunda 
kocamla aramızda bir çatışma yarattı ve bu çatışmadan dolayı boşandık” 
(Katılımcı- 087).

Katılımcılara göre ebeveynler, evli çiftlerin boşanma kararı almasın-
da etkili olmaktadırlar. Eğer ebeveynlerden biri gençlerin evliliğini iste-
memiş ise, evlilik muhtemelen boşanma ile sonuçlanmaktadır: “Annesi 
evliliğimizden dolayı mutlu değildi. Oğlunu yakın akrabası olan bir kızla 
evlendirmek istedi, o yüzden hep ayrılmamızı istiyor, hep benim hakkımda 
kötü şeyler söylüyordu (…). Sonunda onun yüzünden boşandık” (Katılım-
cı- 072). Başka bir katılımcı konuyu şöyle özetlemiştir: “Babam evliliğim-
den mutlu değildi ve evlendiğim kişinin doğru kişi olmadığı konusunda 
ısrar etti. Bununla birlikte, ailemden çok uzak bir şehre yerleştim ve ailem 
benimle iletişime geçemedi, telefonlarım açılmadı. Anneme yakın biri ol-
duğum için bu durum beni çok etkiledi, kocama ailemin yanına yerleşmek 
istediğimi söyledim ve kabul etmedi (…). Sonra kendi kararımla ailemin 
yanına döndüm ve boşandık” (Katılımcı 074). Farklı bir katılımcı, aile mü-
dahalesi konusundaki sıkıntılarını şu şekilde ifade etmiştir: “Ben ve eski 
karım birlikte hiç ortak karar veremedik; annesinin müdahalesi olmadan 
tek başımıza karar alamadık” (Katılımcı- 024). Evliliğin sona ermesine 
sebep olan konular hakkında soru sorulduğunda bir katılımcı şöyle de-
miştir: “Bazı aile müdahaleleri… Burada biliyorsunuz her şey kültüre da-
yanmalı... Evde bütün ailesiyle yaşamak bu yüzden zor (…) Annesiyle bazı 
problemlerim vardı” (Katılımcı- 029).  Bir başka katılımcı, Somalili çift-
lerin geniş ailelerle yaşamak yerine kendi evlerinde yaşamaları gerektiği 
fikrini dile getirmiştir: “Boşanmamın ana nedeni, kocamın kendi evimizde 
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yaşamayı istememesi ve ailesiyle birlikte yaşayarak annesine yardım et-
memi istemesidir” (Katılımcı- 079).

Bu verilerden de anlaşılacağı üzere çiftlerin ailelerden gelen müdaha-
le, çok yönlü bir boşanma nedenidir. Karar alma ve kendi hayatlarını yaşa-
mak konusunda hem çiftleri hem de ailelerle olan ilişkileri etkilemektedir. 
Bu çalışmanın katılımcılarının söylediği gibi aile müdahaleleri evlilikleri 
bozmaktadır ve bir boşanma nedenidir.

Evlilikte Anlaşmazlık ve İletişim Sorunları: Araştırmada yer alan 
katılımcılara göre çiftler arasındaki anlaşmazlık, en çok zikredilen bo-
şanma nedenlerinden biridir. Katılımcılar, eşlerinin farklı veya çelişkili 
görüşlerinin boşanmaya sebep olduğunu vurgulamışlardır. Değişen ka-
rakterler, farklı yaşam tarzlarına yönelik görüşler ve tekrarlanan hatalar 
nedeniyle çatışmaların büyüdüğü bildirilmiştir. Farklı görüşler çiftleri ge-
nellikle yanlış anlama, tartışma, kavga ve sonunda boşanmaya götürmek-
tedir. Katılımcılar, anlaşmazlığın evliliği sonlandırma noktasında büyük 
bir rol oynadığını dile getirmişlerdir: “Evlendiğimizden beri anlaşmazlık-
lar yaşadık” (Katılımcı- 004).  

Bir diğer katılımcı anlaşmazlığa yol açan sorundan bahsederken şu 
sözleri söylemiştir: “Her zaman eve geç saatlerde geliyordu, o arkadaş-
larıyla kafelerde takılırken uzun zaman evde yalnız kaldım, birlikte iyi 
zaman geçiremedik” (Katılımcı- 069).  Bir başka katılımcı;“Farklı bakış 
açılarımız olduğu için pek çok konuda hemfikir değildik (…). Boşanmak 
zorunda kaldık” (Katılımcı- 040). Bir diğeri; “Eşim agresif biridir bu 
yüzden evliliğimizde anlaşmazlık sorunu yaşadık ve sonunda boşandık” 
(Katılımcı- 081). Diğer bir katılımcı; “Maaşımı yönetmeye çalıştı, haya-
tımı kontrol etmek istiyordu, anneme ve babama bile para verme, dedi 
(…). Böyle konular da bana tuhaf geliyordu ve hiç anlaşamadık” (Katı-
lımcı- 016). Bir başkası; “Sır saklamak ve söz vermek görüşme sırasında 
bahsedilen şeylerden biridir (…). Sırlarımızı daima komşularımızla payla-
şıyordu” (Katılımcı- 065). Diğer biri; “Bana hep yalan söylüyordu” (Ka-
tılımcı- 089).

Burada sunulan bulgulara göre anlaşmazlık, boşanmanın ana neden-
lerinden biridir. Çiftlerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar, farkı konular-
da olabilmektedir. Yukarıda yer alan cümlelerde vurgulandığı gibi, eşler 
arasında anlaşmazlık yaratan en önemli konulardan biri hayata dair farklı 
bakışlardır. Bu farklı bakışlar yuvalarının çökmesine yol açmıştır. 

Hane içi şiddet: Mülakat sırasında elde edilen verilere göre katılım-
cılar hane içi şiddetin bir boşanma nedeni olduğunu söylemişlerdir. Ço-
ğunlukla kadın katılımcılar, eski eşlerinden gördükleri şiddeti bir boşan-
ma faktörü olarak ifade etmişlerdir: “Tartışmalar sırasında, çoğu zaman 
kocam şiddet uyguluyordu. Kocam tarafından dövülmek benim için çok 
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utanç verici bir hakarettir. Bir kere onun tarafından kötü bir şekilde dö-
vüldükten sonra aileme geri dönüp boşanma davası açtım (…). Fakat on-
dan bir ay sonra özür dilediği için ailem de ona ikinci bir şans vermek is-
tedi ve yasal boşanma bildirimimi geri çektim, kocamın evine döndüm (…). 
Fakat birkaç ay içinde durumun değişmediğini, daha çok şiddetlendiğini 
gördüm. Bu sefer kimseyi dinlemedim ve boşanmak için hemen mahkeme-
ye başvurdum” (Katılımcı- 058).

Mülakat boyunca kadın katılımcıların neredeyse yarısı, hane içi şid-
detin boşanmaya teşvik ettiğini ve bir boşanma faktörü olduğunu bildir-
mişlerdir. Hane içi şiddete maruz kalan kadınlar, eşlerinin onları günlük 
yaşamlarında küçük düşürmeleri, suçlamaları, alay etmeleri ve eleştirme-
leri nedeniyle daha fazla yıprandıklarını ifade etmişlerdir. Bu durumun da 
evliliği sürdürmeyi imkânsız hale getirdiğini vurgulamışlardır. Öte yan-
dan, az sayıda da olsa erkek katılımcı hane içi şiddetin boşanma faktörleri 
arasında yer aldığını bildirmiştir: “Eski karım çok konuşkandı, hep bana 
bağırırdı, her zaman şiddete götüren tartışmalar olurdu (…). Bağırması-
na dayanamadım ve tokat attım, boşanmamızın en önemli faktörü buydu” 
(Katılımcı- 021).

Bazı katılımcılar ise eşlerinin uyuşturucu ve alkol gibi maddeleri 
kullandıklarında hane içi şiddetin ortaya çıktığını söylemişlerdir: “Alkol 
içer içmez bana şiddet uyguluyordu” (Katılımcı- 053).  Diğer bir Katılım-
cı “Uyuşturucu kullandığında her zaman gerginleşiyordu. Daha doğrusu 
sarhoş olduğunda beni döverdi (…). Böyle bir kişiyle aynı çatı altında ya-
şamayı mantıklı bulmadım ve boşanma kararı verdim” (Katılımcı- 067)

Yukarıda sunulan veriler, katılımcıların evlilik sürecinde belli bir 
noktada hane içi şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir. Bu çalışma-
da, görüşülen kadın katılımcıların çoğu hane içi şiddetin boşanmalarının 
nedeni olduğunu söylemiştir.

Uyuşturucu Bağımlılığı: Katılımcılara göre, eşlerin uyuşturucu ba-
ğımlılığı en önemli boşanma sebeplerinden biridir. Somali’de yeşil zehir 
olarak bilinen Khat’a bağımlılık çok yaygındır ve katılımcılara göre bu 
maddeye bağımlılık boşanma nedenlerinden biridir. Khat’ı tüketen çiftler 
Khat için aile bütçesinin büyük bir kısmını kullanmaktadırlar. Çalışmaya 
katılan pek çok katılımcı uyuşturucu bağımlılığının boşanma faktörü ha-
line nasıl geldiğini şu şekilde anlatmışlardır: “Kocam bütün aile gelirini 
Khat’a harcadığından her zaman kavga ediyorduk, evliliğimiz hiç oturma-
dı” (Katılımcı- 059). 

Mülakatlarda katılımcıların da belirttiği gibi, eşlerin uyuşturucu ba-
ğımlılığı ve bu bağımlılık sonucunda oluşan kötüye kullanımlar boşanma 
kararında etkili rol oynamaktadır. Khat ve benzeri uyuşturucuların çiftleri 
uzun süren tartışmalara götürdüğü ve birçok aile ihtilafında etkili bir faktör 
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olduğu düşünülmektedir. Somali’nin en çok kullanılan uyuşturucusu olan 
Khat hem aileler arasındaki ilişkileri hem de ailelerin ekonomik durumunu 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bir katılımcı: “Uyuşturucu bağımlılığı, özel-
likle de Khat evliliğimizi çok etkiledi” demektedir. (Katılımcı- 113) 

Katılımcıların verdikleri bilgilere göre Khat, bir boşanma nedeni ol-
ması yanında boşanmaya yol açan diğer sebepler olan akıl hastalığı, çiftler 
arasında ilişki kopukluğu ve ekonomik problemlere de sebep olmaktadır. 
Somali’de Khat bağımlılığı en çok erkeklerde görülmektedir. Bu çalışma-
ya dahil olan kadın katılımcıların çoğu eski eşlerinin Khat kullandıktan 
sonra hem daha saldırgan biri olduklarını hem de aile gelirinin çoğunu 
Khat için harcadıklarını vurgulamışlardır: “Khat kullandığında çok sinirli 
oluyordu ve tartıştığımızda beni dövmeye çalışıyordu, birçok kez ailesine 
sorunumuzu bildirdim, çözdüklerini de söylediler ama hiçbir değişiklik 
olmadı, sonunda ailemin evine gittim ve bir süre sonra boşanma kararı 
verdim” (Katılımcı- 0108).

Katılımcılara göre uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle ortaya çıkan iş-
sizlik, uzun süre uyku hali, saldırganlık gibi sebepler çiftleri boşanmaya 
sevk etmektedir: “Bütün gece Khat çiğniyordu ve gün içinde hep uyuyor-
du, her zaman saldırgan ve gergin biriydi (…). Ben böyle birini istemedim 
ve boşanma kararı aldım” (Katılımcı- 068).

Çok sayıda katılımcı, uyuşturucu bağımlılığından dolayı eşlerinin 
akıl hastalıklarına yakalandığını ve bu durumun boşanmalarının ana 
faktörü olduğunu belirtmiştir. Uyuşturucu bağımlılığı özellikle de Khat 
kullanan kimselerde uykusuzluk nedeniyle depresyon ve anksiyete gibi 
hastalıklar son derece yaygındır. Bu tür bozukluklar bazen gizlenir; tedavi 
edilmeden kalırlar ve evlilikte anlaşmazlıklarla beraber boşanmaya yol 
açarlar: “Eski eşim Khat ve diğer uyuşturucuları kullanıyordu. Zihinsel 
hastalığı vardı ve ondan boşanmak zorunda kaldım” (Katılımcı- 101)

Katılımcılar, Khat çiğneyenlerin bunun için kullandıkları paradan 
sorumlu tutulmak istemediklerini ve çiftler arasında bir çatışma kaynağı 
olduğunu belirtmişlerdir.  Bu çalışma uyuşturucu bağımlılığının özellik-
le de Khat’ın birçok ailenin boşanmasına yol açtığını kanıtlamıştır. Khat 
tüketimi aile ilişkilerinde dengesizliğine, asabiyete neden olur ve erkek-
lerin verimliliğini azaltır. Ayrıca Khat çiğnemek için arkadaş ortamında 
uzun zaman harcanmakta ve bu sebeple işler aksatılmaktadırlar. Tüm bu 
sonuçlar yuvaların yıkılmasına, iş kaybına ve çocukların yaşamı üzerinde 
olumsuz birçok etkilere yol açmaktadır. 

Çok Eşli Evlilikler; Somali’de çok eşlilik, yasal ve yaygındır. Katı-
lımcılara göre ise kanunen meşru olan bu uygulama Somali’deki boşanma 
sebeplerinden biridir. Görüşmeler sırasında birçok kadın ve erkek katı-
lımcı çok evliliğin boşanma nedenleri olduğunu bildirmiştir. Çok eşli ev-
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liliklerde boşanma, çoğunlukla kadın tarafından talep edilmektedir. Bir 
kadın katılımcı, kocası başka bir kadınla evlendiğinde boşanma talebinde 
bulunduğunu ifade etmiştir: “Başka bir kadınla evlendi ve ben de boşan-
mak istediğimi söyledim (…). Böylece boşandık” (Katılımcı- 075).

Bazı erkekler ise ikinci bir kadınla evlenmeden önce mevcut hanımları-
na danışmış, fakat bu tür istişareler çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanmış-
tır. Birçok erkeğin de ikinci karısını gizleme eğiliminde oldukları görülmüş-
tür. “Bana başka bir kızla evlenmek istediğini söyledi, kabul etmeyeceğimi 
söyledim, daha sonra onun, akrabası olan biriyle evlendiğini duydum (…). 
Evlendiğinde evden ayrıldım ve birkaç ay sonra boşandık” (Katılımcı- 110).  
Diğer bir katılımcı ise şöyle demiştir: “Boşanma nedenimiz olan tek şey baş-
ka kadınla evlenmesiydi, başka bir sorun yoktu” (Katılımcı- 095)

Somali’de birden fazla kadınla evlenildiğinde toplum içinde saygın-
lığın ve erkekliğin güçlendiğine inanılmaktadır: “Bir erkek olarak Allah, 
bize dört eşle evlenme izni verir, eğer imkân varsa ve evlenmiyorsan tabi 
ki tam bir adam değilsindir. Ben üç kadınla evlendim sadece bir tanesiyle 
boşandık, şimdi iki hanımım var. İkinci defa evlendiğimde çok zor bir süreçti 
(…). Bu evliliği ilk karım kabul etmediği için çok zorlukla karşılaştım hatta 
boşanıp yeniden evlendik, daha sonra tekrar boşandık” (Katılımcı- 002).  

Yapılan görüşmeler esnasında çoğu katılımcı, çok eşliliğin boşanma-
larının ana nedenleri olduğunu bildirmiştir.  Ancak Somali’de bir erkeğin 
birden fazla eşle evlenmesi, özellikle kırsal kesimde çok yaygındır. Soma-
li’de kültürel olarak bazı topluluklar, kabileler arasındaki savaş nedeniyle 
erkek nüfusun azaldığına ve kadınların sayısının fazla olduğuna inanmak-
ta, bu nedenle erkekleri birden fazla eşle evlendirmeye teşvik etmektedir. 

Diğer Boşanma Nedenleri: Çalışma sırasında katılımcılar boşan-
malarının nedeni olan farklı nedenlerden de bahsetmişlerdir. Araştırma 
sırasında saptanan ve çok yaygın olmayan boşanma nedenleri şunlardır: 
Kadınların yükselen eğitim ve istihdam seviyesi, eşlerin farklı eğitim dü-
zeyleri, çocuk sahibi olamama, cinsel sorunlar, karakterde yaşanan deği-
şikliklerdir.

Bazı katılımcılar, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini ve istih-
damını boşanma sebepleri arasında belirtmişlerdir.  “Kadınların eğitimi 
bir dereceye kadar boşanmaya katkıda bulunabilir; çünkü bir kadın ça-
lıştığında kendisini güçlenmiş hisseder ve ufak bir olumsuzlukta çocukları 
ile birlikte veya çocuksuz özgür bir eve taşınıp yaşamaya karar verebilir 
(…). Eski karım eğitimli biriydi ve benden daha fazla maaş kazanıyordu, 
hep tartıştığımızda evden ayrılıp yeni bir daireye taşınıyordu, en son yal-
nız yaşamak istediğini söyledi ve öylece boşandık” (Katılımcı- 009). Bazı 
kadın katılımcılar iş bulduklarında kocalarının çalışmalarına izin verme-
diklerini ve çalışmak için boşanmanın tek yol olduğunu iddia etmişlerdir: 
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“Eğitimli bir kadın olarak eski kocam sadece çocuklara bakarak evde 
kalmamı istiyordu, iş fırsatı bulup çalışmak istediğimi söylediğimde kabul 
etmedi. Birkaç ay sonra boşanıp çalışmayı seçtim” (Katılımcı- 062). 

Katılımcılara göre boşanmaya neden olan diğer bir faktör ise cinsel 
sorunlardır. Somali’de özellikle kadınlar, bu faktörden bahsetmekte çok 
hassastır. Oldukça az sayıda katılımcı bu sorunu dile getirmiştir: “ Ne ev-
liyim ne de bekârım hiçbir değişiklik olmadı. Yani ben eşimi cinsel açıdan 
çekici bulmuyordum” (Katılımcı- 086).  Başka bir katılımcı şöyle demiştir 
“Sadece yemek yiyip uyumak için onunla evlenmedim insan olarak başka 
ihtiyaçlarım da var, umarım beni anladın” (Katılımcı-096). 

Bildirilen diğer boşanma nedenleri, çiftlerin farklı kişilikleri veya ka-
rakterlerini içermektedir. Bazı katılımcılar evlilik sonrası eşlerinin davra-
nışlarının değiştiğini ve gerçek karakterlerinin ortaya çıktığını söylemiş-
lerdir: “Ona âşık olduğumda nazik ve romantik biriydi (…) ama evlendik-
ten sonra karakteri değişti (…). Evlendiğimizde yeni huyları ortaya çıktı ve 
evliliğimizde asla ilerleme kaydedemedik. Bu sorun nedeniyle boşandık” 
(Katılımcı-012).  Diğer bir katılımcı ise: “Karım, birbirimizi tanıdığımızda 
çok dindardı ancak daha sonra yeni modern karakteri ortaya çıktı. Evlilik 
sırasında hiçbir zaman dini sorumlulukları yerine getirmedi ve saygısız bi-
riydi. Tek seçenek boşanmaktı” (Katılımcı-047). Mülakat sırasında başka 
bir katılımcı evlendikten sonra eşinin karakterinde değişiklik olduğunu ifa-
de etmiştir: “Tanıştığımızda iyi bir karaktere sahipti ve ben de dâhil aileme 
saygı duyuyordu. İyi bir kalbi vardı ve çok mütevazı biriydi (…). Her şeyden 
memnun görünüyordu, evlendiğimizde yeni davranışlar başlattı, çok gergin 
ve saygısız bir insan oldu (…). Daha sonra boşandık” (Katılımcı-050). 

Katılımcıların çoğunun vurguladığı gibi Somali’de evliliklerin asıl 
amacı, çocuk sahibi olmaktır. Bu çalışmada çocuk sahibi olamayan çiftle-
rin boşanma olasılıklarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Evli çiftle-
rin kısırlığı, bazen eşler arasında ilginin azalmasına yol açmaktadır. Ka-
tılımcılara göre evliliklerinde hiçbir problem olmamasına rağmen çocuk 
olmaması nedeniyle eşler arasındaki iletişim zedelenmekte ve evlilik, sür-
dürülmesi zor bir hale gelmektedir: “Evliliğin ilk yılı iyi geçiyordu. Daha 
sonra çocuk olmadığından doktora gidip muayene yaptık, doktor ilaç fa-
lan verdi (…). Aradan bir yıl daha geçti. Çocuk sahibi olamamak yüzünden 
moralim çok bozuldu. Evlilikte memnuniyetimizin de aşırı derecede düştü-
ğünü hissediyordum; Evde hiçbir fonksiyonumun olmadığını fark ettim ve 
boşanmaya karar verdim” (Katılımcı- 090).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmanın ana amacı, Somali’de boşanma nedenlerini araştırmak-
tır. Çalışma, 55’i erkek ve 61’i kadın toplam 116 boşanmış bireyle, müla-
kat yapılarak yürütülmüştür. Araştırmanın bulguları ve katılımcılarından 
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elde edilen cevaplar değerlendirildiğinde; Somali’de görülen boşanmalar; 
ekonomik sebepler, evlilikte anlaşmazlık ve iletişim sorunları, aile müda-
halesi, hane içi şiddet, uyuşturucu bağımlılığı ve  çok eşli evlilikler gibi 
nedenlere dayanmaktadır. 

Araştırma bulguları, ekonomik sorunların Somali’de görülen boşan-
maların ana faktörü olduğunu göstermektedir. Bu araştırmada yer alan 
katılımcıların büyük çoğunluğu, ekonomik sıkıntıların evlilik sırasında 
karşılaşılan en büyük sorun olduğunu ve çiftleri boşanmaya sevk eden 
nedenler arasında ilk sırada yer aldığını vurgulamışlardır.  

Somali’deki yaygın yoksulluk ve istikrarsız ekonomi, aile kurumunu 
da oldukça etkilemiş, özellikle de evli olan çiftler için evliliği sürdürmede 
büyük bir engel haline gelmiştir. Somali’de aileyi geçindirme yükümlülü-
ğü erkeğe aittir. Bu nedenle, eğer erkekler işsizlik problemi yaşıyorsa bu 
durum, evliliklerin sona ermesine yol açmaktadır.  Diğer taraftan Somali, 
dünyada işsizlik oranı en yüksek ülkelerden biridir. Somali’de yıllarca sü-
ren siyasi istikrarsızlık, ekonomiyi alt üst ederek aile yaşamlarını ve evli-
likleri ciddi şekilde etkilemiştir. Ülkenin yoksulluğu ve gençlerin işsizliği, 
boşanmaları doğuran en önemli maddi sebepler arasında yer almaktadır.

Bu araştırmada, Somali’de yaşanan boşanmaların başka bir ana fak-
törünün evlilikteki iletişim kopuklukları ve çiftler arasındaki anlaşmaz-
lıklar olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar, eşlerinin farklı veya çelişkili 
görüşlerinin boşanmaya sebep olduğunu vurgulamışlardır. Katılımcılara 
göre çiftler arasındaki iletişim anlaşmazlıkları, farkı sebeplerden kaynak-
lanmaktadır. Bunlar; evlendikten sonra değişen karakter, yaşam tarzlarına 
yönelik farklı görüşler, tekrarlanan hatalar, yanlış anlamalar, tartışmalar 
ve tutum değişikliği şeklinde sıralanabilir.

Boşanmaların diğer bir nedeni ise, çiftlerin aile üyelerinden gelen 
müdahalelerdir. Çalışmanın analiz kısmında da vurgulandığı gibi anne, 
baba ve kardeşlerin evliliğe müdahalesi boşanmaların ana nedenlerin-
dendir. Çoğunlukla anneler ve kız kardeşler, boşanmaya neden olan aile 
müdahalesi problemlerini doğuran aile üyeleridir. Araştırmaya katılan 
boşanmış bireylerin büyük çoğunluğu, bu nedenden dolayı boşandığını 
vurgulamıştır.  Boşanmaya sebep olan aile müdahalesi, en çok geniş aile-
lerde görülmektedir. Somali’de geleneksel olarak bir kadının evlendikten 
sonra kocasının geniş ailesiyle birlikte yaşaması, söz konusu müdahaleyi 
tetiklemektedir.

Çalışmada görülmüştür ki hane içi şiddet, Somali’de yaşanan boşan-
maların ana nedenlerinden biridir. Görüşmeler sırasında elde edilen bul-
gulara göre; kadın veya erkek fark etmeksizin katılımcılar, şiddete maruz 
kaldıklarını ve bu durumun da nihayetinde boşanmaya yol açtığını söyle-
mişlerdir. 
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Araştırma sırasında görüşme yapılan bireylere göre uyuşturucu ba-
ğımlılığı, Somali’de boşanma nedenleri arasında önemli bir yer tutmak-
tadır. Somali’de yaygın olarak kullanılan ve yeşil zehir anlamına gelen 
Khat, katılımcılara göre evliliklerde karı-koca ilişkilerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Khat kullanıcılarının gelirlerini Khat satın almak için kul-
lanmaları, hane halkı gelirine zarar vermektedir. Eşlerden birinin hane 
halkı gelirinin büyük kısmını Khat’a harcaması, çiftler arasında bir evli-
lik problemi yaratmakta ve boşanmaya neden olmaktadır. Buna ek olarak 
Khat bağımlılığı, boşanma nedeni de olan zihinsel hastalıkları ve cinsel 
sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Çok eşlilik, katılımcıların bildirdiği bir diğer sebeptir ve Somali’de 
ana boşanma nedenleri arasında yer almaktadır. Somali’de çok eşli evlilik-
ler yasal olarak serbest, kültürel olarak da yaygındır. Bulgulara göre çok 
eşliliğe dayalı boşanmalar, genellikle ilk eşin kıskançlığına dayanmakta-
dır.  Diğer boşanma nedenleri ise şunlardır: Kadınların yükselen eğitim ve 
istihdam seviyesi, eşlerin farklı eğitim düzeyleri, çocuk sahibi olamama, 
cinsel sorunlar, karakterde yaşanan değişikliklerdir.

Çalışmaya katılan bireylerin büyük bir kısmının, boşanma sonra-
sında sosyal, ekonomik, psikolojik ve çocuklarının geleceği konusunda 
endişelenme gibi sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Çocuklu bireylerin 
eski eşleriyle diyaloglarının devam ettiği, devam eden bu ilişkinin, sadece 
çocukların durumları ve ihtiyaçlarıyla sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Bu 
çalışmaya katılan bireylerin boşanma sonrası yeniden evlenme durumları 
ele alındığında, çok sayıda katılımcının boşandıktan sonra yeniden evlen-
dikleri belirlenmiştir. Henüz evlenmeyen katılımcılar ise yeniden evlen-
meyi düşünmektedirler. 

 Yapılan mülakatlardan elde edilen veriler ışığında Somali’de evlilik-
lerin sona ermesine neden olan problemlerin çözümü adına araştırma aşa-
ğıdaki önerileri sunmaktadır. 

• İşsizlik oranlarının düşürülmesi adına yeni iş imkanlarının sağlan-
ması ve böylece birincil boşanma nedeni olan ekonomik sorunların azal-
tılması,

• Devlet yetkileri, din adamları ve geleneksel liderlerin aile ve evlilik 
üzerine sosyal bir seferberlik başlatması,

• Yerel tabanlı Somali Aile Araştırma Merkezi’nin kurulması,

• Boşanma öncesi ve sonrası kişilere rehabilitasyon ve destek hizmet-
leri sunabilmek için aile danışma merkezlerinin oluşturulması önerilmek-
tedir.
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1. Giriş 

Son yıllarda özellikle yurt içinde ve yurt dışında yayımlanan çoğu 
çalışma, bireyin psikolojik iyi oluşuna ve iyi oluşa etki eden bireysel ve 
çevresel etkenler üzerine odaklanmaktadır. Özellikle pozitif psikoloji ala-
nı bireyin gelişimine katkıda bulunan etkenler üzerine yoğunlaşmakta-
dır. Dolayısıyla bu alan psikolojik iyi oluşu da içermektedir. Psikolojik iyi 
oluş, bireyin yaşam amaçları arasında ilk sırada yer almaktadır. Psikolojik 
iyi oluş, kişinin kendi yaşamı hakkındaki bilişsel ve duyuşsal değerlen-
dirmeleri olarak tanımlanmaktadır (Diener, Oishi ve Lukas, 2003). Bu de-
ğerlendirmeler, kişinin yaşam tatmini hakkındaki değerlendirmelerini ve 
olaylara verdiği duygusal tepkilerini içermektedir. Bir başka tanımlamaya 
göre psikolojik iyi oluş, bireyin yaşam amaçlarını, olumlu kendilik algısı-
nı, diğerleriyle, çevreyle olan ilişkisinin niteliğini, otonomiyi ve kendini 
kabulü içermektedir (Ryff ve Keyes, 1995). Diener ve ark. (1999), psiko-
lojik iyi oluşa etki eden dört bileşeni vurgulamıştır. Bunlar: olumlu iyi-
lik hali (haz, mutluluk, eğlence, ruh sağlığı); psikolojik endişe (suçluluk, 
utanç, üzüntü, anksiyete, acı, stres, depresyon); yaşam tatmini ve bireyin 
var olan durumundan hoşnut olup olmama durumudur (iş, aile, boş zaman, 
sağlık, finans, benlik). Diener ve ark. (2010) da psikolojik iyi oluşu, psi-
ko-sosyal gelişme olarak tanımlamıştır. Ryff (1989) ise psikolojik iyi olu-
şun bireyin kendini kabulünü, kişisel gelişimini, kendi kararlarını özgür 
bir şekilde almasını, sosyal çevresiyle olan ilişkilerini, kendisi ve çevresi 
üzerindeki kontrol duygusunu içerdiğini belirtmiştir. 

Bireyin, yaşamını nasıl anlamlandırdığı ve yaşam amaçlarını ne öl-
çüde belirlediği aynı zamanda yaşamına ve kendisine olan bakış açısını 
da etkilemektedir. Özellikle bireyin kendi benliğine ilişkin farkındalık 
düzeyi psikolojik iyi oluşunu etkileyen önemli unsurlar arasında yer al-
maktadır. Bu bağlamda bireyin güçlerinin ve güçsüzlüklerinin neler oldu-
ğunu tanımlayabilmesi, bedeninin farkında olması, olumlu benlik imajına 
sahip olması,  kararlarını özgür bir şekilde vererek eyleme geçmesi ve 
sorunlarının çözümünde aktif rol alması son derece önemlidir. Bu nokta-
da psikolojik iyi oluşun, her ne kadar çevresel unsurlarla ilişkili olsa da, 
temelde öznel bir his olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ullah (2017), psikolojik 
iyi oluşun, mutluluk, memnuniyet, yaşam tatmini, çalışma yaşamında ki-
şinin rolü, başarma duygusu ve aidiyet vb. ile ilgili öznel bir his olduğunu 
belirtmiştir. 

Psikolojik iyi oluş, yaşamın çeşitli yönleriyle ilgili deneyimlerin ve 
etkileşimlerin bir çıktısıdır; kişilik özelliklerinden ve yaşam olaylarından 
(Diener, Oishi ve Lukas, 2003), kişisel amaçlardan ve algılanan sosyal 
destekten etkilenir. Bu değişkenlerden kişilik, psikolojik iyi oluşu etki-
leyen önemli bir faktördür. Çünkü kişilik özelliği, bireyin çevreyle olan 
etkileşimini etkiler ve iyi oluşun önemli bir belirleyicisidir (Diener, Suh, 
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Lukas, 1999). Psikolojik iyi oluşun belirleyicilerinden biri de kişinin çev-
resindeki kişilerden gelen duygusal destektir. Bu noktada sosyal destek, 
sosyal kaynaklar, yardım, kabul, koruma psikolojik iyi oluş için son dere-
ce önemlidir (Ullah, 2017). 

Birey yaşam yolculuğunda birçok sorunla karşılaşır. Bazı bireyler 
etkili baş etme stratejileri kullanarak sorunlarını çözümlerken, bazıları 
karşılaştığı sorunlar karşısında savunmasız kalabilmektedir. Bireyin ge-
liştirdiği baş etme stratejileri, kişisel özelliklerinden, sosyal çevre ilişki-
lerinden, kültürel bağlamından ve sosyal öğrenmesinden etkilenmektedir. 
Sorunlarıyla etkili bir şekilde baş edemeyen birey, psikolojik ve fiziksel 
açıdan kendisini güçsüz hissetmektedir. Dolayısıyla bireyin hem psikolo-
jik hem de fiziksel açıdan “dayanıklı” olması psikolojik iyi oluşunu olum-
lu yönde etkilemektedir. Nitekim Fava ve Tomba (2009), dayanıklılığın 
beden ve zihin üzerinde olumlu etkisinin olduğunu ve psikolojik iyi oluşu 
etkilediğini belirtmiştir. Bu doğrultuda “dayanıklılık” kavramı oldukça 
önemlidir. Dayanıklılık, bireyin karşılaştığı sorunlarla ne ölçüde başa 
çıktığını vurgulayan bir kavramdır ve bireyin dayanıklılığına etki eden 
önemli faktörlerden biri de sosyal desteğidir. Bazı yazarlar, bireyin sosyal 
desteğinin ve baş etme stratejilerinin psikolojik iyi oluşla ilişkili olduğunu 
belirtmiştir (Diener ve Seligman, 2002; Harlow ve Cantor, 1996; Christop-
her, 2000; Kappe ve van der Flier, 2012).  

Üniversite öğrencileri ergenlik döneminde, çocukluk ve yetişkinlik 
arasında beliren fiziksel ve mental gelişim aşamalarından geçmektedir. 
Bu geçiş biyolojik, sosyal ve psikolojik değişimleri de beraberinde getir-
mektedir. Bu dönemin karakteristikleri arasında bilişsel, duyuşsal ve dav-
ranışsal değişiklikler görülmektedir ve bu durum kişide çatışmalara neden 
olabilmektedir (Ullah, 2017). Üniversite yaşamı aynı zamanda, bireyin 
ailesinden ayrılmasını, özerkleşmesini, sosyal ve romantik ilişkilerini ve 
kariyer durumlarını da gündeme getirmektedir. Bu bağlamda bireyin ya-
şamında bazı stresli yaşam olayları da görülmektedir (Malkoç ve Yalçın, 
2015; Adyani ve ark., 2018). Dolayısıyla birey için bir geçiş dönemi olan 
üniversite döneminde, öğrencilerin psikolojik iyi oluş durumlarının ince-
lenmesinin son derece önemli olduğu düşünülmektedir.

2. Yöntem

Çalışma, tarama modelinde gerçekleştirilmiş betimsel bir araştırma-
dır. Tarama modeli geçmişte veya halen var olan bir durumu, herhangi bir 
şekilde etkilemeden ve değiştirmeden, olduğu haliyle betimlemeyi amaç-
layan bir modeldir (Karasar, 2014; Büyüköztürk, 2016). Sosyal hizmet 
uzmanı adayları olarak sosyal hizmet öğrencileri ile planlanmış olan bu 
araştırmanın evrenini Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğren-
cileri oluşturmaktadır. 
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Veriler 2019-2020 eğitim öğretim yılında çalışmaya katılmaya gönül-
lü öğrencilerden tam sayım yöntemi kullanılarak elde edilmiştir (n=271). 
Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmış, gerekli arit-
metik ortalama ve standart sapmalar hesaplanmıştır. Psikolojik iyi oluş 
üzerinde toplumsal cinsiyetin etkili olduğunu gösteren çalışmalar göz 
önünde bulundurularak (Awang ve ark., 2014; Malkoç ve Yalçın, 2015; 
Adyani ve ark., 2019; Fava ve Tomba, 2019)  bu çalışmada da cinsiyet 
açıklayıcı değişken olarak ele alınmış, cinsiyete bağlı ortalama puan fark-
larının hesaplanmasında t testinden yararlanılmıştır.

Araştırma materyalinin toplanmasında konu ile ilgili kaynaklar ve 
daha önce yapılmış bazı araştırmalardan yararlanılarak hazırlanan ve iki 
bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formları gerekli 
izinlerin alınmasından sonra araştırmacılar tarafından sosyal hizmet bö-
lümü öğrencilerine eğitim gördükleri okulda dağıtılmış ve kontrol edile-
rek toplamıştır.

Araştırmanın ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerinin 
belirlemek amacıyla sosyo-demografik bilgi formu; ikinci bölümde ise, 
bireylerin psikolojik iyi oluşlarının belirlenmesi amacıyla psikolojik iyi 
oluş ölçeği kullanılmıştır.

2.1. Sosyodemografik Bilgi Formu: Katılımcıların sosyo-demogra-
fik bilgilerine ulaşmak amacıyla hazırlanmış olan formda, katılımcıların 
yaşı, sınıfı, cinsiyeti, kardeş sayısı, gelir durumu, aile yapısı, yaşamının 
büyük bölümünü geçirdiği yer soruları bulunmaktadır.

2.2. Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ): Üniversite öğrencilerinin 
psikolojik iyi olma düzeylerini belirlemek amacıyla, Ryff (1989a) tarafın-
dan geliştirilen ve Cenkseven (2004) tarafından Türkçe uyarlaması yapı-
lan PİOÖ kullanılmıştır. 

Ryff (1989a) altı boyutlu psikolojik iyi olma modelini temel alarak 
her bir alt ölçeği on dört maddeden oluşan ve altı alt ölçeği bulunan sek-
sen dört maddelik bir ölçme aracı geliştirmiştir. Ölçek kişilerin psikolojik 
iyi olma düzeylerini değerlendirmek amacı ile (1) Hiç katılmıyorum, (2) 
Biraz katılmıyorum, (3) Çok az katılmıyorum, (4) Çok az katılıyorum, (5) 
Biraz katılıyorum ve (6) Tamamen katılıyorum şeklinde 6’lı bir derece-
lendirmeye sahiptir ve PİOÖ’nün her bir alt ölçeğinde yer alan maddelerin 
yaklaşık yarısı ters kodlanmaktadır.

PİOÖ’nün Türkçe formunda seksen dört madde bulunmaktadır. Öl-
çekten alınabilecek en yüksek puan 504, en düşük puan ise 84’tür. Bireyin 
her bir alt ölçekten (Özerklik, Çevresel hâkimiyet, Bireysel gelişim, Di-
ğerleriyle olumlu ilişkiler, Yaşam amaçları, Öz-kabul) elde ettiği puanla-
rın yüksek çıkması, bireyin, ilgili alt ölçeğin özelliklerine sahip olduğunu 
göstermektedir (Cenkseven, 2004). 
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3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Öğrencilere	İlişkin	Sosyo-demografik	bulgular

Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin %73,4’ü kadın, %26,6’sı erkek-
tir. Yaşları 18 ila 33 arasında değişirken, ortalama 21,05±2,01 yaşındadır-
lar. Ortalama kardeş sayıları 2,98±1,14 olarak belirlenmiştir. Katılımcıla-
rın devam ettikleri sınıflara bakıldığında, %22,9’unun 1., %28,0’ının 2., 
%26,6’sının 3. ve %22,5’inin 4. sınıflara devam ettikleri belirlenmiştir. 
Katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin (%64,9) yaşamının büyük bölümünü 
büyükşehirlerde, dörtte birinin (%25,8) ilçelerde, %9,3’ünün ise kasaba ve 
köylerde geçirdiği anlaşılmıştır.

3.2. Öğrencilerin	Psikolojik	İyi	Oluşlarına	İlişkin	Bulgular

Öğrencilerin Psikolojik iyi oluşlarına ilişkin bulgular “özerklik”, 
“çevresel hakimiyet”, “bireysel gelişim”, “diğerleriyle olumlu ilişkiler”, 
“yaşam amaçları” ve “öz kabul” başlıkları altında incelenmiştir.

Çizelge 1. Cinsiyete göre öğrencilerin özerklik puanlarına ilişkin t-testi sonuçları

Kadın Erkek Toplam t P

n x S n x S n x S

2. Bazen çevremdeki 
insanlara daha fazla 
benzemek için davranış 
ve düşünce tarzımı 
değiştiririm. R

199 2,13 1,35 72 2,54 1,47 271 2,24 1,39 ,165 ,031*

8. Çoğu insanın 
görüşlerine ters düşse 
bile düşüncelerimi dile 
getirmekten korkmam.

199 4,81 1,37 72 4,50 1,38 271 4,72 1,38 1,610 ,109

14. Genellikle her geçen 
gün kendime ilişkin daha 
fazla şey öğrendiğimi 
hissediyorum.

199 4,79 1,28 72 4,34 1,49 271 4,67 1,35 2,462 ,014*

20. Yeni şeyler 
denemekten hoşlanan 
biriyim. R

199 4,94 1,29 72 4,38 1,48 271 4,79 1,37 3,075 ,002**

26. Benim için 
kendimden memnun 
olmak diğerlerinin 
onayını almaktan daha 
çok önemlidir.

199 4,91 1,40 72 4,57 1,24 271 4,82 1,37 1,842 ,067

32. Güçlü fikirleri olan 
insanlardan etkilenme 
eğilimine sahibim. R

199 4,51 1,37 72 4,14 1,39 271 4,41 1,39 1,922 ,056

38. İnsanlar yapmak 
istemediğim şeyleri 
yaptırabilmek için 
nadiren beni ikna 
edebilirler.

199 3,96 1,44 72 3,75 1,49 271 3,90 1,42 1,061 ,290
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44. Benim için diğer 
insanlara uyumlu olmak 
ilkelerimle yalnız 
başıma yaşamaktan daha 
önemlidir. R

199 3,18 1,65 72 3,55 1,57 271 3,27 1,64 1,650 ,100

50. Genel kanıya ters 
düşse de görüşlerime 
güvenirim.

199 4,59 1,24 72 4,38 1,37 271 4,52 1,27 1,150 ,251

56. Tartışmalı konularla 
ilgili görüşlerimi dile 
getirmek benim için 
zordur. R

199 2,82 1,49 72 3,08 1,44 271 2,89 1,49 1,293 ,197

62. Arkadaşlarım veya 
ailem onaylamazsa 
çoğunlukla kararlarımı 
değiştiririm. R

199 3,20 1,48 72 3,36 1,53 271 3,24 1,49 ,752 ,453

68. Belirli bir biçimde 
düşünmem veya 
davranmam için yapılan 
sosyal baskılara boyun 
eğecek biri değilim.

199 4,66 1,37 72 4,08 1,47 271 4,51 1,42 2,973 ,003**

74. Yaşamımdaki 
seçimlerimi diğer 
insanların nasıl 
değerlendirdiğine ilişkin 
endişe duyarım. R

199 2,99 1,63 72 3,14 1,58 271 3,03 1,62 -,675 ,500

80. Kendimi 
değerlendirirken 
başkalarının önemsediği 
değerleri değil kendi 
değerlerimi dikkate 
alırım.

199 4,73 1,28 72 4,08 1,57 271 4,56 1,39 3,429 ,001***

Özerklik Alt Ölçeği 
Toplam Puanı

199 58.61 8,83 72 55,44 10.02 271 57,81 9,22 2,443 ,015*

*p<0,05  **p<0.01 ***p<0.001 R: Ters kodlanmıştır.

Çizelge 1’de öğrencilerin özerklik alt ölçeği ortalama puanları ince-
lendiğinde; öğrencilerin genel olarak “Benim için kendimden memnun ol-
mak diğerlerinin onayını almaktan daha çok önemlidir” ( x =4,82±1,37), 
“Yeni şeyler denemekten hoşlanan biriyim” ( x =4,79±1,37), “Çoğu insa-
nın görüşlerine ters düşse bile düşüncelerimi dile getirmekten korkmam” 
( x =4,72±1,38), “Genellikle her geçen gün kendime ilişkin daha fazla şey 
öğrendiğimi hissediyorum” ( x =4,67±1,35) önerme cümlelerine katıldık-
ları; “Bazen çevremdeki insanlara daha fazla benzemek için davranış ve 
düşünce tarzımı değiştiririm” ( x =2,24±1,39), “Tartışmalı konularla ilgili 
görüşlerimi dile getirmek benim için zordur” ( x =2,89±1,49), “Yaşamım-
daki seçimlerimi diğer insanların nasıl değerlendirdiğine ilişkin endişe 
duyarım” ( x =3,03±1,62) önerme cümlelerine ise katılmadıkları görül-
müştür. 

Cinsiyet değişkenine göre t-testi sonuçları ise; “Genellikle her geçen gün 
kendime ilişkin daha fazla şey öğrendiğimi hissediyorum” (p<0,05),  “Yeni 
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şeyler denemekten hoşlanan biriyim” (p<0,01), “Belirli bir biçimde düşünmem 
veya davranmam için yapılan sosyal baskılara boyun eğecek biri değilim” 
(p<0,01), “Kendimi değerlendirirken başkalarının önemsediği değerleri değil 
kendi değerlerimi dikkate alırım” (p<0,001) cümlelerine kadın öğrencilerin 
erkek öğrencilere göre daha fazla; “Bazen çevremdeki insanlara daha fazla 
benzemek için davranış ve düşünce tarzımı değiştiririm” (p<0,05) cümlesine 
ise kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha az katıldıklarını ve ortalama 
puanlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermiştir. 

Araştırmaya dahil edilen sosyal hizmet öğrencilerinin özerklik alt öl-
çeği ortalama puanlarının cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı biçim-
de değiştiği (p<0,05), kadın öğrencilerin özerklik ortalama puanlarının 
erkek öğrencilerden yüksek olduğu saptanmıştır (Çizelge 1).

Çizelge 2. Cinsiyete göre öğrencilerin çevresel hakimiyet puanlarına ilişkin 
t-testi sonuçları

Kadın Erkek Toplam t P

n x S n x S n x S

3. Genellikle 
yaşamımdaki olaylardan 
sorumlu olduğumu 
hissederim.

199 4,72 1,31 72 4,46 1,32 271 4,65 1,31 1,464 ,144

9. Günlük yaşam 
gereksinimleri sıklıkla 
tüm enerjimi bitirir. R

199 3,37 1,59 72 3,58 1,45 271 3,43 1,55 ,981 ,327

15. Çevremdeki insanlar 
ve toplumla pek uyumlu 
değilimdir. R

199 1,98 1,37 72 2,26 1,34 271 2,05 1,37 1,512 ,132

21. Günlük 
yaşamımdaki çoğu 
sorumluluklarımı yerine 
getirmede gayet iyiyim.

199 4,83 1,14 72 4,26 1,33 271 4,68 1,22 3,464 ,001***

27. Çoğunlukla 
sorumluluklarımın altında 
ezildiğimi hissediyorum. R

199 3,12 1,59 72 3,19 1,51 271 3,14 1,57 ,341 ,733

33. Yaşamımdan mutsuz 
olursam onu değiştirmek 
için etkili önlemler alırım.

199 4,55 1,31 72 4,18 1,41 271 4,45 1,34 1,999 ,047*

39. Kişisel ve mali 
işlerimi yönetmede 
genellikle başarılıyımdır.

199 4,43 1,47 72 4,35 1,51 271 4,41 1,48 ,387 ,699

45. Her gün yapmak 
zorunda olduğum şeyleri 
yetiştirememek bende 
stres oluşturuyor. R

199 4,07 1,64 72 3,31 1,55 271 3,87 1,64 3,388 ,001***

51. Yapılması gereken 
şeyleri yetiştirebilmek 
için zamanımı planlamada 
oldukça iyiyimdir.

199 4,14 1,56 72 3,73 1,62 271 4,03 1,58 1,874 ,062
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57. Günlük yaşamım 
çok yoğun ancak her 
şeye yetişmekten doyum 
alıyorum.

199 3,89 1,51 72 3,93 1,48 271 3,91 1,49 ,139 ,889

63. Günlük yaşam 
aktivitelerimi planlamaya 
çalıştığımda hayal 
kırıklığı yaşarım, 
çünkü yapmayı 
tasarladığım şeyleri asla 
tamamlayamam. R

199 2,85 1,57 72 3,34 1,44 271 2,98 1,55 2,300 ,022*

69. Benim için gerekli 
olan aktivite ve ilişkileri 
bulmada oldukça 
başarılıyımdır.

199 4,68 1,29 72 4,28 1,41 271 4,58 1,33 2,196 ,029*

75. Yaşamımı doyum 
sağlayacak şekilde 
düzenlemede zorlanırım. 
R

199 3,06 1,53 72 3,15 1,42 271 3,08 1,49 ,479 ,633

81. Zevklerime uygun 
bir ev ve yaşam tarzı 
kurabildim.

199 4,23 1,58 72 4,03 1,62 271 4,17 1,59 ,903 ,367

Çevresel Hakimiyet Alt 
Ölçeği Toplam Puanı

199 59,11 9,24 72 56,01 7,93 271 58,30 9,00 2,446 ,014*

*p<0,05  **p<0.01 ***p<0.001  R: Ters kodlanmıştır.

Çizelge 2’den de anlaşılabileceği gibi araştırmaya dahil edilen öğ-
renciler çevresel hakimiyet alt ölçeği maddelerinden en çok “Günlük 
yaşamımdaki çoğu sorumluluklarımı yerine getirmede gayet iyiyim” (
x =4,68± 1,22), “Genellikle yaşamımdaki olaylardan sorumlu oldu-
ğumu hissederim” ( x =4,65±1,31), “Benim için gerekli olan aktivite ve 
ilişkileri bulmada oldukça başarılıyımdır” ( x =4,58±1,33) önermelerine; 
en az “Çevremdeki insanlar ve toplumla pek uyumlu değilimdir” ( x
=2,05±1,37),” Günlük yaşam aktivitelerimi planlamaya çalıştığımda hayal 
kırıklığı yaşarım, çünkü yapmayı tasarladığım şeyleri asla tamamlaya-
mam” ( x =2,98±1,55), “Yaşamımı doyum sağlayacak şekilde düzenleme-
de zorlanırım” ( x = 3,08±1,49) önermelerine katılmaktadır.

Çevresel hakimiyet alt ölçeğindeki maddelere verilen yanıtlar cinsi-
yet değişkenine göre ele alındığında; kadın öğrencilerin erkek öğrencile-
re göre, Günlük yaşamdaki çoğu sorumluluklarını yerine getirmede iyi 
olduklarına (p<0,001), her gün yapmak zorunda oldukları şeyleri yetiş-
tirememenin kendilerinde stres oluşturduğuna (p<0,001), kendileri için 
gerekli olan aktivite ve ilişkileri bulmada oldukça başarılı olduklarına 
(p<0,05) daha fazla; günlük yaşam aktivitelerini planlamaya çalıştıkların-
da hayal kırıklığı yaşadıkları, çünkü yapmayı tasarladıkları şeyleri asla 
tamamlayamadıklarına (p<0,05) ise daha az katıldıkları belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin çevresel hakimiyet alt ölçeği ortala-
ma puanlarına bakıldığında; puan ortalamalarının istatistiksel olarak an-
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lamlı biçimde farklılaştığı, kadın öğrencilerin çevresel hakimiyet alt ölçe-
ği ortalama puanlarının daha yüksek bulunduğu görülmektedir (p<0,05) 
(Çizelge 2). 

Çizelge 3. Cinsiyete göre öğrencilerin bireysel gelişim puanlarına ilişkin t-testi 
sonuçları

Kadın Erkek Toplam t P

n x S n x S n x S

4. Ufkumu genişletecek 
aktivitelerle ilgilenmem. 
R

199 1,84 1,21 72 2,29 1,39 271 1,96 1,28 2,574 ,011*

10. Genellikle her geçen 
gün kendime ilişkin daha 
fazla şey öğrendiğimi 
hissediyorum.

199 4,79 1,28 72 4,34 1,49 271 4,67 1,35 2,462 ,014*

16. Yeni şeyler 
denemekten hoşlanan 
biriyim.

199 4,94 1,29 72 4,38 1,48 271 4,79 1,37 3,075 ,002**

22. Hayatım şu anda 
oldukça iyi gidiyor, bir 
şeyleri yapmak için 
yeni yollar denemek 
istemiyorum. R

199 3,63 1,50 72 3,92 1,63 271 3,70 1,54 1,364 ,174

28. Kendime ve 
dünyaya yönelik bakış 
açımı değiştirecek yeni 
deneyimleri önemserim.

199 4,92 1,27 72 4,57 1,21 271 4,83 1,26 2,027 ,044*

34. Bir birey olarak 
gerçekten yıllardır 
kendimi çok fazla 
geliştirmediğimi 
düşünüyorum. R

199 3,19 1,72 72 3,19 1,51 271 3,19 1,67 ,027 ,978

40. Bana göre her 
yaştan insan kendini 
geliştirme ve yetiştirmeye 
devam edebilir.

199 4,96 1,39 72 4,66 1,56 271 4,88 1,44 1,523 ,129

46. Zamanla beni daha 
güçlü ve yetenekli bir 
birey haline getiren bir 
anlayış kazandım.

199 4,78 1,26 72 4,07 1,48 271 4,59 1,36 3,904 ,000***

52. Bir birey olarak 
zamanla kendimi çok 
geliştirdiğim kanısına 
sahibim.

199 4,31 1,41 72 4,03 1,39 271 4,23 1,41 1,434 ,153

58. Eski alışkanlıklarımı 
değiştirmemi gerektiren 
yeni ortamlarda 
bulunmaktan 
hoşlanmıyorum. R

199 3,59 1,63 72 3,50 1,47 271 3,56 1,59 ,421 ,674



 .47Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

64. Benim için yaşam 
sürekli bir öğrenme, 
değişim ve gelişim 
sürecidir.

199 4,76 1,42 72 4,37 1,52 271 4,66 1,46 1,916 ,056

70. Görüşlerimin 
zamanla nasıl değiştiğini 
ve olgunlaştığını 
görmekten hoşlanırım.

199 4,92 1,46 72 4,12 1,69 271 4,71 1,57 3,745 ,000***

76. Yaşamımda 
büyük yenilikler veya 
değişiklikler yapmayı 
denemekten uzun zaman 
önce vazgeçtim. R

199 2,68 1,61 72 2,94 1,66 271 2,75 1,63 1,181 ,239

82. Bence “yaşlı bir 
köpeğe yeni numaralar 
öğretilemez” sözü 
doğrudur.

199 2,49 1,63 72 2,79 1,50 271 2,57 1,60 1,317 ,189

Bireysel Gelişim Alt 
Ölçeği Toplam Puanı

199 63,04 9,39 72 57,71 9,53 271 61,69 9,69 3,964 ,000***

*p<0,05  **p<0.01 ***p<0.001 R: Ters kodlanmıştır.

Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin bireysel gelişim alt ölçeğin-
deki maddelere verdikleri yanıtlar incelendiğinde; en çok “Bana göre 
her yaştan insan kendini geliştirme ve yetiştirmeye devam edebilir”( x
=4,88±1,44), “Yeni şeyler denemekten hoşlanan biriyim” ( x =4,79±1,37), 
“Görüşlerimin zamanla nasıl değiştiğini ve olgunlaştığını görmekten hoş-
lanırım” ( x =4,71±1,57), “Genellikle her geçen gün kendime ilişkin daha 
fazla şey öğrendiğimi hissediyorum” ( x =4,67±1,35), “Benim için yaşam 
sürekli bir öğrenme, değişim ve gelişim sürecidir.” ( x =4,66±1,46) öner-
melerine katıldıkları; “ Ufkumu genişletecek aktivitelerle ilgilenmem”  (
x =1,96±1,28), “Bence “yaşlı bir köpeğe yeni numaralar öğretilemez” sözü 
doğrudur.” ( x =2,57±1,60), “Yaşamımda büyük yenilikler veya değişik-
likler yapmayı denemekten uzun zaman önce vazgeçtim” ( x =2,75±1,63) 
önermelerine ise katılmadıkları saptanmıştır (Çizelge 3).

Bireysel gelişim alt ölçeği ortalama puanları cinsiyet değişkenine göre 
ele alındığında;  “Genellikle her geçen gün kendime ilişkin daha fazla şey 
öğrendiğimi hissediyorum.” (p<0,05), “Yeni şeyler denemekten hoşlanan 
biriyim.” (p<0,01), “Kendime ve dünyaya yönelik bakış açımı değiştire-
cek yeni deneyimleri önemserim.” (p<0,05), “Zamanla beni daha güçlü ve 
yetenekli bir birey haline getiren bir anlayış kazandım.” (p<0,001), “Gö-
rüşlerimin zamanla nasıl değiştiğini ve olgunlaştığını görmekten hoşlanı-
rım.” (p<0,001) cümlelerine kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha 
fazla; Ufkumu genişletecek aktivitelerle ilgilenmem. (p<0,05) cümlesine 
ise daha az katıldıkları; öğrencilerin bu alt ölçeğe ilişkin toplam puanla-
rının da cinsiyet değişkenine bağlı olarak farklılaştığı (p<0,001), kadın 
öğrencilerin bireysel gelişim ortalama puanlarının erkek öğrencilerin or-
talama puanlarından yüksek bulunduğu saptanmıştır (Çizelge 3).
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Çizelge 4. Cinsiyete göre öğrencilerin diğerleriyle olumlu ilişki puanlarına 
ilişkin t-testi sonuçları

Kadın Erkek Toplam t P

n x S n x S n x S

1. Çoğu insan beni 
sevecen ve şefkatli biri 
olarak görür.

199 5,13 1,25 72 4,51 1,60 271 4,96 1,38 3,290 ,001***

7. Yakın ilişkilerimi 
sürdürmek benim için 
zordur. R

199 2,28 1,55 72 2,59 1,59 271 2,37 1,56 1,463 ,145

13. Problemlerimi 
paylaşabileceğim 
yakın arkadaşım az 
olduğu için kendimi 
çoğunlukla yalnız 
hissederim. R

199 2,15 1,56 72 2,74 1,60 271 2,31 1,59 2,748 ,006**

19. Ailem ve 
arkadaşlarımla sohbet 
etmekten hoşlanırım.

199 5,34 1,08 72 4,69 1,35 271 5,17 1,19 4,069 ,000***

25. Arkadaşlarım 
problemlerini 
anlatırken onları 
dikkatle dinlemek 
benim için önemlidir.

199 5,22 1,25 72 4,43 1,63 271 5,01 1,32 4,475 ,000***

31. Konuşma ihtiyacı 
hissettiğimde beni 
dinlemeye istekli çok 
fazla insan yok. R

199 2,34 1,55 72 3,18 1,54 271 2,57 1,59 3,920 ,000***

37. Dostluklarımın 
bana çok şey kattığını 
düşünüyorum.

199 5,09 1,22 72 4,32 1,46 271 4,88 1,33 4,276 ,000***

43. Birçok kişinin 
benden daha fazla 
arkadaşı olduğunu 
düşünüyorum. R

199 2,96 1,75 72 3,71 1,49 271 3,16 1,43 1,593 ,112

49. İnsanlar 
beni özverili ve 
zamanını diğerleriyle 
paylaşmaya istekli 
birisi olarak 
tanımlarlar.

199 4,54 1,38 72 4,15 1,32 271 4,44 1,37 2,056 ,041*

55. Diğer insanlarla 
çok samimi ve 
güvenilir ilişkiler 
yaşamadım. R

199 2,61 1,58 72 3,13 1,62 271 2,74 1,60 2,364 ,019*

61. Arkadaşlık 
ilişkilerinde kendimi 
genellikle dışarıdan 
bakan birisiymiş gibi 
hissederim. R

199 3,03 1,68 72 3,37 1,57 271 3,11 1,66 1,494 ,136
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67. Arkadaşlarıma 
güvenebileceğimi 
bilirim, onlar da bana 
güvenebileceklerini 
bilirler.

199 4,87 1,30 72 4,36 1,38 271 4,74 1,34 2,770 ,006**

73. Diğerleriyle 
konuşurken kendimi 
açmak benim için 
zordur. R

199 3,28 1,63 72 3,53 1,50 271 3,35 1,59 1,149 ,251

79. Ben ve 
arkadaşlarım 
birbirimizin 
problemlerine karşı 
duyarlı davranırız.

199 4,83 1,37 72 4,37 1,37 271 4,71 1,38 2,440 ,015*

Diğerleriyle Olumlu 
İlişkiler Alt Ölçeği 
Toplam Puanı

199 65,45 10,63 72 58,32 11,17 271 63,67 11,18 4,618 ,000***

*p<0,05  **p<0.01 ***p<0.001 R: Ters kodlanmıştır

Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin “Diğerleriyle olumlu ilişkiler” 
alt ölçeği ortalama puanları incelenmiş; “Ailem ve arkadaşlarımla sohbet 
etmekten hoşlanırım” ( x =5,17±1,19), “Arkadaşlarım problemlerini anla-
tırken onları dikkatle dinlemek benim için önemlidir”.    ( x =5,01±1,32), 
“Çoğu insan beni sevecen ve şefkatli biri olarak görür.” ( x 4,96±1,38), 
“Dostluklarımın bana çok şey kattığını düşünüyorum” ( x =4,88±1,33), 
“Arkadaşlarıma güvenebileceğimi bilirim, onlar da bana güvenebilecek-
lerini bilirler.” ( x =4,74±1,34) önermelerine daha fazla katıldıkları; “Prob-
lemlerimi paylaşabileceğim yakın arkadaşım az olduğu için kendimi ço-
ğunlukla yalnız hissederim” ( x =2,31±1,59), “Yakın ilişkilerimi sürdür-
mek benim için zordur” ( x =2,37±1,56), “Konuşma ihtiyacı hissettiğimde 
beni dinlemeye istekli çok fazla insan yok.” ( x =2,57±1,59), “Arkadaşlık 
ilişkilerinde kendimi genellikle dışarıdan bakan birisiymiş gibi hissede-
rim” ( x =3,11±1,66) önermelerine ise daha fazla katılmadıkları saptanmış-
tır (Çizelge 4).

Cinsiyet değişkeni dikkate alındığında kadın öğrencilerin, “Çoğu 
insan beni sevecen ve şefkatli biri olarak görür.” (p<0,001), “Ailem ve 
arkadaşlarımla sohbet etmekten hoşlanırım.” (p<0,001), “Arkadaşlarım 
problemlerini anlatırken onları dikkatle dinlemek benim için önemli-
dir.” (p<0,001), “Dostluklarımın bana çok şey kattığını düşünüyorum.” 
(p<0,001), “İnsanlar beni özverili ve zamanını diğerleriyle paylaşmaya 
istekli birisi olarak tanımlarlar.” (p<0,05), “Arkadaşlarıma güvenebilece-
ğimi bilirim, onlar da bana güvenebileceklerini bilirler.” (p<0,01), “Ben 
ve arkadaşlarım birbirimizin problemlerine karşı duyarlı davranırız.” 
(p<0,05) cümlelerine erkek öğrencilere oranla daha fazla; “Problemleri-
mi paylaşabileceğim yakın arkadaşım az olduğu için kendimi çoğunlukla 
yalnız hissederim.” (p<0,01), “Konuşma ihtiyacı hissettiğimde beni dinle-
meye istekli çok fazla insan yok.” (p<0,001), “Diğer insanlarla çok samimi 



Fulya Akgül Gök, Gülay Günay, Erdinç Kalaycı, Ayşe Sezen Serpen50 .

ve güvenilir ilişkiler yaşamadım” (p<0,05) cümlelerine ise daha az katıl-
dıkları görülmüştür (Çizelge 4). 

Sosyal hizmet öğrencilerinin diğerleriyle olumlu ilişkiler” alt ölçeği 
ortalama puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaş-
tığı, kadın öğrencilerin ortalama puanlarının erkek öğrencilerin ortalama 
puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05) (Çizelge 4).  

Çizelge 5. Cinsiyete göre öğrencilerin yaşam amaçları alt ölçeği puanlarına 
ilişkin t-testi sonuçları

Kadın Erkek Toplam t P

n x S n x S n x S

5. Geçmişte 
yaptıklarımı ve gelecekte 
yapmak istediklerimi 
düşündüğümde kendimi 
iyi hissederim.

199 4,77 1,27 72 4,33 1,33 271 4,65 1,29 2,467 ,014*

11. İçinde bulunduğum 
günü yaşarım ve geleceğe 
yönelik gerçekten hiçbir 
şey düşünmem. R

199 2,35 1,52 72 2,54 1,48 271 2,40 1,51 ,903 ,367

17. Şimdiye 
odaklanmayı tercih 
ederim, çünkü gelecek 
daima sorunları da 
beraberinde getirir. R

199 3,29 1,58 72 3,47 1,43 271 3,34 1,54 ,875 ,382

23. Yaşamımın bir yönü 
ve amacı olduğu hissine 
sahibim.

199 4,91 1,29 72 4,29 1,49 271 4,75 1,38 3,318 ,001***

29. Günlük yaşam 
olayları çoğunlukla bana 
saçma ve önemsiz gelir. R

199 2,64 1,47 72 3,27 1,43 271 2,81 1,48 3,169 ,002**

35. Yaşamda ne elde 
etmeye çalıştığıma 
yönelik sağlıklı bir hisse 
sahip değilim. R

199 2,71 1,49 72 3,15 1,37 271 2,83 1,47 2,206 ,028*

41. Eskiden kendime 
amaçlar belirlerdim, fakat 
şimdi bu tür şeyler zaman 
kaybı gibi görünüyor. R

199 2,45 1,43 72 3,21 1,53 271 2,65 1,49 3,761 ,000***

47. Geleceğe yönelik 
planlar yapmaktan ve 
onları gerçekleştirmek 
için çalışmaktan zevk 
alırım.

199 4,72 1,32 72 3,96 1,47 271 4,52 1,40 4,070 ,000***

53. Kendim için 
belirlediğim planlarımı 
yerine getirmede aktif bir 
kişiyim.

199 4,29 1,42 72 3,99 1,29 271 4,21 1,39 1,621 ,106
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59. Bazı insanlar 
yaşamını amaçsızca 
geçirir ancak ben onlardan 
biri değilim.

199 4,35 1,43 72 3,86 1,44 271 4,22 1,45 2,483 ,014*

65. Bazen kendimi 
yapılması gereken 
her şeyi yapmış gibi 
hissederim. R

199 4,09 1,59 72 3,75 1,40 271 4,00 1,55 1,638 ,103

71. Yaşam amaçlarım 
benim için bir hayal 
kırıklığı değil doyum 
kaynağı olmuştur.

199 4,63 1,45 72 4,01 1,44 271 4,47 1,47 3,095 ,002**

77. Yaşamdan neler 
kazandığımı düşünmek 
benim için doyum 
vericidir.

199 4,75 1,25 72 3,86 1,56 271 4,51 1,39 4,828 ,000***

83. Genel bir 
değerlendirme 
yaptığımda yaşamdan 
elde ettiklerimin çok 
fazla olduğundan emin 
değilim. R

199 3,22 1,57 72 3,24 1,45 271 3,22 1,54 -,109 ,913

Yaşam Amaçları Alt 
Ölçeği Toplam Puanı

199 60,73 9,89 72 54,52 8,04 271 59,16 9,82 4,639 ,000***

*p<0,05  **p<0.01 ***p<0.001 R: Ters kodlanmıştır.

Öğrencilerin “Yaşam amaçları” alt ölçeği ortalama puanlarına göre; 
öğrencilerin en çok “Yaşamımın bir yönü ve amacı olduğu hissine sahi-
bim” ( x =4,75±1,38), “Geçmişte yaptıklarımı ve gelecekte yapmak iste-
diklerimi düşündüğümde kendimi iyi hissederim.” ( x =4,65±1,29), “Ge-
leceğe yönelik planlar yapmaktan ve onları gerçekleştirmek için çalış-
maktan zevk alırım” ( x =4,52±1,40) önermelerine katıldıkları; “İçinde 
bulunduğum günü yaşarım ve geleceğe yönelik gerçekten hiçbir şey dü-
şünmem.” ( x =2,40±1,51), “Eskiden kendime amaçlar belirlerdim, fakat 
şimdi bu tür şeyler zaman kaybı gibi görünüyor” ( x =2,65±1,49), “Günlük 
yaşam olayları çoğunlukla bana saçma ve önemsiz gelir” ( x =2,81±1,48) 
önermelerine ise katılmadıkları belirlenmiştir (Çizelge 5). 

Yaşam amaçları alt ölçeği ortalama puanlarına verilen yanıtlar cin-
siyete göre incelendiğinde; ölçekten alınan ortalama puanların istatis-
tiksel olarak anlamlı biçimde farklılaştığı, kadın öğrencilerin ortalama 
puanlarının erkek öğrencilerin ortalama puanlarından yüksek olduğu 
(p<0,001) saptanmıştır. Maddelere verilen yanıtlar dikkate alındığında 
ise, kadın öğrencilerin “Geçmişte yaptıklarımı ve gelecekte yapmak is-
tediklerimi düşündüğümde kendimi iyi hissederim.”(p<0,05), “Yaşamı-
mın bir yönü ve amacı olduğu hissine sahibim.”(p<0.001), “Geleceğe yö-
nelik planlar yapmaktan ve onları gerçekleştirmek için çalışmaktan zevk 
alırım.”(p<0,001), “Bazı insanlar yaşamını amaçsızca geçirir ancak ben 
onlardan biri değilim.”(p<0,05), “Yaşam amaçlarım benim için bir hayal 
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kırıklığı değil doyum kaynağı olmuştur.”(p<0,01), “Yaşamdan neler ka-
zandığımı düşünmek benim için doyum vericidir.” (p<0,001) maddelerine 
daha fazla; “Günlük yaşam olayları çoğunlukla bana saçma ve önemsiz 
gelir.”(p<0,01), “Yaşamda ne elde etmeye çalıştığıma yönelik sağlıklı bir 
hisse sahip değilim.”(p<0,05), “Eskiden kendime amaçlar belirlerdim, fa-
kat şimdi bu tür şeyler zaman kaybı gibi görünüyor.”(p<0,05) maddelerine 
ise anlamlı biçimde daha az katıldıkları gözlenmiştir (Çizelge 5).

Çizelge 6. Cinsiyete göre öğrencilerin öz kabul alt ölçeği puanlarına ilişkin 
t-testi sonuçları

Kadın Erkek Toplam t P

n x S n x S n x S

6. Yaşamımı 
gözden geçirdiğimde, 
yaşamımdaki olayların 
sonuçlarından 
memnuniyet duyarım.

199 4,55 1,34 72 4,21 1,43 271 4,46 1,37 1,795 ,074

12. Genellikle 
kendimi güvenli ve iyi 
hissederim.

199 4,59 1,35 72 4,42 1,39 271 4,54 1,36 ,867 ,387

18. Tanıdığım 
insanlardan çoğunun 
yaşamlarında benden 
daha fazla şey elde 
ettiklerini düşünürüm. R

199 3,07 1,56 72 3,18 1,38 271 3,09 1,51 -,552 ,581

24. Fırsatım olursa 
kendimle ilgili 
değiştirmek istediğim 
çok şey var. R

199 4,05 1,65 72 4,02 1,34 271 4,04 1,57 ,104 ,917

30. Kişiliğimin pek 
çok yönünü beğenirim.

199 4,62 1,30 72 4,25 1,51 271 4,52 1,37 1,965 ,050*

36.  Geçmişte bazı 
hatalar yaptım, ancak 
yine de her şeyin en iyi 
şekilde sonuçlandığını 
düşünüyorum.

199 4,24 1,45 72 3,86 1,39 271 4,14 1,44 1,906 ,058

42. Birçok yönden 
yaşamdan elde 
ettiklerime ilişkin hayal 
kırıklığı yaşadığımı 
hissediyorum. R

199 3,06 1,61 72 3,16 1,52 271 3,08 1,59 ,517 ,605

48. Çoğunlukla 
kendimle ve yaşam 
tarzımla gurur duyarım.

199 4,69 1,28 72 4,23 1,53 271 4,57 1,37 2,530 ,012*

54. Birçok insanın 
yaşamına imrenirim. R

199 2,97 1,55 72 3,00 1,48 271 2,98 1,53 ,118 ,906



 .53Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

60. Kendime 
yönelik tutumlarım 
muhtemelen, diğer 
insanların kendilerine 
yönelik tutumları kadar 
olumlu değildir. R

199 3,27 1,68 72 3,23 1,48 271 3,26 1,62 ,188 ,851

66. Yaşadığım hayatla 
ilgili olarak çoğunlukla 
sabahları yılgın biçimde 
uyanırım. R

199 3,35 1,64 72 3,44 1,58 271 3,38 1,62 -,403 ,687

72. Geçmiş 
yaşamımda iniş 
çıkışlarım olmuştur 
ancak genellikle 
geçmişimi değiştirmek 
istemezdim.

199 4,23 1,49 72 3,76 1,46 271 4,11 1,49 2,298 ,022*

78. Kendimi 
arkadaşlarım ve 
tanıdıklarımla 
karşılaştırdığımda 
kim olduğuma ilişkin 
kendimi iyi hissederim.

199 4,81 1,29 72 4,09 1,53 271 4,62 1,39 3,781 ,000***

84. Herkesin 
yetersizlikleri vardır 
ancak benimkiler daha 
fazla gibi görünüyor. R

199 2,69 1,65 72 3,40 1,62 271 2,88 1,67 3,139 ,002**

Öz kabul Alt Ölçeği 
Toplam Puanı

199 58,25 10,21 72 54,41 9,09 271 57,28 10,06 2,715 ,007**

*p<0,05  **p<0.01 ***p<0.001 R: Ters kodlanmıştır

Araştırma kapsamına alınan sosyal hizmet öğrencilerinin “Öz kabul” 
alt ölçeği ortalama puanları incelendiğinde; “Kendimi arkadaşlarım ve 
tanıdıklarımla karşılaştırdığımda kim olduğuma ilişkin kendimi iyi his-
sederim” ( x =4,62±1,39), “Çoğunlukla kendimle ve yaşam tarzımla gurur 
duyarım.” ( x =4,57±1,37), “Genellikle kendimi güvenli ve iyi hissederim” 
( x =4,54±1,36), “Kişiliğimin pek çok yönünü beğenirim.” ( x =4,52±1,37) 
cümlelerine katıldıkları; “Herkesin yetersizlikleri vardır ancak benimki-
ler daha fazla gibi görünüyor.” ( x =2,88±1,67), “Birçok insanın yaşamına 
imrenirim.” ( x =2,98±1,53), “Birçok yönden yaşamdan elde ettiklerime 
ilişkin hayal kırıklığı yaşadığımı hissediyorum.” ( x =3,08±1,59) cümlele-
rine ise katılmadıkları saptanmıştır (Çizelge 6).

Kadın öğrencilerin “Kişiliğimin pek çok yönünü beğenirim” (p<0,05), 
“Çoğunlukla kendimle ve yaşam tarzımla gurur duyarım.” (p<0,05), 
“Geçmiş yaşamımda iniş çıkışlarım olmuştur ancak genellikle geçmişimi 
değiştirmek istemezdim.” (p<0,05), “Kendimi arkadaşlarım ve tanıdıkla-
rımla karşılaştırdığımda kim olduğuma ilişkin kendimi iyi hissederim.” 
(p<0,001) önermelerine ilişkin ortalama puanlarının erkek öğrencilerden 
yüksek; Herkesin yetersizlikleri vardır ancak benimkiler daha fazla gibi 
görünüyor.” (p<0,01) önermesine ilişkin ortalama puanlarının ise erkek 
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öğrencilerden düşük olduğu ve ortalama puanlar arasındaki farkın istatis-
tiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (Çizelge 6).

Çizelge 6’dan da izlenebileceği gibi, öğrencilerin öz kabul alt ölçeği 
ortalama puanları istatistiksel olarak p<0,01 düzeyinde farklılaşmakta, 
kadın öğrencilerin öz kabul ortalama puanları erkek öğrencilerin ortalama 
puanlarından yüksek bulunmaktadır. 

Çizelge 7. Cinsiyete göre öğrencilerin psikolojik iyi oluş ölçeği puanlarına ilişkin 
t-testi sonuçları

Kadın Erkek Toplam
t P

n x S n x S n x S

Psikolojik iyi oluş 
ölçeği toplam 
puanları

199 367,04 48,75 72 339,44 46,23 271 360,09 49,51 3,873 ,000***

*p<0,05 

Öğrencilerin psikolojik iyi oluş ölçeği toplam puanlarına ilişkin bul-
gular incelendiğinde; kadın öğrencilerin ortalama puanlarının istatistiksel 
olarak anlamlı biçimde erkek öğrencilerin ortalama puanlarından yüksek 
bulunduğu (p<0,001) ve kadın öğrencilerin alt ölçeklerdeki özelliklere er-
kek öğrencilerden daha fazla sahip oldukları anlaşılmıştır.

4. Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre 
psikolojik iyi oluşları incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre kadın 
öğrencilerin psikolojik iyi oluşlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bulguları, psikolojik iyi oluş öl-
çeğinin 6 alt ölçeği ele alınarak tartışılacaktır.

4.1. Özerklik

Çalışmada kadın öğrencilerin özerklik ortalama puanlarının erkek 
öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Özerklik alt ölçeği 
maddeleri değerlendirildiğinde yeni şeyler deneme, başkalarına boyun eğ-
meme, kişisel değerlendirmede kişinin başkasının değil kendi değerlerini 
dikkate alması gibi konulara kadınların erkeklere göre daha fazla katıldığı 
görülmektedir. Toplumsal cinsiyet bakış açısı ve rolleri bağlamında de-
ğerlendirildiğinde her ne kadar “özerklik” kavramı daha çok erkeklerle 
ilişkilendirildiği düşünülse de çalışma bulguları tam tersi bir düşünceyi 
doğrulmaktadır. Bu durum erkeklerin kendi aralarında kurdukları hege-
monyanın bir sonucu olarak düşünülebilir. Dolayısıyla erkeklerin toplum-
sal yapının oluşturduğu kemikleşmiş yapıya daha fazla bağlı kaldıkları, 
bu yüzden yeni şeyler denemeye kadınlar kadar gönüllü olmadıkları çün-
kü damgalanma korkusu yaşadıkları söylenebilir. Radler ve Ryff (2010)’in 
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yapmış olduğu çalışmada özerklik alt boyutu puan ortalamalarının erkek-
lere göre kadınlarda daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

4.2. Çevresel Hakimiyet

Çevresel hakimiyet alt ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında kadınla-
rın puanlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Toplumu-
muzda her ne kadar erkeklerin daha “dışadönük” olduğu, evin sorumluluğunu 
“daha fazla” üstlendiği, kadına göre sosyal çevrede daha fazla “sözü geçtiği” 
ön kabulü olmasına rağmen araştırma bulguları kadınların erkeklere göre 
günlük yaşamdaki sorumluluklarını yerine getirmede, kendileri için gerek-
li olan aktiviteleri ve ilişkileri bulmada daha iyi olduklarını göstermektedir. 
Buna göre toplumsal cinsiyet rolleri baskın olan bir toplumda yaşayan kadı-
nın, kendisini var etmek için çok fazla çabaladığı, özellikle ev içi rollerde ve 
bakım konusunda daha fazla sorumluluk aldığı ve çocukluktan yetişkinliğe 
kadar olan süreçte etkili baş etme becerileri geliştirdiği için çevresel haki-
miyet puan ortalamalarının erkeklere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 
Cicognani (2011), psikolojik iyi oluş ile baş etme becerileri arasında anlam-
lı ilişkinin olduğunu belirtmiştir. Ullah (2017) tarafından yapılan çalışmada 
ise çevresel hakimiyet psikolojik iyi oluş açısından kadınlara göre erkeklerde 
daha anlamlı bulunmuştur. Ullah, kimi toplumlarda erkeklerin ailede daha 
fazla sorumluluk aldığına yönelik inanışların yer aldığını ve bu durumda ka-
dından ve erkekten beklentilerin de farklılaştığını belirtmiştir.

4.3. Bireysel Gelişim

Bireysel gelişim alt ölçeği puan ortalamalarının erkeklere göre kadın-
larda daha yüksek olduğu görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre kadın-
ların erkeklere göre yeni şeyler denemeğe, bakış açısını geliştirecek yeni 
deneyimler edinmeğe daha fazla yöneldikleri anlaşılmaktadır. Bu bağlam-
da kadın öğrencilerin bireysel gelişime daha fazla önem verdikleri söyle-
nebilir. Psikolojik iyi oluşun en önemli belirleyicilerinden biri de bireysel 
gelişimdir. Bireysel gelişim, kişilik özellikleri ve sosyo-kültürel çevre ile 
ilişkilidir. Erkekliğe çok fazla anlam atfeden toplumsal cinsiyet temelli 
toplumlarda, erkeğin kendisini “üstün” görme zihniyetinin bir yansıması 
olarak bireysel gelişim konusuna çok fazla gereken önemi vermediği dü-
şünülebilir. Bunun aksine kadının kendisini var etme ve gerçekleştirme 
çabasının bir yansıması olarak da bireysel gelişimini daha fazla önemse-
diği belirtilebilir. Schmutte ve Ryff (1997), bireysel gelişimin dışadönük 
olma ve açıklık ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Yapılan bazı çalışmalar-
da, bireysel gelişim puanlarının cinsiyete göre farklılaştığı görülmüştür 
(Sarıcaoğlu, 2011; Cooper ve ark., 1995). 

4.4. Diğerleriyle Olumlu İlişkiler

Sosyal destek ve sosyal çevre ile olan olumlu ilişkiler bireyin psikolo-
jik iyi oluşunu arttıran unsurlar arasında yer almaktadır. Araştırma bulgu-
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larına göre kadın öğrencilerin erkeklere göre sosyal paylaşımlarının daha 
fazla olduğu, sorunlarını bir başkasıyla daha fazla paylaştığı, dostluklara 
daha fazla önem verdiği görülmektedir. Bu bağlamda toplum tarafından 
erkeğe yüklenen “güçlü” imajının, erkeklerin kendi sorunlarını başkala-
rıyla paylaşmasından kaçınmasına, kendilerini daha yalnız hissetmesine 
ve sosyal ilişki bağlarının kadınlara göre daha zayıf olmasına neden olabi-
leceği söylenebilir. Ullah (2017)’ın üniversite öğrencileriyle yaptığı çalış-
masında, arkadaşlardan algılanan sosyal desteğin ve sorumluluk duygusu 
ile hareket etmenin özellikle erkeklerde psikolojik iyi oluşu etkileyen bir 
faktör olduğunu belirtmiştir. Bu bulgu araştırmanın bulgularıyla örtüş-
memektir. Yine aynı çalışmada aile desteği her iki cinsiyet açısından da 
önemli olmakla birlikte, kadınlar açısından daha anlamlı bulunmuştur. 
Çünkü kadınlar daha fazla evde vakit geçirdiğinden dolayı aile ilişkileri-
nin daha kuvvetli olduğu düşünülmektedir. Van Wel ve ark. (2000) ise aile 
desteğinin kadınlar için daha önemli olduğunu belirtmiştir. Yapılan bazı 
çalışmalar da sosyal desteğin psikolojik iyi oluşun önemli belirleyicileri 
arasında yer aldığını vurgulamaktadır (Diener ve Seligman, 2002; Awang 
ve ark., 2014; Harlow ve Cantor, 1996; Cenkseven ve Akbaş, 2007; Cicog-
nani, 2011; Ullah, 2017; Ryan ve Deci, 2001; Malkoç ve Yalçın, 2015). 

4.5. Yaşam Amaçları

Psikolojik iyi oluş, yaşamın anlamı ve amacı gibi bazı özellikleriyle 
ilişkilidir (Diener ve ark., 2010). Bireyin yaşamında bir amacının olması, 
aynı zamanda onu hayata bağlayan önemli bir unsur olarak düşünülmek-
tedir. Yaşamda bir amaç edinme psikolojik iyi oluşa da etki eden önemli 
bir değişkendir. Yaşam amaçları alt ölçeği değerlendirildiğinde kadın öğ-
rencilerin erkek öğrencilere göre puan ortalamalarının daha yüksek oldu-
ğu saptanmıştır. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre yaşamda plan 
yapmaktan daha fazla zevk aldığı, yaşamdaki kazanımlarını daha fazla 
düşündüğü, daha fazla amaç edinme yöneliminde olduğu söylenebilir. Ya-
şamı anlamlı bulma ve yaşamda amaç edinme, zorluklar karşısında etkili 
baş etme stratejileri kullanarak zorlukların üstesinden gelmek için bireyi 
motive eden bir güçtür. Bu durum ise bireyin kendisini güçlü hissetmesi-
ni sağlar ve yaşamda yeni amaçlar edinmesine yardımcı olur. Sarıcaoğlu 
(2011)’nun üniversite öğrencileriyle yaptığı çalışmada öğrencilerin yaşam 
amacı alt ölçeği puanlarının cinsiyete göre değişiklik gösterdiği ve kadın 
öğrencilerin yaşam amaçlarının erkeklere göre daha anlamlı olduğunu 
saptanmıştır. Bazı yazarlar, yaşamda bir amaç edinmenin ve çevreyle sağ-
lıklı ilişkiler kurmanın psikolojik iyi oluşu etkilediğini belirtmiştir (Fava 
ve Tomba, 2009; Lyubomirsky ve ark., 2005).

4.6. Öz Kabul

Bireyin, her ne olursa olsun benliğini kabul etmesi ve benimsemesi, 
benlik saygısını ve kontrol duygusunu arttıran önemli bir unsurdur. Lach-
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man ve Weaver (1998), bireyin yaşamında kontrol duygusunun psikolojik 
iyi oluş ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Öz kabul, kişinin kendisine yöne-
lik olumlu değerlendirmelerini içermektedir ve bireyin kendisini tüm yön-
leriyle kabul etmesi öz kabulün temel unsurları arasında yer almaktadır 
(Ryff, 1989). Bireyin kendisini, yaşamını, seçimlerini, geçmişini ve yaşam 
tarzını kabullenmesi psikolojik iyi oluşunu arttırmaktadır. Araştırmada 
kadın öğrencilerin erkeklere göre öz kabul alt ölçeği puan ortalamalarının 
daha yüksek bulunduğu görülmüştür. Ayrıca kadın öğrencilerin “herkesin 
yetersizlikleri vardır ancak benimkiler daha fazla görünüyor” önermesi-
ne ilişkin puan ortalamalarının erkeklere göre daha düşük olduğu saptan-
mıştır. Araştırma sonuçları bağlamında kadın öğrencilerin kendisine daha 
fazla güvendiği, kendisini kabul ettiği, kendisiyle barışık olduğu söylene-
bilir. 

Genel olarak araştırma bulguları değerlendirildiğinde psikolojik iyi 
oluş ölçeği toplam puanlarında, kadın öğrencilerin ortalama puanlarının 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak genel olarak bakıldığında hem 
kadın hem de erkek öğrencilerin alt ölçeklerdeki olumlu önermelere olum-
suz önermelerden daha fazla katıldıkları görülmüştür. Üniversite dönemi 
her ne kadar bireylerin ailesinden ayrıldığı, yeni bir çevreye uyum sağla-
maya çalıştığı, akademik stres ve iş bulma kaygısı gibi faktörlerin olduğu 
bir dönem olsa da öğrencilerin daha çok olumlu önermelere katıldıkları, 
sosyal hizmet eğitimi almalarının bir çıktısı olarak düşünülebilir. Sosyal 
hizmet eğitim müfredatında, insan davranışı, psikoloji gibi bireyin bütün-
cül değerlendirmesine vurgu yapan derslerin yer almasının öğrencilerin 
psikolojik iyi oluşuna anlamlı etkileri olacağı söylenebilir. 

Araştırma sonucunda, ölçek toplam ve alt ölçek toplam puanlarının 
hepsinde kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre yüksek puan aldığı 
görülmektedir. Bu bağlamda katılımcıların toplumsal cinsiyet bakış açısı-
na sahip olduğu düşünülebilir. 

Bu doğrultuda;

• Üniversite öğrencilerinin cinsiyet değişkeni gözetilmeyerek iyi 
oluş düzeylerinin artırılması için etkinlikler ve düzenlemeler yapılabilir. 

• Erkek ve kadın öğrencilerin psikolojik iyi oluşlarını artırmak için 
farkındalık ve grup çalışmaları yapılabilir.

• Öğrencilerde stres yaratan unsurların tanımlanması ve öğrencile-
rin baş etme becerilerinin geliştirilmesi için eğitimler ve seminerler dü-
zenlenebilir.

• Dönem içinde öğrencilere psikolojik iyi oluş ve farkındalık ile 
ilişkili ölçekler uygulanarak öğrencilerin izlenmesi sağlanabilir. 
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• Toplumsal cinsiyet rollerinin psikolojik iyi oluşa etkisi gözetildi-
ğinde eğitim müfredatında toplumsal cinsiyet temelli dersler artırılabilir.

Sonuç olarak, insan odaklı bir meslek grubuna sahip olan sosyal hiz-
met öğrencilerinin psikolojik iyi oluşlarına yönelik toplumsal cinsiyete 
ilişkin farkındalıklarını geliştirebilecekleri eğitim programları, seminer-
ler, küçük grup çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilebilir. Aynı za-
manda, derslerin içerikleri gözden geçirilmeli ve öğrencilerin psikolojik 
iyi oluşların olumlu yönde etki edebilecek dil kullanımı sağlanmalıdır. 
Bununla birlikte derslerin içeriğinde verilen mesajların niteliğine dikkat 
edilmesi önemli görülmektedir.
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GİRİŞ

Ulusal Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds - SWF),  son yıllarda 
sermaye piyasalarının da derinleşmesi ile dünyadaki en önemli ve strate-
jik yatırım enstrümanlarından biri haline gelmiştir. Artık dünyada ekono-
mik anlamda söz sahibi olan ülkeler bu varlık fonlarına güvenerek hamle 
yapmakta ve ülke vatandaşlarının gelecekteki refahlarını, zamanlar arası 
faydalarını bu fonları göz önünde bulundurarak maksimize etmektedirler. 

Uzun yıllardır sınır ötesi yatırımlar yapmakta olan Ulusal Varlık Fon-
ları (SWF) yatırımları, sermaye ihraç eden ve alan ülkelerde büyümeyi, 
refahı ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmeye yardımcı olmuştur. Kendi 
ülkelerinde SWF kamu maliyesinin yönetimini iyileştirmeye ve makroe-
konomik istikrarı sağlamaya yardımcı olmada ve aynı zamanda yüksek 
kaliteli büyümeyi desteklemede merkezi öneme sahip kurumlardır. SWF 
ayrıca küresel pazarlara önemli faydalar sağlar. Pek çok durumda yatı-
rımlarına uzun vadeli bir bakış açısı getirme ve iş döngülerini atlatma 
yetenekleri, küresel finans piyasalarına, özellikle finansal çalkantı veya 
makroekonomik stres dönemlerinde son derece faydalı olabilecek önemli 
bir çeşitlilik getirir.  

Son zamanlarda bazı ülkelerde yabancı varlıkların hızlı birikimi, 
SWF’nin sayısının ve boyutunun artmasıyla sonuçlanmıştır. Çeşitli tah-
minler, uluslararası sermaye piyasalarındaki varlıklarının daha da artaca-
ğına işaret etmektedir. SWF, kamu ve özel sermaye holdinglerine yatırılan 
varlıklarının artan seviyesinin bir sonucu olarak, kurumsal yönetişim uy-
gulamaları üzerinde daha fazla etkiye sahiptir.

Son aylarda tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde si-
yasi otoriteler ve politika yürütücüler çeşitli büyüklüklerde ekonomik pa-
ketler doğrultusunda tedbirler açıklamışlardır. Bu paketlerin ana kaynağı 
parasal desteklemelerdir. Bu destekler halka ve işverenlere aktarılmıştır. 
Kaynağı da para arzının artırılması ile oluşturulmuştur. Şu görülmektedir 
ki, en büyük desteği veren ülkelerin SWF miktarları hep yüksek seyret-
mektedir. Yani bu fonlar böylesi acil dönemlerde ülkelere bir güvence teş-
kil etmektedir. Aksi takdirde, üretim hacimlerinin koronavirüs nedeniyle 
tüm dünyada düştüğü bir dönemde yapılan bu parasal desteklemelerin mal 
ve hizmet üretimi olarak bir karşılığı olmaz ise ülkeler yüksek enflasyon 
ile karşı karşıya kalacaklardır. Ayrıca özellikle böyle dönemlerde önemli 
bir husus da fonların şeffaflığıdır. Bu hem uluslararası alanda hem de ülke 
içindeki vatandaşların geleceği açısından çok önemli bir husustur. Bunu 
ölçen, uluslararası geçerliliği bütün ülkeler tarafından kabul edilmiş bir 
endeks olan LMT Endeksi yani Linaburg-Maduell Şeffaflık Endeksi (Ta-
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ransparency Index)’dir.3 Ayrıca bazı ülkeler tarafından oluşturulmuş ve 
uyulmakta olan Santiago İlkeleri de mevcuttur. 

SWF önemli finansal varlıkları kontrol ederek küresel finans piyasa-
larında ve dünya ekonomisinde baskın bir faktör haline gelmiştir. Bunla-
rın yatırım davranışları dünya ekonomisinde yankılanmaya devam etmiş 
ve giderek dışa dönük hale gelen yatırım politikaları olgun ekonomilerde 
siyasi bir tepkiye neden olmuştur. Buna tepki olarak da, Ekim 2008’de 26 
ulusal varlık fonundan oluşan bir grup, gönüllü bir ilkeler anlaşması imza-
layarak şeffaflık, iyi yönetişim ve hesap verebilirlik standartlarını taahhüt 
etmiştir. SWF için “Genel Olarak Kabul Edilen İlkeler ve Uygulamalar” 
(GAPP), “Santiago İlkeleri” olarak öne çıkar (Behrendt, 2010: 5).

Bu bağlamda, çalışmanın ilk bölümünde SWF hakkında bilgi veri-
lecek, ikinci kısmında SWF’de şeffaflık ve Santiago İlkeleri aktarılacak 
ve son kısımda ise koronavirüs döneminde SWF’deki gelişmeler analiz 
edilecektir. 

1. ULUSAL VARLIK FONLARI

Varlık fonları, salt iç ekonomik gelişmelere yönelik değildir. Aynı za-
manda uluslararası politikanın önemli bir aracı olarak da kurulmaktadır-
lar. Bu fonlar esas itibarıyla devletin kontrolünde ve devlete ait kaynakla-
rın toplandığı bir havuzdur. Bütçe fazlası, bu fonların temel kaynaklarıdır. 
Diğer önemli kaynakları ise petrol ve doğal gaz satış gelirleridir. Devlet, 
bu bütçe fazlalarından gelecek nesillerin faydalanması ve sürdürülebilir 
kamu kaynaklarının oluşturulması açısından varlık fonu oluşturarak ge-
rek iç pazarda, gerekse dış pazarda bazı finansal varlıkların alım satımını 
yapmak suretiyle gelirlerini artırmayı amaçlar. Varlık fonlarını diğer fon-
lardan ayırıcı temel özellik ise bu fonların devlete ait olmasıdır. Fonlar 
gerek iç dinamikleri dengeleyici gerekse dış etkenlere karşı koruyucu bir 
fonksiyona sahiptir (Karasioğlu ve Göktürk, 2017: 101). 

SWF kendi içinde farklı türlere ayrılır. Ana kurulma amaçlarına göre 
İstikrar Fonları, Tasarruf Fonları, Emeklilik Re zerv Fonları ve Rezerv Ya-
tırım Şirketleri olarak faaliyet gösterdikleri görülmektedir (Akbulak ve 
Akbulak, 2008: 239; Bayar ve Yıldırım, 2013: 63).

Devletin küreselleşmesi ve finansal sistemle bütünleşme stratejisi-
nin bir aracı olan SWF, bir anlamda küreselleşmenin yönünü değiştiren 
bir gerçeklik olarak da ifade edilebilir. Neoliberalizmin yirminci yüzyı-
lın son çeyreği itibarıyla savunduğu minimal devlet anlayışının özellikle 
1990’lardaki istikrarsızlıkları ve Doğu Asya örneğinde olduğu gibi devlet 

3  Ülkelerin SWF verileri yukarıda da açıklandığı üzere LMT Endeksi, Linaburg-Maduell 
Şeffaflık Endeksi (Taransparency Index) ile ölçülmektedir. On kriter soru üzerinden 
ölçülen endekste on şartı da sağlayan ülke, LMT Endeksi en yüksek ve dolayısıyla en 
şeffaf ulusal varlık fonuna sahip olan ülkedir (Sovereign Wealth Funds Institute [SWFI], 
2020).
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öncülüğünde kalkınmanın işlevselliği, devlet-piyasa karşıtlığı yerine pi-
yasa dostu, etkin devlet kavramları altında devletin ve piyasanın birbirini 
tamamlayan iki unsur olarak işlemesini ön plana çıkarmıştır. Batı’nın dev-
leti piyasaya dahil etme stratejisi bu şekilde sürerken bir yandan da 2000’li 
yıllarda Çin’in başını çektiği Doğu ve Güney ülkeleri ya da daha spesi-
fik olarak “gelişen ülkeler”, küreselleşmeyle uyumlu devlet kapitalizmi 
modelleri altında yüksek büyüme oranları sağlamaya başlamıştır. Bunun 
sonucu olarak da devlet aygıtı küresel düzeyde kendi mülkiyetindeki şir-
ketlerle rekabet ortamına dâhil olmuştur. Böylelikle, bir yandan üretimin 
merkezsizleşmesi süreci, diğer yandan da artan finansallaşma eğilimleri 
sonucunda, devlet sadece üretim sisteminde değil finans sisteminde de ya-
tırımcı olarak yer almaya başlamıştır. SWF de bu sürecin önemli bir aracı 
haline dönüşmüştür (Konukman ve Şimşek, 2017: 1916-1917).

SWF, ilk olarak ABD’nin Teksas Eyaleti’nin 1854’te kurduğu okul 
fonu (Permanent School Fund) ve 1876’da kurduğu üniversite fonu (Per-
manent University Fund) olarak ortaya çıkmıştır. Daha gelişmiş anlamda 
ise Kuveyt’in 1953 yılında kurduğu fon ilk varlık fonu olarak kabul edil-
mektedir. Kuveyt’in petrol geliri fazlalarını yönetmek için kurulmuş olan 
bu varlık fonu, 1983 yılında resmi olarak Kuveyt Yatırım Otoritesi (Kuwa-
it Investment Authority, KIA) adını almıştır (Alhashel, 2015: 2). 1974’te 
Singapur’un kurduğu Temasek Holdings’i 1976’da Birleşik Arap Emirlik-
leri’nde kurulan Abu Dhabi Investment Council izlemiştir. 1990’lı yıllarda 
kurulan fon sayısında hızlı bir yükseliş görülmüş ve zaman içinde İran, 
Katar gibi gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Norveç gibi gelişmiş ülkeler 
de SWF kurma sürecine katılmışlardır. Buna istinaden, 1990’larda İran’ın 
Petrol İstikrar Fonu ve Katar’ın Katar Yatırım Ofisi kurulmuştur. 2000’li 
yıllarda ise petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, dış ticaret dengelerinde 
gözüken dengesizlik ve Asya krizini takiben gelişmekte olan ekonomiler-
de görülen rezerv biriktirme trendi, SWF ve varlık yönetim şirketlerinin 
sayısındaki artışı tetikleyen başlıca faktörler olarak öne çıkmıştır (Üstün, 
2017: 4).

Dünya’da varlık, istikrar, yatırım, refah,  gelir, emeklilik, miras vb. 
adı altında oluşan fonların toplam tutarı yaklaşık 8 trilyon dolardır. Bu 
toplam fonun yaklaşık %60’ı petrol ve gaz gelirlerinden, yaklaşık %40’ı 
da emtia dışı gelirlerden oluşmaktadır. Yaklaşık 1,1 trilyon dolarla Dün-
ya’nın en büyük varlık fonuna sahip ülkesi Norveç’tir. Birçok ülkenin de 
emtia ve emtia dışı gelirlerden oluşan varlık fonları mevcuttur. 

Böyle bir ortamda Türkiye Varlık Fonu (TVF) Ağustos 2016’da ku-
rulmuştur. Ulusal Varlık Fonu Enstitüsü (Sovereign Wealth Fund Instutute 
- SWFI) verilerine göre TVF’nin büyüklüğü yaklaşık 40 milyar dolardır. 
2020 Eylül ayı itibarıyla TVF’nin %35’i finansal hizmetlerden, %27’si 
enerjiden, %13’ü ulaştırma ve lojistikten, %9’u madencilikten, %8’i şans 
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oyunlarından, %4’ü teknolojiden, %2’si tarım ve gıdadan, %2’si de gayri-
menkulden oluşmaktadır. 

Fon yönetiminin 2019 yılında aldığı karara istinaden, Adana’da Cey-
han Petrokimya Endüstri Bölgesi adı altında, 2021 yılında 10 milyar do-
larlık bir yatırım yapılacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2020-2022 
Yeni Ekonomi Programı kapsamında, TVF’nin petrokimya, madencilik 
ve yerli elektrik üretimi alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer al-
ması öngörülmüştür. İnşaat süresince yaklaşık on bin, faaliyet döneminde 
ise beş bin kişilik istihdam oluşturması beklenen projenin, ileri teknoloji 
ve yenilikçi üretim yöntemleri açısından dünyada örnek gösterilen yatı-
rımlar arasında yer alması hedeflenmektedir. Ayrıca TVF, Haziran 2020 
itibarıyla Turkcell’in %26,2’sini satın alarak şirketin en büyük hissedarı 
haline gelmiştir. 

2. ULUSAL VARLIK FONLARINDA ŞEFFAFLIK

SWF’de şeffaflık endeksi LMT Endeksi ile gösterilir. Carl Linaburg 
ve Micheal Maduell tarafından 2008 yılında geliştirilen Linaburg-Maduell 
Şeffaflık Endeksi olarak bilinir. Endeks, SWFI tarafından fonların şeffaflı-
ğını ölçmek için kullanılmaktadır. Rakamlar 10’a yaklaştıkça fonların şef-
faflıkları artmakta, 1’e yaklaştıkça da fonların şeffaflıkları azalmaktadır. 
Örneğin Norveç’in endeks değeri 10’dur (SWFI, 2020). Bir varlık fonunun 
yeterli ölçüde şeffaf olduğu kanaatine varılması için sahip olması gereken 
minimum endeks değeri 8 olarak belirlenmiştir.

Endeks değerinde baz alınan kriter ve puanlar; tarihsel olarak fonun 
kurulma nedeni, kaynakları ve kamu sahiplik yapısının paylaşılması +1, 
güncel olarak yıllık bağımsız denetim raporlarının paylaşılması +1, fonun 
sahip olduğu şirket paylarının yüzdesel olarak ve bunların coğrafi dağı-
lımının paylaşılması +1, fon portföyünün toplam piyasa değeri, getirileri 
ve yönetim masraflarının paylaşılması +1, fonun etik standartlara ve yatı-
rım politikalarına uygun olarak ilkelerinin belirlenmesi +1, fonun strateji 
ve hedeflerinin net bir şekilde ifade edilmesi +1, varsa fonun iştirakleri-
nin kimliklerinin ve iletişim bilgilerinin net bir şekilde paylaşılması +1, 
varsa fonun yabancı yöneticilerine ilişkin bilgilerin verilmesi +1, fonun 
kendisine ait yönettiği bir internet sitesinin olması +1, tarihsel olarak fo-
nun kurulma nedeni, kaynakları ve kamu sahiplik yapısının paylaşılması 
+1 şeklindedir (SWFI, 2020). Linaburg-Maduell Şeffaflık Endeksi yük-
sek olan ülkeler genellikle ekonomik kalkınmalarını görece tamamlamış, 
İnsani Gelişme Endeksi (İGE), Demokrasi Endeksi, Hukukun Üstünlüğü 
Endeksi yüksek olan ülkelerdir. 

Gelişmişlik endeksleri yüksek olan ülkelerin bireyleri, LMT Şeffaflık 
Endeksi en üst seviyede olduğu için fonlarla ilgili her türlü bilgiye ve veri-
ye cari dönem itibarıyla ulaşabilmektedir ve gelecekte de hangi siyasi oto-
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rite gelirse gelsin ulaşabilecektir. Böylelikle bu ülkelerdeki bireyler, hane 
halkları gelecekte ekonomik nedenlerle refah sorunu yaşamayacaklardır. 
Bu gibi devletlerde devletin ne olduğu, neden var olduğu, neyi amaçladığı, 
vatandaşları için neler yaptığı, neler yapması gerektiği4 sorularına en doğ-
ru cevaplar ortaya konulmaktadır.

Bu devletler vatandaşlarını asimetrik bilgi, ters seçim ve ahlaki teh-
like problemleriyle karşı karşıya bırakmamaktadır. Bu fonlar şunları gös-
termektedir:

• LMT endeksleri tamamen şeffaftır.

• Fonun dönemler arası uygulanmasında asimetrik bilgi, ters seçim 
ve ahlaki tehlike5 söz konusu değildir.

• Bu devletler, fonların şeffaf ve denetlenebilir olmasından dolayı, 
bireylere yönelik kandırmaca politikalar uygulamaz.

• Bu devletler, bu fon uygulamasıyla gelecek nesillerin refahlarını 
garanti altına almıştır. 

3. SANTIAGO İLKELERİ VE ŞEFFAFLIK

Santiago İlkeleri, 26 ülke tarafından 2008 yılında şeffaflık sağlamak 
amacıyla kabul edilmiştir. IWG (International Working Group of Sove-
reign Wealth Funds), SWF yatırımlarının uluslararası pazarlar için hem 
yararlı hem de kritik olduğunun farkındadır. Bu nedenle SWF düzenleme-
lerinin düzgün bir şekilde yapıldığını, yatırımların ekonomik ve finansal 
temelde yapıldığını uluslararası finans piyasalarına göstermenin önemli 
olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla Genel Kabul Görmüş İlkeler ve Uy-
gulamalar (GAPP), SWF için aşağıdaki yol gösterici hedeflerle desteklen-
mektedir (Suwaidi ve Caruana, 2008: 12):

i. İstikrarlı bir küresel finans sisteminin, serbest sermaye ve yatırım 
akışının sürdürülmesine yardımcı olmak,

ii. Yatırım yaptıkları ülkelerdeki tüm geçerli düzenleme ve açıklama 
gerekliliklerine uymak,

iii. Ekonomik ve finansal risk ve getiri ile ilgili hususlar temelinde 
yatırım yapmak,

iv. Yeterli operasyonel kontroller, risk yönetimi ve hesap verebilirlik 
sağlayan şeffaf ve sağlam bir yönetişim yapısına sahip olmak.

4  Ayrıntılı bilgi için bkz. Zabunoğlu, Y. K. (1973). Kamu Hukukuna Giriş, Devlet, Tanım-
Kaynak-Unsurlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No: 328.
5  Asimetrik enformasyon, enformasyon asimetrisi, bilgi asimetrisi veya asimetrik bilgi, 
ekonomi ve sözleşme teorisi konularında bir tarafın diğerine göre daha iyi veya daha fazla 
bilgi sahibi olduğu alım-satım işlemlerinde verilen kararların incelenmesi ile uğraşır. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Akerlof, G. A. (1970). The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the 
Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.
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GAPP'ın amacı, uygun yönetişim ve hesap verebilirlik düzenlemelerinin 
yanı sıra SWF tarafından ihtiyatlı ve sağlam bir temelde yatırım uygulamala-
rının yürütülmesini doğru şekilde yansıtan genel olarak kabul edilmiş ilkeler 
ve uygulamalar çerçevesini belirlemektir. GAPP'ın unsurları, bir dizi ülkede 
kullanılan mevcut SWF uygulamalarının incelenmesinden ve diğer uluslara-
rası forumlarda hali hazırda kullanımda olan SWF faaliyetlerine uygulanabi-
lir ilke ve uygulamalardan alınmıştır.6 GAPP'ın ülkeler arasında bilinmesini 
sağlamak, SWF'nin ilişkili olduğu ülkeler ile uluslararası finans piyasaları-
na yönelik anlayışını artırmaya yardımcı olacaktır. GAPP ayrıca bu ilke ve 
uygulamaları takip ederek, SWF'nin ekonomik ve mali faydalar elde etmeye 
devam etmesini sağlamayı amaçlamaktadır (Almunia, 2008: 14-18). 

GAPP, SWF'nin politika amaçları ve hedefleri tarafından yönlendi-
rilen ve sağlam bir makroekonomik politika çerçevesi ile tutarlı olan ku-
rumsal çerçevesini, yönetişimini ve yatırım operasyonlarını desteklemeyi 
amaçlamaktadır. GAPP'ın yayınlanması, SWF'nin ülkelerde ekonomik 
ve mali yönelimli kuruluşlar olarak anlaşılmasına yardımcı olmalıdır. Bu 
anlayış, küresel finansal sistemin istikrarına katkıda bulunmaya, koru-
macı baskıları azaltmaya ve açık, istikrarlı bir yatırım ortamını sürdür-
meye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. GAPP ayrıca SWF'nin, özellikle 
de yeni kurulmuş olanların, organizasyonlarını, politikalarını ve yatırım 
uygulamalarını geliştirmesine, gözden geçirmesine veya güçlendirmesine 
olanak sağlayacaktır (Suwaidi ve Caruana, 2008: 13).

Bu sürecin oluşmasına sebep olan, yatırımcıların ve düzenleyicilerin 
sektördeki yetersiz şeffaflık, bağımsızlık ve yönetişim konusundaki endi-
şeleridir. İstikrarlı bir küresel finansal sistemini sürdürmek için, bağım-
sız varlık fonu yönetimi tarafından izlenecek düzenlemeler ve sağlam bir 
yönetişim yapısı etrafında uygun kontroller yapılması hedeflenmektedir 
(Suwaidi ve Caruana, 2008: 14).

Santiago İlkeleri’nin yayınlanmasından yaklaşık on sekiz ay sonra, 
bunların uygulanmasının oldukça eşitsiz olduğu iddia edilmiştir. Çoğun-
lukla demokratik ülkelerden oluşan küçük bir SWF grubu ilkelere yük-
sek derecede bağlılık göstermektedir. İkinci bir grup kısmi olarak ilkelere 
ve uygulamalara bağlılık ortaya koymaktadır. Özellikle Körfez ve Arap 
bölgelerinden oluşan üçüncü bir grup tatmin edici uygulama seviyelerine 

6  Santiago İlkeleri, SWF’lerin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğini belirtir: Sağlam 
bir yasal çerçeve, iyi tanımlanmış bir görev, mali ve para otoriteleri ile koordine edilen yurtiçi 
faaliyetler, düşüşler için açıkça tanımlanmış kurallar, sahibine şeffaflık, net rol dağılımı, 
önceden belirlenmiş bir şekilde atanan yönetim organları, SWF’nin çıkarına en uygun şekilde 
hareket eden yönetim organları, bağımsızlık, hesap verebilirliğin resmi tanımı, yıllık raporlama, 
bağımsız denetçiler, etik ve profesyonellik, kurallara dayalı dış kaynak kullanımı, yabancı ülke 
kurallarına uyma becerisi, sahibinden operasyonel bağımsızlık, kamusal şeffaflık, açık yatırım 
politikaları, ticari yönelim, ayrıcalıklı bilgilerin kullanımına karşı kısıtlamalar, hissedar hakları 
politikaları, etkili risk yönetimi, performansın doğru raporlanması ve Santiago İlkelerine 
uygunluğunu sağlamak için düzenli incelemeler.
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ulaşamamıştır. Ancak daha sonra sermayenin güvenli bölgelere gitmek 
istediği görüldüğünden şeffaflık kavramı önemli bir noktaya gelmiştir. 

GAPP’a ve dolayısıyla Santiago İlkeleri’ne 2016 yılı itibarıyla 30 fon 
daha resmi olarak kaydolmuştur ve küresel olarak bağımsız fonlar tara-
fından yönetilen varlıkların %80'ini yani 5,5 trilyon doları temsil ederek 
Uluslararası Egemen Varlık Fonları Forumu’na (IFSWF) katılmıştır (In-
ternational Forum of Sovereign Wealth Funds [IFSWF], 2016a). 2020 yı-
lında da GAPP’ı ve dolayısıyla Santiago İlkeleri’ni kabul eden üye ülke 
sayısı 34 olmuştur (Zaptia, 2020). Bu ülke sayıları ile birlikte SWF’nin 
büyük bir kısmı Santiago İlkeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.   

4. KORONAVİRÜS DÖNEMİ, ŞEFFAFLIK VE ULUSAL VAR-
LIK FONLARI

Kıt kaynakların azaldığı günümüz dünyasında gelişmiş, gelişmekte 
olan ve azgelişmiş ülkeler arasındaki ticaret savaşları ve siyasi gerilimler 
son yıllarda çok rastlanan durumlardır. Buna 2020 yılının ilk çeyreğinde 
yaşanan ve hâlâ devam eden, beklenmeyen bir dışsal şok olan Covid-19 Kri-
zi de eklenince ülkeler farklı ekonomik tedbirler almaya yönelmişlerdir. Bu 
tedbirleri alırken SWF de ülkeler için bir kalkan görevi görmüştür. Böyle 
durumlarda her ülke varlıklarını ve servetlerini (emtia-emtia dışı varlık-
lar), gelecek nesillerini ve kendi egemenliklerini düşünerek SWF’ye yatı-
rım yapmaya devam edeceklerdir. Fiziki kaynakların kıt olduğu ve finansal 
kapitalizmin yaşandığı günümüz dünyasında ilaveten bir de Covid-19 gibi 
dışsal bir şok yaşanınca, bu fonların marjinal değerlerinin ve getirilerinin 
gelecekte artarak devam edeceği öngörülmektedir. Ancak SWF’ye sahip ül-
kelerin hem içerideki vatandaşlarına hem de dışarıdaki ülkelere güvenilirlik 
sağlaması başat bir görevdir. Bunları da bahsi geçen şeffaflık endeksleri ve 
anlaşmaları ile yerine getirmektedirler ve zamanlar arası faydalarını maksi-
mize etmek için de bunu günümüz dünyasında yapmak zorundadırlar.

Bütün bunlar ışığında Mayıs 2020’de birçok ülkenin varlık fonu veri-
lerinin analiz edildiği küresel bir bağımsız varlık fonları ağı olan IFSWF 
ve dünyanın önde gelen küresel finansal hizmet sağlayıcılarından biri olan 
State Street Corporation (SSC) bir çalışma yayınlamıştır. Analizin nedeni, 
bağımsız servet fonlarının ve daha genel olarak kurumsal yatırımcıların 
Covid-19 pandemisinin neden olduğu finansal piyasa oynaklığına nasıl 
tepki verdiğini ortaya koymaktır (IFSWF & SSC, 2020). 

SSC'nin kurumsal yatırımcı sermaye akışlarından ve IFSWF üye-
leriyle yapılan görüşmelerden oluşan kapsamlı veri setinden yararlanan 
bu araştırma analizi, birçok bağımsız varlık fonunun ve kurumsal yatı-
rımcının, pandeminin ekonomik etkilerinin görülmeye başlandığı Mart 
2020'den önce nakit veya düşük ağırlıklı hisse senetlerine sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, bağımsız servet fonu portföylerinin 



M. Özgür Yanardağ, Özgür Balmumcı70 .

Mart ve Nisan 2020'de piyasadaki gidişata genel olarak tahmin edilenden 
daha dirençli olduğu kanıtlanmıştır7 (Marsh, 2020: 2).

IFSWF ve SSC’nin araştırması, bağımsız varlık fonları da 
dâhil olmak üzere kurumsal yatırımcıların, daralan piyasada yaygın 
riskten kaçınma sergilemediğini öne sürmektedir. Bunun yerine 
araştırma analizi, portföylerini yeniden dengelemek ve varlık sınıfı 
tahsislerini korumak için seçici olarak risk aldıklarını, örneğin; hisse 
senedi satın almak için sabit gelirli menkul kıymetler sattıklarını 
göstermektedir. Analize göre, kamu servet fonlarının hükümetlere 
likidite sağlamak için geniş çapta speküle edildiği gibi büyük ölçekli 
tasfiyeler gerçekleştirilmediği görülmektedir. Nakit pozisyonlarını 
özel sermaye yöneticilerinin sermaye taleplerini karşılamak ve büyük 
belirsizlik dönemlerinde uzun vadeli çıkarlarına yatırım yapmak için 
kullanmışlardır. Yapılan analizde, bu dönemde önceki krizlere kıyasla 
Nisan 2020’de varlık sınıfları genelinde gözlenen toplam sermaye 
akışlarında bir istikrar olduğu ortaya konulmaktadır (IFSWF & SSC, 
2020). 

SSC’nin verilerine göre, kurumsal yatırımcılar 2008 
Mortgage Krizi’nde yaptıkları gibi panik içinde hisse senedi satışı 
gerçekleştirmemişlerdir. Bunun yerine risk azaltma konusunda daha 
seçici bir yaklaşım sergilemişlerdir. Mart ve Nisan 2020'de, gelişmekte 
olan pazarlara ve diğer gelişmiş pazarlara kıyasla, bazı bölgesel riskten 
kaçınmalar gerçekleşmiş ve ABD'ye doğru, genel bir güvenli bölgeye 
kaçış olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, geniş hisse senedi 
akışları 2020'nin ilk dört ayı boyunca nispeten güçlü kalmıştır ve 
yatırımcılar, piyasadaki çöküşe ve seçici piyasalarda (örneğin gelişmekte 
olan piyasalarda) hisse senetlerine yönelik yenilenen iştahlara rağmen, 
toplam öz sermaye riskini sürdürmek için yeniden arayışlara girmişlerdir 
(Barbuscia, 2020: 4).

Genel olarak, kurumsal yatırımcılar arasında geniş tabanlı bir riskten 
kaçınma göstergesi olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu, son yıllarda 
uygulanan şeffaflığın bir sonucudur.8 Hisse senetleri içinde seçici risk 
alma (örneğin, gelişmiş piyasa hisse senetlerine göre yükselen piyasa 
hisse senetleri) ve sabit gelir (örneğin, on yıllık Hazine tahvillerine göre 
iki yıllık Hazine tahvilleri) ile varlık sınıfları arasında sermaye akışlarında 
ve varlıklarda geniş bir dağılım söz konusudur. 

IFSWF tarafından araştırılan bağımsız servet fonlarının çoğunun, 
hisse senedi satın almak ve bu varlık sınıfına tahsis hedeflerini sürdürmek 

7  Aynı zamanda şeffaflığın bu analizler için ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır.
8  Detaylı bilgi için bkz. Froot, K. A., Bhargava, R., Cuipa, E. S. and Arabadjis, J. S. 
(2014). Multi-Asset Sentiment and Institutional Investor Behavior: A Cross-Asset 
Perspective. The Journal of Portfolio Management, 40(4), 144-156.
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için, sabit getirili menkul kıymetleri satmaya yönelik disiplinli bir strateji 
izledikleri görülmüştür. SWF, bu stratejiyi nasıl uyguladıklarına göre 
çeşitlilik göstermektedir. Bazıları yeniden dengelendikçe belirli hisse 
senedi piyasalarına girmek için belirli tetikleme seviyelerini saptamaya 
yönelik sistematik bir yaklaşım benimsemiştir (IFSWF & SSC, 2020). 

Şeffaflığın artmasıyla birlikte son beş yıllık sürede varlık sahipleri, 
bağımsız varlık fonları da dâhil olmak üzere, özel sermayeye tahsislerini 
artırmışlardır. IFSWF'nin yıllık incelemesine göre, eğilim 2018'de 
hız kazanmış ve 2019'a doğru devam etmiştir. Bain Capital'e göre 
listelenmemiş varlıklar, Aralık 2019'da özel sermaye fonlarına taahhüt 
edilen sermayenin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,5 trilyon 
dolara ulaşmasıyla sonuçlanmıştır. Ülkelerin kaynak toplamaları da hızla 
devam etmiştir. Yatırımcılar sadece 2019'da özel sermaye, gayrimenkul, 
altyapı ve doğal kaynaklar dâhil olmak üzere 894 milyar doları özel 
sermayeye aktarmıştır.9

Güvenilirlik ve şeffaflığın son yıllarda artmasıyla, genel olarak 
kurumsal yatırımcıların toplam sermaye akışları ve varlıklarının 
Covid-19 döneminde de yaygın riskten kaçınma sergilemedikleri, bunun 
yerine seçici risk alma ve yeniden dengeleme akışları sergiledikleri 
görülmektedir. Önemli ölçüde gerçekleşen piyasa fiyatı düzeltmelerine 
rağmen, kurumsal yatırımcılar hisse senetlerinde kalmaya devam 
etmişlerdir. Son zamanlarda varlık sınıfları arasında gözlemlenen toplam 
sermaye akışlarında net bir istikrar söz konusudur. Dolayısıyla ülkeler ve 
fonlar açısından risk için daha fazla iştah vardır.

Bu sonuçlar, şeffaflığı kabul eden IFSWF üye ülkelerinden gelen 
veriler ile desteklenmektedir. Sermaye sağlanması hususunda bir 
sıkıntı görülmemektedir. Birçok SWF belirsizliğin arttığı bu dönemde 
daha sonra olabilecek her şeye uygun şekilde hazırlandıklarını ortaya 
koymaktadır. Bu varlık fonları, büyük risklere karşı koruma sağlamak 
ve piyasa türbülansının portföyleri üzerindeki etkilerini en aza indirmek 
için telafi edici önlemler formüle ettiklerini bildirmişlerdir. Bu nedenle, 
hem toplu hem de kurumsal yatırımcı davranışlarına ilişkin nicel 
gözlemler ve bağımsız varlık fonu faaliyetlerine ilişkin nitel araştırmalar, 
SWF’nin ve kurumsal yatırımcıların daha genel olarak mevcut piyasa 
koşullarına dirençli olduklarını göstermektedir. Aynı zamanda ciddi 
piyasa dalgalanmaları ve çalkantıları sırasında bile stratejik disiplini 
sürdürdükleri görülmektedir. 

9  Ayrıntılı bilgi için bknz. IFSWF, (2016b). New Challenges, Private Markets: Sovereign 
Wealth Funds’ Changing Investment Strategies.; MacArthur, H. (2020). Global Private 
Equity Report 2020, Boston, MA: Bain & Company, Inc.
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TVF’de de Covid-19 döneminde bazı gelişmeler ve temenniler oluş-
muştur. Yetkililer koronavirüs sonrası dönemde SWF’nin ülke ekonomile-
rinde daha önemli bir yere sahip olacağının, üç ila beş yıl içinde fonların 
kritik yatırımlarda yer alacağının farkındadırlar. Bu doğrultuda Türkiye 
Varlık Fonu Turkcell'de %26,2 ile en büyük hissedar olmuş, kamu banka-
larına sermaye artırımları için desteklemelerde bulunulmuştur.

SONUÇ
SWF’nin geçmişi on dokuzuncu yüzyıl sonlarına dayanmaktadır. 

Özellikle son on yılda fonların etkinliği artmıştır.  Artık birçok ülke çeşitli 
amaçlarla kendi varlıklarını oluşturmuştur. Elbette her ülkenin varlık 
fonlarını oluşturmasındaki öncelikli amaç, gelecek nesilleri düşünerek 
fayda maksimizasyonu sağlamaktır. Bu fonlarla gelecekte oluşabilecek 
içsel ve dışsal şoklara karşı ülkelerin ekonomilerini korumak, fonların 
oluşmasında etkin faktördür. Dışsal bir şok olan Covid-19 sürecinde 
SWF’nin değeri ve getirisi daha da önem kazanmıştır. 

SWF ilk başlarda ülkelerin yarattıkları döviz fazlalarını yüksek getirili 
tahvil ve bono gibi araçlarda değerlendirdikleri ekonomik faaliyetlerdi. 
Sonraki süreçte daha fazla ülkenin bu fonları yaratması ve değerlerini 
artırması sonucunda, ülkeler tarafından ekonomik ve siyasi bir güç olarak 
algılanmaya başlanmıştır.

SWF’nin etkin ve verimli kullanıldıkları takdirde gelecek nesiller için 
büyük avantajlar sağlayacağı açıktır. Ancak, çalışmada da bahsedildiği 
üzere, etkin ve verimli olarak kullanılmadıkları takdirde bireyler şeffaflık, 
asimetrik bilgi, ahlaki tehlike ve kandırılma gibi sorunlarla yüz yüze 
geleceklerdir. Bu yüzden fon yönetimleri çok dikkatli organize edilmeli 
ve yönetilmelidir.  Varlık fonlarının marjinal getirisi yüksek olmalıdır 
ve gelecek nesillerin zamanlar arası faydasını maksimum seviyeye 
taşımalıdır. Eğer “Varlık Fonu” kavramı “Borç-Teminat Fonu” kavramıyla 
yer değiştirirse bireyler asimetrik bilgi, ahlaki tehlike ve kandırılma ile 
karşı karşıya kalacaklardır. Bu yüzden, çalışmada da vurgulandığı üzere, 
LMT Şeffaflık Endeksi ve Santiago İlkeleri gibi güvenilirlik taahhüt eden 
sözleşmeler ve göstergeler çok büyük önem arz etmektedir. 

Ayrıca SWF’ye sahip ülkelerde mutlaka finansal derinleşmenin 
sağlanması gerekmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için 
bu çok önemlidir. Çünkü varlık olarak büyük değere sahip ülke fonları 
finansal derinleşmenin yüksek olduğu ve güvenilirliği yüksek olan ülkelere 
yönelmekte ve yatırım yapmaktadır. Dolayısıyla ekonomik yapının yanı 
sıra siyasi ortamın da güvenilir olması başat faktördür.

Sonuç olarak, SWF etkin bir şekilde değerlendirilip ekonomik büyüme 
ve kalkınma ile refah seviyesini artırmak için kullanılmalıdır. Bu nedenle, 
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SWF’nin mali disiplini, şeffaflığı ve hesap verebilirliği mutlaka yüksek 
olmalıdır. Bu gibi alanlarda yaşanacak olası olumsuzluklar da SWF’nin 
kuruluş amacına hizmet etmeyeceği gibi ekonomilere de faydadan çok 
zarar getirebilecektir. Dolayısıyla koronavirüs koşullarında önümüzdeki 
dönemde SWF’nin yönetilmesi konusunda izlenecek yöntem ve stratejiler 
son derece kritik olacaktır.
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Giriş

Günümüz tüketicisi çok daha bilinçli satın almalar gerçekleştirmek-
tedir. Tüketiciler için sadece alacakları mal ya da hizmetin kendi işlerine 
yarayıp yaramayacağı değil aynı zamanda satın alma gerçekleştirecekle-
ri işletmenin kendilerine sundukları fırsatlarda onların satın almalarında 
önemli bir faktördür. Tüketiciler satın alma gerçekleştirirken ya da satın 
alma sonrası işletmenin onlara sundukları farklı fırsatlar onların o işlet-
menin sürekli, sadık müşterileri olmalarını sağlayabilmektedir. 

İşletmeler yoğun rekabet ortamı içerisinde rakiplerinin önlerine ge-
çebilmek adına müşterilerinin beklentilerine daha fazla önem vermekte-
dirler. İşletmeler için yeni müşteriler elde etmek ya da eski müşterilerinin 
devamlılığını sağlayabilmek adına farklı pazarlama uygulamalarını faali-
yete geçirmek karlılıklarını arttırmak adına önemli bir konudur. İşletme-
ler için farklı pazarlama uygulamaları arasında önemli olanlarından bir 
tanesi de deneyimsel pazarlamadır. İşletmeler müşterilerine farklı dene-
yimler yaşatarak onların tatminlerini sağlamak ve böylece onların sadık 
birer müşteri durumuna gelmelerini amaçlamaktadırlar. 

Turizm işletmeleri dolayısıyla bir turizm işletmesi olan otel işletme-
leri için deneyimsel pazarlamanın farklı bir önemi bulunmaktadır. Otel 
işletmelerinde müşterilere sunulan hizmet müşteriler için çok değerli bir 
unsurdur. Otel işletmeleri verdikleri hizmet ile müşterilerinin beklentile-
rine cevap vermeye çalışırlar. Ancak hizmetler taklit edilebilirler. Verile-
cek olan hizmet depolanamaz, soyuttur gibi hizmetlerin özelliklerinden 
dolayı otel işletmeleri müşterilerine yaşattıkları deneyimler ile hem müş-
terilerinin tatminlerini sağlamaya çalışmakta hem de rekabette öne geç-
meyi amaçlamaktadırlar. Bu doğrultuda bu çalışmanın temel amacı otel 
yöneticileri bakış açısıyla deneyimsel pazarlama bileşeni olarak deneyim 
sağlayıcıların incelenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda otel özellik-
lerine göre deneyim sağlayıcılar arasındaki farklılıkları ortaya koymak 
çalışmanın alt amacını oluşurmaktadır. 

Deneyim ve DeneyimEkonomisi

Deneyim Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “Bir kimsenin belli bir 
sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans.” 
olarak tanımlanmaktadır (TDK). Tüm dillerde, deneyim kelimesi, bir kişi-
nin günlük yaşamda sahip olduğu bazı deneyimleri belirtmek için sıklıkla 
kullanılan bir terim haline gelmiştir. Dahası, her bilimsel disiplin ken-
di anlayışını bir dizi anlama ekleyerek türetmiştir (Caru ve Cova, 2003). 
Deneyimleri işlemek için evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım veya 
açıkça tanımlanmış bir yöntem yoktur. Bunlar, ifade edilen veya ima edi-
len davranış, algı, biliş ve duygulardan oluşur (Jurowski, 2009). Deneyim 
kavramının anlaşılması oldukça karmaşıktır. İngilizce literatürde “expe-
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rience” olarak geçen deneyim kavramı tüketici davranışı literatürüne ilk 
defa Holbrook ve Hirschman (1982) tarafından kazandırılmıştır (Yeşilot 
ve Dal, 2019). Holbrook ve Hirschman (1982) yapılan çalışmada, tüketim 
deneyimi fantaziler, duygular ve eğlencenin peşinde koşan bir olgu ola-
rak görülmektedir (Holbrook ve Hirschman, 1982). Bir insanın hayattnda 
yaşamış olduğu herşey denyimdir. İnsanların 5 duyu organıyla dış dün-
yasından elde ettiği bilgiler deneyimdir. Aynı zamanda insanın duyguları 
yoluyla iç dünyasından elde ettiği bilgilerde birer deneyimdir. İnsanların 
iç dünyası ile dış dünyası arasında bir etkileşim bulunmaktadır. İnsanın bu 
etkileşim aracılığıyla şekillenen yaşantısının algıladığı deneyimler bulun-
maktadır (Atasoy ve Marşap, 2019). 

Deneyimsel pazarlamdan önce deneyim ekonomisine değinmekte 
fayda bulunmaktadır. Deneyimsel pazarlamanın temelinde Pine ve Gil-
more tarafından (1998) “Welcome to the Experience Economy” adlı ça-
lışmalarında ortaya atılan deneyim ekonomisi bulunmaktadır (Harman, 
2015). Pine ve Gilmore (1998) yapmış oldukları çalışmalarında 4 adet eko-
nomik sunu ortaya koymaktadırlar. Bunlar metalar, mallar, hizmetler ve 
deneyimlerdir. Deneyimler hizmetler ve mallardan ayrı bir ekonımik su-
nudur. Bu dördüncü sunu olan deneyimler açıklanabilir ve tanımlanabilir. 
Çünkü tüketiciler tartışmasız deneyimler isterler ve gittikçe daha fazla 
işletme bunlara cevap vermektedir (Pine ve Gilmore, 1998). 

Tablo 1: Ekonomik Ayrımlar

Ekonomik 
Sunu Metalar Mallar Hizmetler Deneyimler

Ekonomi Tarım Sanayi Hizmet Deneyim
Ekonomik 
İşlev Elde Etme İmaşl Etme Sağlama Sahneleme

Sununun 
Niteliği Karşılanabilir Maddi Gayri Maddi Hatırlanabilir

Ana Özellik Doğal Standart Özelleştirilmiş Kişisel

Arz Yöntemi
Yığınlar 
Halinde 
Depolama

Üretim 
Sonrası 
Envanter

Talep Üzerine 
Sağlama

Belirli Bir 
Sürede 
Gösterme

Satıcı Tüccar Üretici Sağlayıcı Sahneleyici

Alıcı Pazar Kullanıcı Müşteri Konuk
Talep 
Faktörleri Nitelikler Özellikler Yararlar Duyumlar

(Pine ve Gilmore, 1998)

Dünya ekonomisindeki gelişmelere paralel olarak yönetim anla-
yışındaki gelişmler meydana gelmiştir. Tarımsal ekonomi yıllarında 
ürünler arasında fark yoktu ve emtia niteliği taşımaktaydı. Endüstrileş-
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me ile birlikte işletmeler ürün ve üretim odaklılık sürecine girmişler-
dir. Böylece ürün ve ürün kalitesi ile farklılık yaratmaya çalışmışlardır. 
Daha sonra ürünlerin hizmetlerle desteklenmesi ile soyut ürün kavramı 
ortaya çıkmıştır. İşletmelerin rakiplerine göre bir farklılık yaratmaları 
için hatırlanabilir bir olgu yartmaları ise deneyim ekonomisi ile birlikte 
gerçekleşmiştir (Günay, 2008). Günümüzde tüketiciler çok fazla sayıda 
reklam ile karşılaşmaktadırlar. Fakat onlar için ayırt edici olan, hatırla-
nabilir olan ilginç, akılda kalıcı pazarlama deneyimleridir. Bu nedenle 
işletmeler yoğun rekabet ortamında rakiplerinden farklılaşabilmek için 
tüketicilerine unutamayacakları deneyimler yaşatmaya odaklanarak 
deneyimsel pazarlama uygulamalarına yönelmişlerdir (Yeşilot ve Dal, 
2019).

Deneyimsel Pazarlama

Değişen müşteri talepleri ve günümüzün rekabetçi koşulları işletme-
leri rakiplerinden daha farklı olmaya ve rakiplerine göre rekabet avan-
tajı sağlamak için yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Dolayısyla, 
deneyim ekonomisi içerisinde pazarlama teorisyenleri ve uygulayıcıları 
müşteri bağımlılığı yaratmak için benzersiz ve eğlenceli deneyimler pe-
şindedirler. Bu bağlamda pazarlama dünyasının stratejileri ürün ve hiz-
met satmaktan ziyade tüketici deneyimi sağlamak için değişmiş ve geliş-
miştir. Deneyim deneyimsel pazarlamanın temel bileşenidir. Deneyimsel 
pazarlama, tüketicilerin deneyimlerinin sonucunda farklı duygular, farklı 
hisler kazanmalarını ve satınalma davranışı göstermelerini amaçlamak-
tadır (Alagöz ve Ekici, 2014). Günümüzde müşteriler için ürün ve hizmet 
satın alırken bu satın alma ile birlikte bütünsel bir deneyimi satın alma-
nın önemli olduğu düşünülmektedir. Günümüzde işletmelerin ürünleri 
arasında fonksiyonel özellik, fiyat ve kalite farklılıkları giderek ortadan 
kalkmaktadır. Artık işletmeler tüketici için deneyim oluşturacak strateji-
lere odaklanmaya başladıkları görülmektedir. (Kara ve Çiçek, 2015). İşlet-
meler günümüzde deneyimsel pazarlamaya yönelmektedirler Deneyimsel 
Pazarlama kavramını ilk olarak ortaya çıkaran isimlerin başında Bernd 
Schmitt gelmektedir (Deligöz, 2014). 

Schmitt (1999) yapmış olduğu çalışmada geleneksel pazarlamayı 
deneyimsel pazarlama ile karşılaştırmış ve deneyimsel pazarlama için 
stratejik bir çerçeve sunmuştur. Geleneksel pazarlama, tüketicileri iş-
levsel özellikleri ve faydaları önemseyen rasyonel karar vericiler ola-
rak görür. Aksine, deneyimsel pazarlamacılar tüketicileri zevkli de-
neyimler elde etmekle ilgilenen rasyonel ve duygusal insanlar olarak 
görürler. (Schmitt, 1999).
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Tablo 2: Geleneksel ve Deneyimsel Pazarlama Ayrımı

GELENEKSEL PAZARLAMA DENEYİMSEL PAZARLAMA

Özellikler ve faydalar Müşteri deneyimleri

Analitik, kantitatif ve nitel yöntemler Eklektik yöntemler

Ürün kategorisi ve rekabetin sınırlı tanımı Bütünsel bir deneyim olan tüketim

Rasyonel karar alan müşteriler Rasyonel ve duygusal karar alan 
müşteriler

Kaynak: Schmitt (1999)

Deneyimsel pazarlamanın temelinde deneyim olmasına karşın tüke-
ticilerin basit bir deneyim ya da sadece birşeyler satın alarak deneyim ka-
zanmaları deneyimsel pazarlama için yeterli değildir. Burada deneyimsel 
pazarlamanın bir takım özellikleri ortaya çıkmaktadır. Bunlar deneyimsel 
pazarlamayı diğerlerinden farklı kılan özelliklerdir. Bu özellikler aşağıda-
ki gibi sıralanabilir (Akyıldız, 2010);

• Tüketicilerin tüketim sürecine aktif olarak katılımı

• Tüketim sürecine aktif katılım sonucunda fiziksel, zihinsel ve 
duygusal deneyimin kazanılması 

• Elde edilen bu deneyim sonucunda bilgi, beceri, hatıra ya da duy-
gu durumunda değişiklik meydana gelmesi

Modern pazarlama çerçevesinde işletmeler müşterileri ile ilgili de-
ğeri onlara yönelik bir deneyim oluşturarak sağlamaya çalışmaktadırlar. 
Bunun sebebi günümüzde müşteriler kendileri için doğru ürünün seçi-
minde eskiye oranla daha fazla söz sahibi olması ve tercihlerini daha ko-
lay değiştirebilmesidir. Bu nedenle işletmeler için müşterilerine ürünün 
faydasından çok unutulmaz bir deneyim yaşatması önemli hale gelmiştir 
(Demirtaş, 2017)

Pazarlama, bir kuruluşun rekabetçi stratejilerinin geliştirilmesinde 
esastır. Değer yaratma niyeti, hem müşteri hem de firma düzeyinde yeni 
zorluklarla birlikte rekabet avantajlarına yol açar. Hizmet endüstrilerin-
deki yoğun rekabet, örgütlerin sadece hizmet / mallardan değil, aynı za-
manda özellikle son yıllarda deneyimlerden kaynaklanan dönüştürülmüş 
ekonomik değeri benimsemesine yol açmıştır (Ihtiyar vd., 2019). Dene-
yimsel pazarlama, kurumsal dünyada tüketicinin dikkatini çekmenin yeni 
bir yolu olarak çok popüler hale geliyor. Benzersiz bir yaklaşım olarak, 
işletmeler bu tür taktikler kullanıyor. Çünkü birçok tüketiciye hitap ede-
biliyor ve dürtüsel bir satın alma yaratabiliyor. Daha sonra, müşterinin 
işletmede deneyimlediği belirli şeyler sayesinde bir işletmenin bilinmesi 
ve tanınması için bir yol olabilir (Cannenterre vd., 2012).
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Piyasalar modern pazarlama kavramına girdiğinde, yani deneyimsel 
pazarlama, ürün performansından ve işlevlerinden eğlence deneyimlerine 
dönüşüm gerçekleşir. Kişisel bir deneyim yaratmanın kesinlikle birçok 
şirket için yeni bir rekabet avantajı olacağı savunulmaktadır. Pazarlama 
yöneticileri, müşteri davranışının deneyimsel yönüne odaklanma fırsatı-
na yol açan özel katılım ve güven üzerine odaklanarak, satıcı ve müşteri 
arasındaki ilişkiyi açıklayan yeni bir öznellik olgusuyla karşı karşıyadır. 
Deneyimsel pazarlama, müşteriyi doğası gereği kişisel bir şekilde birleş-
tiren unutulmaz bir deneyim yaratmanın bir yoludur. İyi tasarlanmış bir 
deneyim akılda kalıcı hale gelir, müşteriyle ilgilenir ve müşteri bir parçası 
olduğu hissini verir ve aynı zamanda müşterinin şirketin ürünlerine karşı 
olumlu tutum ve inançlar geliştirmesine yol açar (Khan ve Rahman, 2014).

Schmitt (1999) yapmış olduğu çalışmada duyusal, duygusal, düşün-
sel, eylemsel ve ilişkisel deneyim olmak üzere stratejik deneyimsel mo-
diller olarakda adlandırılan beş farklı deneyimsel pazarlama türü ortaya 
koymuştur. Schmitt'e göre, “duyusal pazarlaması” tüketicilerin duyularına 
(görme, ses, dokunma, tat ve koku) hitap ediyor. “Duygusal pazarlama”, 
bir markayla bağlantılı hafif olumlu ruh halinden sevinç ve gurur duygu-
suna kadar müşterilerin iç duygu ve duygularına hitap ediyor. “Düşünsel 
pazarlama”, müşterileri yaratıcı bir şekilde meşgul eden bilişsel, problem 
çözme deneyimleri sunmak için akla hitap ediyor. “Eylemsel pazarlama” 
fiziksel davranışları, yaşam tarzlarını ve etkileşimleri hedefler. Son ola-
rak, “İlişkisel pazarlama”, bireylerin sosyal bağlamın bir parçası olma is-
teklerini dikkate alarak deneyimler yaratır (Schmitt, 2010).

Deneyim türleri ve deneyim sağlayıcılar deneyimsel pazarlamayı 
oluşturan unsurlardır. Farklı deneyim türlerinin yapısı ve etki alanı da 
farklılıklar göstermektedir. İşletmelerin tüketiciyle olan ilişkisinde, sun-
dukları ürün ve hizmetin özelliklerine göre öncelik vereceği deneyim 
türleri bulunmaktadır. Deneyim sağlayıcıları pazarlama uygulamalarında 
deneyim türlerinin tüketiciyle buluşmasında kullanılan taktiksel uygula-
ma elemanlarıdır (Atasoy, 2019).

Tablo3: Deneyim Sağlayıcılar

İletişim Reklamlar, brosürler, gazeteler, yıllık raporlar, kataloglar, magaloglar, 
halkla ilişkiler kampanyaları, haberler, haber bültenlerini içerir.

Görsel ve sözel 
kimlik

Kurumsal kimlik öğeleri olarak isimler, logolar, tabelalar ve renkleri 
içerir

Ürün Ürün tasarımı, sunumunu, ambalaj, marka karakteri olarak maskotları 
ve satış noktası materyallerini içerir.

Markalama Etkinlik pazarlaması, sponsorluk, ittifaklar ve ortaklıklar, lisanslar ve 
filmlerde ürün yerleştirmeleri içerir.

Fiziksel çevre Binaların tasarımını, ofis ve fabrika alanlarını, perakende ve halka açık 
alanları içerir.
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Web siteleri ve 
elektronik medya

Web sitelerini, banner reklamları, arama motoru reklamlarını, blogları, 
sosyal medyayı içerir.

Personel Satıs personelini, işletme temsilcilerini, hizmet sağlayıcıları, işletme ya 
da marka ile ilgisi olan personeli ve çağrı merkezi personelini içerir.

Kaynak: Schmitt, B.H, (1999), Experiential Marketing, The Free 
Press, New York. den aktaran Atasoy A. (2019), Deneyimsel Pazarlama 
Unsurlarının, Müşteri Deneyimi ve Tüketici Algısı Bağlamında Müşteri 
Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Alışveriş Merkezlerinde Bir Araş-
tırma, Doktora Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, İstanbul

Schmitt (2008) yapmış olduğu çalışmada stratejik duyusal, duygusal, 
düşünsel, eylemsel ve ilişkisel modüllerin somutlaştırılmasının deneyim 
sağlayıcılar ile gerçekleşebileceğini belirtmektedir. Deneyim sağlayıcılar 
duyusal, duygusal, düşünsel, eylemsel ve ilişkisel kampanya oluşturmak 
için pazarlamacının elindeki bileşenlerdir. Deneyim sağlayıcılar iletişim, 
görsel ve sözlü kimlik ve tabelalar, ürün varlığı, ortak markalaşma, me-
kansal ortamlar, elektronik medya ve insanlardan oluşmaktadır (Schmitt, 
2008). Deneyim sağlayıcılar deneyimleri sunan çeşitli araçları içerir. De-
neyimler için gereken özellikler sürekli, tutarlı bir biçimde ve dikkatlice 
yönetilmelidir (Nigam, 2012).

Araştırmanın Amacı

Günümüzde tüketiciler satın aldıkları ürün ya da hizmetin ötesinde 
bir takım farklılıklar beklemektedirler. Elbette satın alınan ürün ya da 
hizmetin faydası tüketiciler için önemli olmakla birlikte satın aldıkları 
ürün veya hizmet ile birlikte yaşadıkları deneyim tüketicilerin tatmin dü-
zeylerini arttırmaktadır. Tüketiciler özellikle satın aldıkları ürün ya da 
himet ile yaşadıkları hatırlanabilir deneyimleri arttıkça tekrar bu satın 
aldıkları ürün ya da hizmeti satın alma yoluna gitmektedirler. Özellik-
le turistler için yaşanan deneyimler daha da önemli bir hal almaktadır. 
Turistlerin kısa süreliğine konakladıkları otel işletmelerinde hatırlanabilir 
deneyim düzeyleri yüksek oldukça tatmin düzeyleri de yüksek olabilmek-
te bu durum onların aynı otel işletmesini tekrar tercih etmelerinde önemli 
bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda yaşanılan deneyim 
sayesinde tatmin düzeyi yüksek olan turistler otel işletmesinin tanıtımını 
da gerçekleştirebilmektedirler.

İşletmeler tüketicilerin yaşadıkları deneyimler sayesinde onların 
işletmeye olan bağlılıklarını arttırarak onların kendi ürün ve hizmetle-
rinden daha fazla satın almalarını sağlama yoluna gitmektedirler. Günü-
müz rekabet koşullarında işletmeler tüketicilere yaşattıkları deneyimler 
sayesinde rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadırlar. Özellikle turizm 
işletmelerinde hizmetlerin kolayca taklit edilebileceğinden turistlere yaşa-
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tılan deneyimler bu işletmelerin farklılaşmalarına yol açmaktadır. Otel iş-
letmeleri kendilerini tercih eden misafirlerine farklı araçlarla deneyimler 
yaşatmaktadırlar. Bu araçlar iletişim, görsel ve sözlü kimlik, ürün varlığı, 
ortak markalaşma, mekansal ortamlar gibi deneyim sağlayıcılardır. De-
neyim sağlayıcıları turistlerin nasıl gördüğü konusu kadar işletmeler için 
deneyim sağlayıcıların ne derece önemli olduğu önemli bir konudur.

Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı otel yöneticileri bakış açı-
sıyla deneyimsel pazarlama bileşeni olarak deneyim sağlayıcıların ince-
lenmesidir. Bu temel amaç doğrultusunda otel özelliklerine göre deneyim 
sağlayıcılar arasındaki farklılıkları ortaya koymak çalışmanın alt amacını 
oluşurmaktadır. 

Yöntem

Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Bu çalışmada veri toplama tekniği olarak anketten yarar-
lanılmıştır Anket sorularının tamamı Çeltek (2010) tarafından Schmitt, 
Bernd, H. (1999) “Experiential Marketing: How to Get Companies to 
Sense, Feel, Think, Act, and Relate to Your Company and Brands” adlı 
çalışmasından yararlanarak gerçekleştirilen “Deneyimsel Pazarlama Un-
surlarının Otellerin Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi: Türkiye’deki 4 ve 
5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama” başlıklı Doktora tezinden 
alınmıştır. Deneyim sağlayıcılara ilişkin ölçek aynı zamanda Coşkunoğlu 
(2019) “Konaklama İşletmelerinde Çallışanların Otel Özelliklerine Göre 
Deneyimsel Pazarlama Algısı:Trabzon İline Yönelik Bir Araştırma” adlı 
çalışmada da Çeltek (2010)’den yararlanılarak kullanılmıştır. Oluşturulan 
anket iki temel bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde otel işlet-
melerinin temel özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. 
Anketin ikinci bölümünde ise 35 ifade ve 7 boyuttan oluşan, yöneticilerin 
deneyim sağlayıcılara yönelik bakış açılarını belirlemeye yönelik ölçek 
yer almaktadır. Bu sorular 5’li likert ölçeği şeklinde hazırlanmıştır (Hiç 
önemli değil-önemsiz-Ne önemli Ne önemsiz-Önemli-Çok önemli). Ça-
lışmada 32 yöneticiden veri toplandığından çalışmada tekrar bir faktör 
analizi gerçekleştirilmemiş ve analizler orjinal ölçeğe sadık kalınarak bo-
yut ortalamalarına göre analizler gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma Kuşadası’ndaki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde gerçek-
leştirlmiştir. Anketler bu işletmelerde özellikle pazarlamadan doğrudan 
sorumlu yöneticiler ile gerçekleştirilmiştir. Aydın İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün internet sayfasında Kuşadası’nda işletme belgeli olarak 
faaliyette bulunan 13 tane 5 yıldızlı 24 tanede 4 yıldızlı otel işletmesi bu-
lunmaktadır. Çalışmada öncelikle toplam 37 işletmenin hepsine ulaşılma-
sı hedeflenmiştir. Ancak işletmelerden bazılarının yöneticilerinin anketin 
gerçekleştirildiği dönemde işletmede bulunmaması, yöneticilerin ankete 
katılmak istememeleri gibi farklı sebeplerle gerçekleştirilen çalışmaya ka-
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tılmamışlardır. Bu çalışmaya 32 işletme yöneticisi olumlu yanıt vererek 
çalışmaya katılmışlardır.

Araştırma Bulguları 

Araştırma bulguları bölümünde öncelikle otel işletmelerine ait özel-
liklerin frekans dağılımları, katılımcıların sorulara verdikleri cevapların 
frekans dağılımları ve hipotez testleri yer almaktadır. 

Otel İşletmelerine Ait Özellikler

Otel işletmelerinin büyük çoğunluğu 4 yıldıızlı otel işletmelerinden 
oluşmaktadır (%68,8). 

Tablo 4:Otel İşletmelerine Ait Özellikler

Frekans Yüzde

Yıldız Sayısı 4 Yıldızlı 22 68,8
5 yıldızlı 10 31,3

Faaliyet Durumu
Devamlı 7 21,9
Mevsimlik 25 78,1

Otel Faaliyet Süresi

5 YILDAN AZ 6 18,8
6-10 2 6,3
11-15 9 28,1
16-20 5 15,6
21 ve üzeri 10 31,3

Otel Kapasitesi
150 ODANIN ALTI 14 43,8
150-299 10 31,3
300-600 8 25,0

Çalışmaya katılan kişilerin çalıştıkları otellerin büyük bölümü 21 yıl 
ve üzeri hizmet vermektedir (%31,3). Otellerin büyük bölümü mevsimlik 
otel işletmesi olarak hizmet vermektedir (%78,1). Otel işletmeleri kapasite 
açısından incelendiğinde işletmelerin büyük çoğunuğu 150 odanın altında 
kapasiteye sahiptir (%43,8).

Deneyim Sağlayıcılara Ait Ortalamalar

Otel yöneticilerinin deneyim sağlayıcılara ait bakış açılarını ortaya 
koyan ölçekteki ifadelere verdikleri cevapların ortalamaları ve deneyim 
sağlayıcılara ait boyutlardaki ortalamalar tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5: Deneyim Sağlayıcılar Boyutlarına Ait Ortalama ve Standart Sapma
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İL
ET

İŞ
İM

İletişim araçlarında beş duyuya hitap eden unsurların 
vurgulanması. 4,34 ,602

4,3938 ,49117

İletişim araçlarında otel ile ilgili bilgilerin verilmesi. 4,44 ,564
İletişim araçlarında müşterilerin otelde hissedebileceği 
duyguların vurgulanması. 4,41 ,499

İletişim araçlarında otelle özdeşleşen yaşam tarzlarının 
vurgulanması. 4,41 ,499

İletişim araçlarında kişiye özel hizmetlerin vurgulanması. 4,38 ,609

K
İM

Lİ
K

Otel kimliğinin otelin dekorasyonu ve tasarımı ile uyumlu olması. 4,41 ,615

4,3438 ,52113

Otel kimliğinin müşterilerde çeşitli duyguları uyandırması. 4,44 ,564
Otel kimliğinin müşterileri ideal kişi ve kültürlerle 
ilişkilendirilmesi. 4,19 ,738

Otel kimliğinin belirli bir yaşam tarzını çağrıştırması. 4,41 ,615

Otel kimliğinin sosyalleşmeyi çağrıştırması. 4,28 ,634

Ü
R

Ü
N

LE
R

Oteldeki ürün ve hizmetlerin müşterinin beş duyusuna hitap 
etmesi. 4,38 ,660

4,4500 ,46281

Oteldeki ürün ve hizmetlerin müşterilerde olumlu duyguları 
uyandırması. 4,50 ,568

Oteldeki ürün ve hizmetlerin müşterileri kişisel olarak 
geliştirmesi. 4,44 ,619

Oteldeki ürün ve hizmetlerin müşterilerin farklı yaşam 
tarzlarını yaşamasını sağlaması. 4,53 ,621

Oteldeki ürün ve hizmetlerin müşterilerin sosyalleşmesini 
sağlaması. 4,41 ,665

M
A

R
K

A

Otel markasının ürünler ve hizmetlerle uyumlu olması.. 4,47 ,671

4,5313 ,48088

Otel markasının çeşitli duygularla özdeşleşmesi. 4,56 ,504

Otel markasının merak uyandıran unsurları barındırması. 4,59 ,499

Otel markasının yaşam tarzlarını çağrıştırması. 4,44 ,564

Otel markasının müşteri ile işletme arasında bağ kurması. 4,59 ,560

Fİ
Zİ

K
SE

L 
Ç

EV
R

E

Otelin fiziksel çevresindeki tasarım stilinin göze çarpması. 4,44 ,564

4,5313 ,40833

Otelin fiziksel çevresinin konforlu bir ortama sahip olması. 4,59 ,499
Otelin fiziksel çevresinin düşünsel olarak müşteriyi 
rahatlatması. 4,50 ,508

Otelin fiziksel çevresinin müşterilerin fiziksel aktivitelerine 
imkan sağlaması. 4,59 ,499

Otelin fiziksel çevresinin müşterilerin arkadaşları ile olan 
sosyal hayatını geliştirmesi. 4,53 ,507
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Web sitesinin tasarımında renk, görüntü ve sesin ön plana 
çıkması. 4,53 ,507

4,5313 ,56707

Web sitesinde müşterileri etkileyecek duygusal mesajlar ve 
görüntülerin bulunması. 4,47 ,567

Web sitesinde müşterilerin ihtiyaç duyacağı bilgilerin 
bulunması. 4,53 ,621

Web sitesinde yaşam tarzları fiziksel aktiviteler ile ilgili 
mesajlar ve görüntülerin vurgulanması. 4,50 ,568

Web sitesinde sosyalleşme ve otel ile müşteriyi özdeşleştiren 
mesajlar ve görsellerin vurgulanması. 4,50 ,622

İN
SA

N

Otel personelinin müşteri memnuniyeti konusunda eğitimli 
olması. 4,59 ,499

4,6250 ,44793

Otel personelinin müşterilerin olumlu duygular yaşaması için 
çaba göstermesi. 4,69 ,471

Otel personelinin müşterinin bilgi ihtiyaçlarına cevap 
vermesi. 4,59 ,499

Otel personelinin müşterilerin aktivitelere ilgisini çekmesi. 4,63 ,492
Otel personelinin müşterilerin insan ilişkilerinin gelişmesinde 
etkili olması 4,63 ,492

Tablo 5 genel anlamda incelendiğinde hem ölçek ifadelerinin ortala-
maları hem de boyut ortalamaları 4’ün üzerindedir. 5’li bir skala üzerinden 
değerlendirildiğinde (1-hiç önemli değil, 5- çok önemli) deneyim sağlayı-
cılara verilen önem düzeyinin genel anlamda olumlu olduğu söylenebilir.

Ölçek ifadelerine verilen yanıtlardan en düşük ortalamaya “Otel kim-
liğinin müşterileri ideal kişi ve kültürlerle ilişkilendirilmesi.“ (4,19), “Otel 
kimliğinin sosyalleşmeyi çağrıştırması.” (4,28) ifadeleri sahiptir. Dene-
yim sağlayıcılar boyutlar bazında ise en düşük ortalanmaya kimlik boyutu 
en düşük ortalamaya (4,3438) sahiptir.

Ölçek ifadelerine verilen yanıtlardan en yüksek ortalamaya “Otel per-
sonelinin müşterilerin olumlu duygular yaşaması için çaba göstermesi.” 
(4,69), “Otel personelinin müşterilerin aktivitelere ilgisini çekmesi”, “Otel 
personelinin müşterilerin insan ilişkilerinin gelişmesinde etkili olması” 
(4,63) ifadeleri sahiptir. Deneyim sağlayıcılar boyutlar bazında ise en yük-
sek ortalamaya insan boyutu (4,3438) sahiptir.

Yöneticilerin Çalıştıkları Otel İşletmelerinin Yıldız Sayısına Göre 
Deneyim Sağlayıcılara Bakış Açıları Arasındaki Farklılık Durumu

Katılımcıların çalıştıkları otel işletmelerinin yıldız sayılarının dene-
yim sağlayıcılara bakış açıları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark 
oluşturup oluşturmadını ortaya koymak kurulan hipotezler şöyledir;

H0: Katılımcıların çalıştıkları otel işletmelerinin yıldız sayılarına 
göre deneyim sağlayıcılara bakış açıları arasında fark yoktur.

H1: Katılımcıların çalıştıkları otel işletmelerinin yıldız sayılarına göre 
deneyim sağlayıcılara bakış açıları arasında fark vardır.
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Tablo 6: Katılımcıların Çalıştıkları Otel İşletmelerinin Yıldız Sayılarına Göre 
Deneyim Sağlayıcılara Bakış Açıları Arasında Farklılık Durumu

Otel Yıldız 
Sayısı N Sıra 

Ortalaması
Sıra 
Toplamı

Mann-Whitney U

Z P

İletişim 4 22 16,59 365,00 -,084 ,9335 10 16,30 163,00

Kimlik 4 22 15,95 351,00 -,500 ,6175 10 17,70 177,00

Ürünler 4 22 16,09 354,00 -,373 ,7095 10 17,40 174,00

Marka 4 22 15,57 342,50 -,879 ,3795 10 18,55 185,50

Fiziksel Çevre 4 22 15,52 341,50 -,900 ,3685 10 18,65 186,50
Web Sitesi ve 
Elektronik Medya

4 22 16,14 355,00 -,374 ,7085 10 17,30 173,00

İnsan 4 22 14,93 328,50 -1,541 ,1235 10 19,95 199,50

Katılımcıların çalıştıkları otel işletmelerinin yıldız sayılarına göre 
deneyim sağlayıcılara bakış açıları arasında istatistiki açıdan anlamlı 
bir farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek üzere gerçekleştirilen 
Mann-Whitney U testine ait sonuçlar tablo 6’da verilmiştir. 

4 yıldızlı otel işletmesinde ya da 5 yıldızlı otel işletmesinde çalışan 
katılımcıların deneyim sağlayıcılara bakış açıları arasında anlamlı bir 
farklılık olmadığı görülmektedir (p>,05). Buna göre, Katılımcıların çalış-
tıkları otel işletmelerinin yıldız sayılarına göre deneyim sağlayıcılara ba-
kış açıları arasında fark yoktur (H0) hipotezi kabul edilir.

Yöneticilerin Çalıştıkları Otel İşletmelerinin Faaliyet Durumuna 
Göre Deneyim Sağlayıcılara Bakış Açıları Arasındaki Farklılık Durumu

Katılımcıların çalıştıkları otel işletmelerinin faaliyet durumlarının 
deneyim sağlayıcılara bakış açıları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir 
fark oluşturup oluşturmadını ortaya koymak kurulan hipotezler şöyledir;

H0: Katılımcıların çalıştıkları otel işletmelerinin faaliyet durumlarına 
göre deneyim sağlayıcılara bakış açıları arasında fark yoktur.

H1: Katılımcıların çalıştıkları otel işletmelerinin faaliyet durumlarına 
göre deneyim sağlayıcılara bakış açıları arasında fark vardır.

Katılımcıların çalıştıkları otel işletmelerinin faaliyet durumlarına 
göre deneyim sağlayıcılara bakış açıları arasında istatistiki açıdan anlamlı 
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bir farklılık oluşturup oluşturmadığını belirlemek üzere gerçekleştirilen 
Mann-Whitney U testine ait sonuçlar tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7: Katılımcıların Çalıştıkları Otel İşletmelerinin Faaliyet Durumlarına 
Göre Deneyim Sağlayıcılara Bakış Açıları Arasında Farklılık Durumu

Otel Yıldız 
Sayısı N Sıra OrtalamasıSıra 

Toplamı
Mann-Whitney U

Z P

İletişim
Devamlı 7 22,50 365,00

-1,988 ,047
Mevsimlik 25 14,82 163,00

Kimlik
Devamlı 7 23,79 351,00

-2,385 ,017
Mevsimlik 25 14,46 177,00

Ürünler
Devamlı 7 23,64 354,00

-2,323 ,020
Mevsimlik 25 14,50 174,00

Marka 
Devamlı 7 21,50 342,50

-1,683 ,092
Mevsimlik 25 15,10 185,50

Fiziksel Çevre
Devamlı 7 23,93 341,50

-2,441 ,015
Mevsimlik 25 14,42 186,50

Web Sitesi ve 
Elektronik Medya

Devamlı 7 21,29 355,00
-1,757 ,079

Mevsimlik 25 15,16 173,00

İnsan
Devamlı 7 22,21 328,50

-2,004 ,045
Mevsimlik 25 14,90 199,50

Tablo 7 incelendiğinde deneyim sağlayıcıların marka ile web sitesi 
ve elektronik medya boyutlarında devamlı ya da mevsimlik otel işletme-
sinde çalışan katılımcıların deneyim sağlayıcılara bakış açıları arasında 
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (p>,05). Buna göre bu boyut-
lar için, Katılımcıların çalıştıkları otel işletmelerinin faaliyet durumlarına 
göre deneyim sağlayıcılara bakış açıları arasında fark yoktur (H0) hipotezi 
kabul edilir.  Bu durumun aksine deneyim sağlayıcıların iletişim, kimlik, 
ürünler, fiziksel çevre ve insan boyutlarında devamlı ya da mevsimlik 
otel işletmesinde çalışan katılımcıların deneyim sağlayıcılara bakış açıları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (p<,05). Buna göre 
bu boyutlar için, Katılımcıların çalıştıkları otel işletmelerinin faaliyet du-
rumlarına göre deneyim sağlayıcılara bakış açıları arasında fark vardır 
(H1) hipotezi kabul edilir. Bu boyutlar için sıra ortalaması dikkate alındı-
ğında farklılığın tüm boyutlarda 12 ay boyunca hizmet veren devamlı otel 
işletmelerinden kaynaklandığı görülmektedir. 
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Katılımcıların Otellerinin Faaliyet Sürelerine Göre Deneyim Sağ-
layıcılara Bakış Açıları Arasındaki Farklılık Durumu

Katılımcıların otellerinin faaliyet süreleri deneyim sağlayıcılara ba-
kış açıları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark oluşturup oluşturma-
dığını belirlemek üzere kurulan hipotezler şöyledir;

H0: Katılımcıların otellerinin faaliyet sürelerine göre deneyim sağla-
yıcılara bakış açıları arasında fark yoktur.

H1: Katılımcıların otellerinin faaliyet sürelerine göre deneyim sağla-
yıcılara bakış açıları arasında fark vardır.

Katılımcıların otellerinin faaliyet sürelerine göre deneyim sağlayıcı-
lara açıları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık oluşturup oluş-
turmadığını belirlemek üzere gerçekleştirilen Kruskal Wallis testi sonuç-
ları tablo 8’de verilmiştir.
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Tablo 8: Katılımcıların Otellerinin Faaliyet Sürelerine Göre Deneyim 
Sağlayıcılara Bakış Açıları Arasında Farklılık Durumu

Otel faaliyet 
Süreleri N Sıra Ortalaması X2 sd p

İletişim

5 Yıldan Az 6 17,75

6,497 4 ,165
6-10 2 22,75
11-15 9 10,39
16-20 5 17,00
21 Yıl ve Üstü 10 19,75

Kimlik

5 Yıldan Az 6 16,50

8,116 4 ,087
6-10 2 18,50
11-15 9 10,22
16-20 5 15,80
21 Yıl ve Üstü 10 22,10

Ürünler

5 Yıldan Az 6 15,33

7,909 4 ,095
6-10 2 23,50
11-15 9 10,11
16-20 5 18,00
21 Yıl ve Üstü 10 20,80

Marka

5 Yıldan Az 6 14,00

6,003 4 ,199
6-10 2 25,50
11-15 9 12,50
16-20 5 15,90
21 Yıl ve Üstü 10 20,10

Fiziksel Çevre

5 Yıldan Az 6 13,42

7,919 4 ,095
6-10 2 27,00
11-15 9 11,28
16-20 5 20,00
21 Yıl ve Üstü 10 19,20

Web Sitesi ve 
ElektronikMedya

5 Yıldan Az 6 15,75

5,052 4 ,282
6-10 2 23,50
11-15 9 12,39
16-20 5 20,40
21 Yıl ve Üstü 10 17,30

İnsan

5 Yıldan Az 6 11,33

4,214 4 ,378
6-10 2 14,50
11-15 9 15,50
16-20 5 19,10
21 Yıl ve Üstü 10 19,60

Farklı otel faaliyet süresine sahip katılımcıların deneyim sağlayıcılara 
bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p>,05). 
Buna göre, Katılımcıların otellerinin faaliyet sürelerine göre deneyim sağ-
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layıcılara bakış açıları arasında fark yoktur (H0) hipotezi kabul edilir.

Katılımcıların Otellerinin Kapasitesine Göre Deneyim Sağlayıcı-
lara Bakış Açıları Arasındaki Farklılık Durumu

Katılımcıların otellerinin kapasiteleri deneyim sağlayıcılara bakış 
açıları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadı-
ğını ortaya koymak için kurulan hipotezler şöyledir;

H0: Katılımcıların otellerinin kapasitelerine göre deneyim sağlayıcı-
lara bakış açıları arasında fark yoktur.

H1: Katılımcıların otellerinin kapasitelerine göre deneyim sağlayıcıla-
ra bakış açıları arasında fark vardır.

Tablo 9: Katılımcıların Otellerinin Kapasitelerine Göre Deneyim Sağlayıcılara 
Bakış Açıları Arasında Farklılık Durumu

Otel faaliyet 
Süreleri N Sıra Ortalaması X2 sd p

İletişim
150 odanın altında 14 18,29

5,188 2 ,075150-299 10 11,20
300-600 8 20,00

Kimlik
150 odanın altında 14 17,61

2,457 2 ,293150-299 10 12,85
300-600 8 19,13

Ürünler
150 odanın altında 14 18,21

2,547 2 ,280150-299 10 12,65
300-600 8 18,31

Marka
150 odanın altında 14 17,36

5,572 2 ,062150-299 10 11,50
300-600 8 21,25

Fiziksel Çevre
150 odanın altında 14 18,11

2,538 2 ,281150-299 10 12,70
300-600 8 18,44

Web Sitesi ve 
ElektronikMedya

150 odanın altında 14 18,57
3,302 2 ,192150-299 10 12,65

300-600 8 17,69

İnsan
150 odanın altında 14 16,07

4,600 2 ,100150-299 10 13,00
300-600 8 21,63

Katılımcıların otellerinin kapasitelerine göre deneyim sağlayıcılara 
bakış açıları arasında farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan 
Kruskal Wallis testi sonuçları tablo 9’da verilmiştir.
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Farklı otel kapasitelerine sahip katılımcıların deneyim sağlayıcılara 
bakış açıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür (p>,05). 
Buna göre, Katılımcıların otellerinin kapasitelerine göre deneyim sağlayı-
cılara bakış açıları arasında fark yoktur (H0) hipotezi kabul edilir.

Sonuç ve Öneriler

İnsanlar farklı duyguların etkisi ile satın alma gerçekleştirmektedir-
ler. Elbettte satgın alınan ürün/hizmetin faydası büyük önem taşımakta-
dır. Ancak bu faydaya ek olarak tüketicinin farklı deneyimler yaşaması 
elbette tüketiciyi bu deneyimi yaşadığı işletmeye doğru yöneltecektir. Bu 
nedenle işletmeler müşterileri için farklı deneyimler sunmaktadırlar. Bu 
farklı deneyimler aracılığı ile işletmeler hem mevcut müşterilerinin tat-
minlerini hatta sadakatini sağlamakta hemde pazardaki diğer potansiyel 
müşterileri işletmelerine çekebilmektedirler. 

Turizm işletmeleri için durum farklı değil hatta yaşanılan deneyimler 
daha da önem arz etmektedir. Günümüzde bir çok otel işletmesi rekabe-
ti müşterilerine yaşattıkları deneyimler ile gerçekleştirmektedirler. Otel 
misafirleri daha tatillerini geçirecekleri oteli seçim aşamasında bir çok 
beklenti içerisinde olmaktadırlar. Bu beklentilerinin karşılanması onla-
rın tatmin olmaları için önemli bir konudur. Bu beklentiler karşılanırken 
yaşanılacak deneyimler misafirlerin tatillerini unutulmaz yapabilir. Bu 
unutulmaz (hatırlanabilir) deneyimler misafirlerin bir sonraki tatilleri es-
nasında onların otel seçiminde etkili olabileceği gibi bu müşterilerin oteli 
gerek yakın çevresine tanıtması gerekse sanal ortamda otelin tanıtımını 
gerçekleştirmesi otel işletmeleri için büyük önem taşımaktadır. 

Otel işletmeleri müşterilerine deneyimler sunarlarken bir takım de-
neyim sağlayıcılardan faydalanmaktadırlar. Bunlar arasında iletişim, 
kimlik, insan, ürün, web sitesi ve elektronik medya vb. Sayılabilir. Otel 
işletmelerinin bu deneyim sağlayıcıların üzerinde önemle durmaları ge-
rekmektedir. Bu doğrultuda bu çalışma otel yöneticileri bakış açısıyla de-
neyimsel pazarlama bileşeni olarak deneyim sağlayıcıların incelenmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada öncelikle yöneticilerin çalıştıkları otel özellikleri belirlen-
meye çalışılmıştır. Otellerin büyük bölümü 4 yıldızlı otel işletmelerinden 
oluşmakla birlikte otellerin çoğunluğu mevsimsel olarak hizmet vermek-
tedir. Otellerin büyük bölümü 21 yıl ve üzeri hizmet vermektedir. Otel iş-
letmeleri kapasite açısından incelendiğinde işletmelerin büyük çoğunuğu 
150 odanın altında kapasiteye sahiptir.

Otel işletmelerinde deneyim sağlayıcılara verilen önem düzeyinin ge-
nel anlamda olumlu olduğu söylenebilir. Deneyim sağlayıcılar boyutlar 
bazında en düşük ortalamaya kimlik boyutu en düşük ortalamaya sahip-
ken en yüksek ortalamaya insan boyutu sahiptir.
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Otel işletmelerinin yıldız sayıları, kapasiteleri ve faaliyet süreleri de-
neyim sağlayıcılar boyutlarında bir farklılık oluşturmamaktadır. Bunun 
yanı sıra otel işletmelerinin mevsimlik ya da sürekli otel işletmesi olma 
durumları deneyim sağlayıcıların iletişim, kimlik, ürünler, fiziksel çevre ve 
insan boyutlarında anlamlı bir farklılık yarattığı görülmektedir. 

Otel işletmeleri deneyim sağlayıcılar boyutları açısından kimlik bo-
yutunda diğer boyutlara göre daha eksik kalmaktadır. İşletmelerin otel 
kimliğini deneyim oluşturmada daha fazla kullanabilirler. Devamlı hiz-
met veren otel işletmelerinin deneyim sağlayıcılar boyutlarında daha yük-
sek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Oysa Kuşadası’nda genel-
likle sezonluk otel işletmeleri daha fazla bulunmaktadır. Sezonluk olarak 
hizmet veren otellerinde deneyim sağlayıcılara daha fazla önem vermeleri 
önerilebilir. Bu çalışma otel yöneticileri açısından ele alınmıştır. Bundan 
sonra yapılacak deneyim sağlayıcılar ile ilgili çalışmalarda işletmelerin 
tüm personellerine yönelik yapılabileceği gibi müşterileri açısından da 
gerçekleştirilebilir. 



Tuğrul Ayyıldız96 .

KAYNAKÇA

Akyıldız M. (2010). Boş Zaman Pazarlanmasında Deneyimsel Boyutlar: 2009 
Rock’n Coke Katılımcılarına Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, 
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor 
Anabilim Dalı, Eskişehir. 

Alagöz S. B. ve Ekici N. (2014). Experiential Marketing and Vacation Experience: 
The Sample Of Turkish Airlines, 10th International Strategic Management 
Conference, Procedia-Social And Behavioral Sciences, 150 (2014): 500–
510.

Atasoy A. (2019), Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının, Müşteri Deneyimi ve 
Tüketici Algısı Bağlamında Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: 
Alışveriş Merkezlerinde Bir Araştırma, Doktora Tezi, İstanbul Aydın 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Atasoy A. ve Marşap A, (2019). Deneyimsel Pazarlama Unsurları ve Sadakat 
Arasındaki İlişkide Müşteri Deneyiminin ve Tüketicilerin Algıladığı 
Faydanın Aracılık Rolü: Alışveriş Merkezlerinde Bir Araştırma, İşletme 
Araştırmaları Dergisi, 11(3), 2140-2159

Cannenterre, J., Mou, N., Moul, S., Bernadac, M., ve Ghor, A.(2012) , “How 
do Companies Innovate and Attract Consumers Through Experiential 
Marketing?”, International Conference of Scientific Paper AFASES, 29-
38. 

Caru, A. ve Cova, B., (2003), “Revisiting Consumption Experience: A More 
Hummble but Complete View of the Concept”, Marketing Theory, Vol 
3/2, 267–286

Coşkunoğlu H. (2019) “Konaklama İşletmelerinde Çallışanların Otel 
Özelliklerine Göre Deneyimsel Pazarlama Algısı:Trabzon İline Yönelik 
Bir Araştırma” Yükseklisans Tezi, Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Trabzon

Çeltek E. (2010) Deneyimsel Pazarlama Unsurlarının Otellerin Bakış Açısı İle 
Değerlendirilmesi: Türkiye’deki 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir 
Uygulama, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Eskişehir

Deligöz, K. (2014). Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının Marka Tercihi 
Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Kahve Dünyası 
ve Starbucks Örneği), Yükseklisans tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Erzurum. 

Demirtaş, M. C. (2017), “Limitlerin Ötesini Deneyimlemek: Bir Deneyimsel 
Pazarlama Çabası Örneği Olarak Nike Sub2”, Kırklareli Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), 46-57 

Günay, G.N., (2008), Hizmet Pazarlamasından Deneyimsel Pazarlamaya: Bir 
Güzellik Merkezinde Uygulama, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi’nde 



 .97Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

sunulan bildiri, Nevşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
25-29 Ekim 2008, Nevşehir, Türkiye, 64-72

Harman S., (2015). Deneyimsel Pazarlama, Turizm Pazarlamasında Güncel 
Yaklaşımlar, Ed: Kılıç B. ve Öter Z., Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 
İstanbul

Holbrook,M.B. & Hirschman,E.C., (1982), The Experiential Aspects of 
Consumption: Consumer Fantasies, Feeling, and Fun”, Journal of 
Consumer Research, Vol.9, 132-140. 

Ihtiyar A., Barut M., ve Ihtiyar H. G., (2019). Experiential Marketing, Social 
Judgements, and Customer Shopping Experience in Emerging Markets, 
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 31 (2), 499-515

Jurowski, C. (2009). “An Examination of the Four Realms of Tourism Experience 
Theory”. International CHRIE Conference-Refereed Track, 2009 ICHRIE 
Conference 1-9.

Kara, M., ve Çiçek, B., (2015), ‘Deneyimsel Pazarlama ve Satın Alma Karar 
Sürecine Etkisi: Termal Turizm Sektöründe Bir Uygulama’, Gümüşhane 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sayı 13, s. 177-200

Khan I. ve Rahman Z., (2014). Influence of Experiential Marketing  on Customer 
Purchase Intention:  A Study of Passenger Car Market, Management and 
Labour Studies 39(3) 319–328

Nigam, A., (2012), “Modeling Relationship between experientıal marketing, 
Experiential Value and Purchase Intensions in Organized Quick Service 
Chain Restaurants Shoppers using Structural Equatiın Modeling 
Approach” Paradigm, Vol. XVI,(1),70-79

Pine, J.B.  & Gilmore, J., 1998, “Welcome to Experience Economy”, Harvard 
Business Review, July-August, 97-105

Schmitt B., (1999). Experiential Marketing, Journal of Marketing Management, 
15:1-3, 53-67

Schmitt, B. H., (2008). Handbook on Brand and Experience İçinde A Framework 
for Managing Customer Experiences Management. Ed: Schmitt, B. H., 
Rogers, D. L. USA: Edward Elgar Publishing Limited.

Schmitt, B., (2010), Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer 
Insights, Foundations and Trends in Marketing, Vol.5, No.6, 55-112. 

Yeşilot F. ve Dal N. E., (2019). Müşteri Deneyimi Oluşturma ve Deneyimsel 
Pazarlama: Iyaşpark Alışveriş Merkezi (AVM) Müşterileri ile Bir 
Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 
3(2), 263-296

https://aydin.ktb.gov.tr/Eklenti/69244,bakanlik-isletme-belgeli-ilcelere-gore-
tesisler---site-.pdf?0

https://sozluk.gov.tr/



Tuğrul Ayyıldız98 .



Bölüm 36 
HASAN REŞİT TANKUT’UN 

HATAY BÖLGESİNDE 

ETNO-POLİTİK VE DİNİ 

ÇALIŞMALARI: 

NUSAYRİLER ÖRNEĞİ 

     

   

Erhan	ALPASLAN1

Mesude	EMİROĞULU2

       

1 Doç.Dr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih 
Bölümü, E-Mail: ealpaslan@ksu.edu.tr  (ORCID: 0000-0001-7251-6733).
2 KSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans, E-Mail: mesude 
emiroglu@hotmail.com (ORCID:0000-0002-4351-0946).



Erhan Alparslan, Mesude Emiroğlu100 .



 .101Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

1.) Giriş

Erken Cumhuriyet Döneminde devletin modern anlamda dönüşümü 
ve kimlik algılamasında yeni bir boyut kazandırma işlevini yürütmek 
adına aydın kesimin desteği önemli bir rol oynamıştır. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında dil, etno-sosyoloji ve antropoloji araştırmalarında iz bıra-
kan en önemli isimlerden birisi de Hasan Reşit Tankut’tur. Hasan Reşit 
Tankut’un sosyolojik ve etno-politik açıdan araştırmalar yaptığı konuların 
başında Nusayrilik gelmektedir. Bu bağlamda Hasan Reşit Tankut, ülke-
mizde varlık gösteren inanç gruplarından birisi olan Nusayrileri, Hatay 
örneği üzerinden incelemektedir. 

Hatay, üç semavi dinin varlık gösterdiği, tarihi ve kültürel açıdan 
Anadolu’nun en kadim şehirlerinden birisidir. Günümüzde de Hatay’ın 
merkez ilçesi konumunda olan Antakya tarihin her döneminde farklı etnik 
yapıları ve inanç gruplarını barındırması, şehrin kozmopolit bir özellik 
kazanmasını sağlamaktadır. Hatay; tarih boyunca üç kıtayı birbirine bağ-
layan yolların kesişim noktası olması bakımından farklı inançların ve kül-
türlerin de buluşma noktası olmuştur. Bu anlamda kent kendine has karak-
teristik bir yapıya sahiptir. Hatay, İlkçağlarda Roma İmparatorluğu’nun 
en gelişmiş şehirlerinden birisi olmuştur. İslâmiyet öncesinde “Antiochia” 
olarak adlandırılan şehir, Hz. Ömer döneminde İslâm topraklarına katıl-
mış ve Müslümanlar şehrin adını “Antakiye”ye dönüştürerek günümüze 
kadar ulaşmıştır (Sahillioğlu, 1991: 228).

Bölgenin İslâm Devleti topraklarına katılması Hz. Ömer döneminde 
olurken Türk hâkimiyetine girmesi Malazgirt Savaşı’ndan sonra gerçek-
leşmiştir. 1084 yılında Anadolu Selçuklu Hükümdarı Kutalmışoğlu Sü-
leyman Şah Antakya ve çevresinde hâkimiyeti sağladıktan sonra bölgeye 
yoğun olarak Haçlı Seferleri düzenlenmeye başlandı ve daha sonra şehir 
Haçlıların kontrolüne geçti. Haçlılar döneminde Antakya, bir prenslik 
haline getirilerek şehrin yönetimi Rober Guiscard’ın oğlu Bohemund’a 
bırakıldı. Daha sonraki yıllarda Moğolların ve Memlüklerin hâkimiyeti-
ne giren şehir 1516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından fethedildi ve 
Osmanlı topraklarına katıldı. Hatay, I. Dünya Savaşı’na kadar Osmanlı 
toprağı olarak kaldı (Sahillioğlu, 1991: 228). 

I. Dünya Savaşı yıllarında İngilizler ve Fransızlar tarafından imza-
lanan gizli bir antlaşma olan Sykes-Picot Antlaşması’na göre Güneydoğu 
Anadolu ve Suriye Fransızlara, bu bölgenin güneyi ise İngilizlere bırakıl-
dı. I.  Dünya Savaşı’nın son günlerinde Hatay, İngilizler tarafından işgal 
edildi. Daha sonra da İngilizler ve Fransızlar arasında yapılan antlaşma 
gereği Hatay, Antep ve Urfa çevresini Fransızlara bıraktılar. İşgalden he-
men sonra Fransızlarla girilen çatışmada Dörtyol’da Millî Mücadele’nin 
ilk kurşunu atıldı. 20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile TBMM Hükümeti 
arasında imzalanan Ankara Anlaşmasıyla özerklik kazandı. Ankara Ant-
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laşması’na göre özerk bölge olarak kabul edilen Hatay’da yaşayan Türkler, 
kendi dillerini istedikleri gibi konuşabilecek ve yönetimde de söz sahibi 
olabileceklerdi (Topal, 2009: 1-2). 

Suriye’nin Fransız manda yönetimi altına girmesinden sonra da Ha-
tay’da yaşayan Türkler kendi milli benliklerini korudu. 30 Mayıs 1926 ta-
rihinde Türkiye ve Fransa arasında imzalanan dostluk antlaşmasında 1921 
Ankara Antlaşması’nda alınan kararların değişmediği açıkça vurgulandı. 
Fransa’nın, 9 Eylül 1936 tarihinde Suriye’deki mandaterliğini kaldırıp Su-
riye’ye bağımsızlık tanıması ile Hatay Sorunu farklı bir boyuta taşındı.  
Çünkü Fransızlar sadece Suriye’den çekilmekle kalmıyor aynı zamanda 
Hatay özerk bölgesi üzerindeki yetkilerini Suriye hükümetine bırakıyor-
du.  Fransa’nın aldığı bu karar Türkiye tarafından protesto edildi. Fran-
sa’nın teklifi ve Türkiye’nin de kabul etmesiyle bu sorun 14 Aralık 1936 
tarihinde Milletler Cemiyeti’ne taşındı (Atabey, 2015: 194-195).  

Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından İsveç Temsilcisi Sandler ra-
portörlük ile görevlendirildi. Konsey ayrıca Hatay Sorunu ile ilgilenmek 
üzere üç gözlemci gönderdi. Sandler hazırladığı raporda sancak sorunu-
nun çözülmesi için bir komisyonun kurulması gerektiğini belirtmiş, onun 
bu önerisi kabul edilmiştir.  İngiltere’nin de Türkiye’ye destek vermesiyle 
27 Ocak 1937 tarihinde Sandler tarafından hazırlanan rapor Milletler Ce-
miyeti’nde oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Hatay iç işlerinde ser-
best, dış işlerinde Suriye hükümetine bağlı kalacak, Suriye hükümetinden 
ayrı bir anayasası olacak ve resmî dili Türkçe olacaktı. Milletler Cemiyeti 
Konseyi, Sandler raporu doğrultusunda alınan bu karar tasarısını 29 Ma-
yıs 1937 tarihinde oy birliğiyle kabul etti (Şahin, 2008: 609). 

Milletler Cemiyeti tarafından alınan bu karar özellikle Suriye hükü-
metinin tepkisini çekti. Alınan kararlar doğrultusunda Hatay Anayasa-
sı oluşturuldu.  Hatay’da, Suriye ve Fransa hükümetlerinin engellemeye 
yönelik faaliyetlerine rağmen 3 Mayıs 1938 tarihinde Milletler Cemiyeti 
Seçim Komisyonu’nun gözetimi altında seçimler yapıldı. Fransa ve Suriye 
hükümetlerinin baskısına rağmen Mustafa Kemal Atatürk, Hatay Sorunu 
karşısında kararlılığını sürdürdü, Fransa’nın savaş tehdidine karşı 30.000 
kişiden oluşan askeri kuvveti Hatay sınırına doğru yığdı. (Atabey, 2015: 
197).  

Hatay’da 24 Ağustos 1938 tarihinde Fransa ve Türk ordularının ga-
rantisi altında seçimler yapıldı. Bu seçimlerde 40 milletvekilliğinden 31’ini 
Türkler kazandı ve 2 Eylül 1938 tarihinde Hatay Meclisi ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Bütün milletvekilleri Türkçe olarak yemin etti. Hatay Mec-
lisi tarafından alınan kararla, Atatürk tarafından belirlenen Tayfur Sök-
men, Hatay Cumhurbaşkanı olurken Dr. Abdurrahman Melek, başbakan-
lık görevine, Abdülgani Türkmen ise meclis başkanlığı görevine getirildi 
(Şahin, 2008: 612-613).  6 Eylül 1938 tarihinde güvenoyu alan hükümetin 
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ilk kabine toplantısında “Hatay Anayasası” kabul edilirken devletin resmî 
adı ise “Hatay Devleti Cumhuriyeti” olarak belirlendi (Atabey, 2015: 198).

Hatay Meclisi’nin Türkiye topraklarına katılmak için karar alması, 
İngiltere’nin, Türkiye ve Fransa arasında arabuluculuk yapmasıyla 23 Ha-
ziran 1939’da Ankara’da “Türkiye-Suriye Arasında Toprak Sorunlarının 
Kesinlikle Çözümüne İlişkin Antlaşma” imzalandı. Fransa, Hatay’ın Tür-
kiye’ye katılmasını kabul etti. Türkiye de Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
saygı göstereceğini taahhüt etti. Bu antlaşma sonrasında Hatay, Türki-
ye’nin bir vilayeti haline geldi (Türk, 2005: 29).  

Hatay Sorunu’na karşı Atatürk’ün kararlılığı, sorunun Türkiye lehinde 
çözülmesinde oldukça etkili oldu. Bu kapsamda Mustafa Kemal, Hatay’ın 
anayurda katılması için diplomasiyi kullanırken diğer yandan da Hatay’ın 
etnik yapısı üzerine çeşitli araştırmalar yapılmasını istedi. Bu araştırma-
lardan birisi de Hasan Reşit Tankut tarafından yapılan Nusayriler ve Nu-
sayrilik ile ilgili araştırmadır.  Tankut bu araştırma ile yalnızca Nusayriler 
hakkında bilgi vermekle kalmamış aynı zamanda bölgenin antropolojisi, 
tarihi ve etno-politik yapısıyla ilgili detaylı bilgiler de sunmuştur. Tankut, 
etno-politik tabirini; “halkın maşeri hayat içinde gelişimini engelleyen 
sebepleri araştırmak ve milli varlığın gövdesinde istenilen şekillerin iş-
lenmesi” olarak adlandırmakta ve bu alanda yaptığı çalışmaları bu şekilde 
değerlendirmektedir (Alpaslan ve Aydın, 2017: 43).  

Cumhuriyet’in ilk yıllarında farklı etnik ve inanç grupları üzerinde 
bu tip araştırmaların yapılmasının asıl nedeni, toplumsal birlik ve bera-
berliği sağlamak yeni bir ulus yapısı ortaya koymak, millet bilincinin ve 
benliğinin oluşmasını sağlamaktır. Mustafa Kemal Atatürk’ün destek ve 
direktifleriyle Anadolu’da yaşayan topluluklar ve inanç grupları üzerine 
çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Hasan Reşit Tankut, bu kapsamda Çu-
kurova Bölgesi’nde yaşayan Nusayriler hakkında kapsamlı bir saha araş-
tırması yürütmüş, Nusayriler hakkında bir rapor yazmış ve bu raporu 
1938 yılında Türkçe, Arapça ve Fransızca olarak üç dilde yayınlamıştır. 
Tankut’un bu raporu dışında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da otuz 
bir sayfalık bir rapor oluşturulmuştur. CHP tarafından oluşturulan rapor 
Hasan Reşit Tankut’un raporu ile benzerlik göstermekte olup Nusayrilerin 
Türk kökenli oldukları üzerinde durulmuş, raporda Nusayrilerin yaşadık-
ları coğrafya, tarihi geçmişleri, kültür ve inanç özellikleri ele alınmıştır 
(BCA, 490.01.584.17.2.). 

Tankut tarafından yazılan rapor “Nusayriler ve Nusayriler Hakkın-
da” ismi ile kitaplaştırılmıştır. Bu eser bu yönüyle, Nusayriler hakkında 
ülkemizdeki ilk bilimsel araştırmalardan birisidir (Aksoy, 2010: 206).  Ha-
san Reşit Tankut, Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi’ne dayandırarak 
Nusayrilerin Türk kökenli olduklarını ispat etmeye çalışmıştır. Bu çalış-
masında Nusayrileri kapsamlı bir şekilde etnografik, antropolojik ve tari-
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hi açıdan incelemiştir (Tankut, 1938: 10). Nusayrilerle ilgili Hasan Reşit 
Tankut tarafından yürütülen bu çalışma yeni kurulan Türkiye Cumhuri-
yeti’nin etno-sosyal politikalarıyla alakalı olduğu gibi tarih politikalarıyla 
da alakalıdır. Aynı zamanda bu çalışmanın yapılma nedenlerinden birisi 
de Hatay Sorunu’dur. Hasan Reşit Tankut başta olmak üzere o dönemde 
yaşayan Afet İnan gibi bazı tarihçi ve aydınlar, Hatay Bölgesi’nin Sümer 
ve Eti Medeniyeti’nden izler taşıdığını önemle vurgulamaktadır (Tankut, 
1938: 16-17). 

Hasan Reşit Tankut bu çalışmasında yalnızca kendi fikirlerine ya da 
kendi araştırmalarına yer vermemiş, kendisinden önce yapılan bir takım 
yerli ve yabancı aydınların, Nusayrilerle ilgili ortaya koyduğu çeşitli tez-
leri de incelemiştir. Bu araştırmalarda Nusayrilerin tarihsel geçmişleri 
ile ilgili ortaya konan tezlerin birbirleriyle çeliştiğini fark eden Tankut, 
bu çelişkilere de eserinde yer vermiştir. Eserinde bu tezlere atıf yaparken 
Nusayrilerin, Türk kökenli olduğu iddiasını ortaya atarken de Afet İnan’ı 
referans göstermektedir.

Afet İnan, 1937 yılında Bükreş’te düzenlenen XVII. Uluslararası Ant-
ropoloji ve Arkeoloji Prehistoryası Kongresi’nde sunduğu bildirisinde Nu-
sayrilerin, Türk kökenli olduğu iddiasını vurgulamakta ve Nusayrilerin 
köken olarak Eti Türk’ü olduğunu belirtmektedir (Aksoy, 2010: 206-207). 
Afet İnan’ın bu tezi, Hasan Reşit Tankut tarafından benimsenmiştir. 1937 
yılında düzenlenen bu kongrede Afet İnan, Türk Tarih Tezi’ni savunurken 
aynı kongreye katılan Hasan Reşit Tankut, Türk Dil Tezi’ni savunmuştur 
(Toprak, 2012: 454-455). Afet İnan tarafından sunulan bu tez, Hasan Reşit 
Tankut’un Nusayrilik hakkında yaptığı araştırmalara dayanak oluştur-
muştur. Nitekim Afet İnan’ın, Hatay’da yaşayan Nusayri ve Sünni inanca 
mensup 200 Nusayri kadını üzerinde yaptığı araştırmaya raporunda yer 
vermiştir. Bu araştırma sonucunda incelenen 200 kadından 85’i Türk ır-
kının mensup olduğu kafa yapısı olan Brekisefal tipine mensup çıkmıştır 
(Tankut, 1938: 11-12). Bu antropolojik çalışmadan daha önce Nusayriler 
hakkında çalışmalar yapan İsviçreli Antropolog Eugène Pittard tarafından 
bölgede yaşayan Nusayri kadınlar üzerinde yapılan benzeri bir araştır-
mada Nusayri kadınların 72-75 arasında Arap Endissefalliği’ne mensup 
olduğu ortaya çıkmıştır. Tankut, her iki araştırmadan da hareketle Hatay 
ve çevresinde yaşayan Nusayrilerin, Arap kökenli olmadığı, Türk kökenli 
olduğu kanısına varmaktadır (Tankut, 1938: 14).  

Hasan Reşit Tankut, Nusayrilerin sadece antropolojik özelliklerini 
değil aynı zamanda tarihi, kültürel ve sosyolojik özelliklerini de göz önün-
de bulundurmaktadır. Bunun en temel sebebi bölgenin çok farklı etnik 
yapıları bir arada barındırması, evlilik gibi nedenlerle Nusayrilik inancı-
na farklı etnik kökenlerden insanların dâhil olmasıdır. Günümüzde Nu-
sayrilerin, çok büyük bölümünün Arap kökenli olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Bununla birlikte farklı dönemlerde Anadolu’ya özellikle Suriye ve Hatay 
çevresine yerleşen, yerleştirilen Türk aşiretleri, toplulukları arasında da 
Nusayrilik inancı yayılmıştır. “Arap Aleviliği” olarak bilinen Nusayrili-
ğin, Türk kültüründen ve Türk tarihinden motifler taşımasının asıl nedeni 
de budur (Aksoy, 2010: 200-202). Nusayriler yaşadıkları ülkelerde; Türki-
ye, Suriye, Lübnan gibi milli devletlere uyum sağlamada zorluk çekme-
mişlerdir. Nusayrilik, Şii itikada sahip Hz. Ali’ye ilahlık atfeden Batini bir 
mezhep özelliği taşımasına rağmen Nusayriler kendilerini İslâm dışında 
görmemektedirler (Bulut, 2012: 588).

2.) Hatay’ın Etnik Yapısı Ve Nusayriler 

Hatay şehri yalnızca Anadolu’nun değil aynı zamanda Ortadoğu’nun 
en kadim medeniyetlerinden ve inanç gruplarından izler taşıyan, farklı 
etnik grupları ve inanç gruplarını bir arada barındıran en önemli şehir-
lerin başında gelmektedir. Hatay, üç semavi dinden de izler taşımaktadır. 
Özellikle Hristiyanlık ve İslâm inancının bölgeye yayılmasında önemli 
merkezlerden birisi olmuştur. 

M.S. 70’li yıllardan itibaren Hatay, Hristiyanlık dininin en önemli 
merkezlerinden biri haline gelmeye başladı. Bu yıllarda Kudüs ve çevresi-
nin Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girmeye başlaması, Hristiyan-
lar üzerinde baskıların artması, imparatorluğun yeni dinle mücadele et-
mek için ağır cezalar vermeleri ve çeşitli katliamlar yapmaları, Kudüs’ten 
kaçan Hristiyanların, Antakya’da toplanmalarına neden oldu. Havarilerin 
ve ilk Hristiyan önderlerinin sık sık buluştukları ve yeni stratejiler çiz-
dikleri yer olan Antakya, yüzyıllar boyu Hristiyanlığın ilk dönemlerinde 
önemli bir kutsal merkez olarak kabul edilmiştir (Sahillioğlu, 1991: 229). 

Hatay ve çevresinde uzun yıllardır varlık gösteren bir diğer etnik 
grup aynı zamanda Ortadoğu ve Mezopotamya’nın kadim toplulukları 
arasında olan Kürtler ve Araplar’dır. Kürtler ve Araplar bölgenin en eski 
etnik grupları arasında yer almaktadır. Bölgedeki Türk varlığı ise Malaz-
girt Savaşı’ndan sonra daha belirgin hale gelmeye başlamış ve zamanla 
en kalabalık, en büyük etnik grup haline gelmişlerdir. Hatay çevresinde 
yaşayan Türklerin çok büyük bir bölümü Sünni inanca mensuptur. Hasan 
Reşit Tankut’un Nusayriler ile ilgili çalışmasını gerçekleştirdiği dönemde 
Sünni Türklerden sonra Hatay ve çevresinde varlık gösteren ikinci etnik 
grup ise Nusayriler’dir (Türk, 2005: 30).  

 1930’lu yıllarda, Arap Sünnileri ve Arap Hristiyanları’da Hatay’da 
yer alan diğer inanç gruplarıdır. Hatay bu özellikleri itibariyle kozmopolit 
bir şehirdir. Şehirde Türkçe, Ermenice, Arapça, Kürtçe gibi farklı diller 
konuşulmaktadır. Nusayriler ve Aleviler, Hatay geneline yayılmıştır. Ga-
lip Et-Tavil tarafından 1924 yılında yapılan bir çalışmaya göre İskende-
run’da 20 bin, Antakya’da 12 bin, Süveydiye, Harbiye ve Kalamut’ta ise 
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yaklaşık 40 bin Nusayri ve Alevi bulunmaktadır (Koray, 2006: 25). 

Şii-Batini bir inanç grubu olan Nusayrilerin tarihi kökenleri ile ilgili 
bilgiler halen net olmadığı gibi isimleri ile ilgili bilgiler de henüz netlik 
kazanmamıştır. Nusayri adının Kufe yakınlarında bulunduğu iddia edilen 
bir köy olan Nasaruya’dan geldiği iddia edilmektedir (Massignon, 1964: 
365). Nusayri adının Hz. Ali’nin hizmetçisi Nusayr’dan geldiğini iddia 
edenler de vardır. Bir başka iddiaya göre ise Nusayri ismi Suriye’nin Laz-
kiye şehrinde bulunan Nusayriye Dağları’ndan gelmektedir. Nusayrilik 
adının tarihsel geçmişi ve kökeni hakkında birbirinden farklı iddialar var-
dır (Bulut, 2012: 582-584). 

Nusayriler, Ortadoğu’da en önemli inanç gruplarından birisi olup 
oldukça geniş bir alanda varlık göstermektedirler. Nusayriliğin yaygın 
olduğu ülkeler arasında Lübnan, Suriye ve Türkiye vardır. Nusayriler 
ülkemizin güneyinde Adana, Mersin ve özellikle de Hatay çevrelerinde 
yaşamaktadır (BCA, 490.01.584.17.2, 25-26.). Ülkemizde yaşayan Nusay-
riler, diğer inanç gruplarına göre, daha kapalı ve daha gizli bir cemaat 
örgütlenmesine sahiplerdir. Bu durum Nusayrilerin, inanç özelliklerini, 
kültürel değerlerini uzun yüzyıllar boyunca korumasında etkili olmuştur 
(Bulut, 2012: 579).

Nusayrilik inancının tam olarak ne zaman doğduğu bilinmemekle 
birlikte M.S. 9. yüzyılda Irak/Basra’da ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. 
Şii itikadı çevresinde şekillenen bu inanç sistemi Hz. Ali’ye ilahlık atfet-
mesi nedeniyle batini bir inanç grubu olarak kabul edilmektedir. Nusay-
rilik inancı Muhammed b. Nusayr’ın görüş ve teorilerine dayanmaktadır 
(BCA, 490.01.584.17.3, 1-2.). 

  Nusayrilik inancının şekillenmesinde Muhammed b. Cündeb, Ab-
dullah b. Muhammed el-Cünbülânî Hüseyin b.Hamdân el-Hasîbî gibi 
isimler oldukça etkili olmuştur. Özellikle Hasîbî, Nusayri inancını yeni-
den şekillendirmesi ve bu inanç grubunu sistematik hale getirmesi açısın-
dan ikinci kurucu olarak kabul edilmektedir. Hasîbî’den sonra Nusayrili-
ğin yönetimi Muhammed b. Ali el-Cillî, ondan sonra da Meymûn b.Kâsım 
et-Taberânî’ye geçmiştir (Üzüm, 2007: 271). 

Şii itikadın, 10-13. Yüzyıllarda bütün Ortadoğu’da yayılmasına para-
lel olarak Nusayrilik’te Mezopotamya’dan başlayarak Lübnan’a kadar uza-
nan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Nusayriliğin inanç siteminin temeli 
hulûl nazariyesine dayanmaktadır. Bu düşüncede Hz. Ali bir ilah kabul 
edilmektedir. Bundan dolayı Nusayrilik her ne kadar Şii itikad çevresinde 
şekillenmiş olsa da bu inanç yapısı sadece Sünniler tarafından değil aynı 
zamanda Şii itikada mensup farklı gruplar tarafından tenkit edilmektedir. 
Nusayrilik inancının temeli hulûl nazariyesi, tenasüh ve takiyyeye dayan-
maktadır. Hulûl nazariyesi ile Hz. Ali’ye ilahlık atfedilmekte, tenasüh 
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inancı ile bedenin ölümünden sonra ruhun başka bir bedenle yeniden dün-
yaya geleceğine inanılmaktadır. Takiyye ise Nusayrilerin inanç ve itikat-
larını gizli bir şekilde yürütmeyi ifade etmektedir (Güngör, 2015: 49-57). 

Nusayrilerin inanç sistemi, Nusayriler tarafından kutsal kabul edi-
len El-Hasibi tarafından yazılan Kitabü’l Mecnu’un’da belirtilmektedir. 
Bu kitap, Nusayrilerin itikad, yaşayış ve inanç sistemlerini şekillendir-
mektedir (BCA, 490.01.584.17.2, 28-29.). Nusayrilerin ibadet şekilleri di-
ğer mezheplere göre farklılık göstermektedir. Nusayrilerde namaz kılmak 
için belirli bir yer ve mekân sınırlaması yoktur. Onlar namazlarını sesli 
bir dua ile yapmaktadırlar. Nusayriler, namazı ferdi ya da cemaat halin-
de kılarlar. Namaz beş vakit kılınıp bu vakitler; öğle vakti (Muhammed 
namazı), ikindi vakti (Fatıma namazı), akşam vakti (Hasan namazı), yatsı 
vakti (Hüseyin namazı), sabah vakti (Muhsin namazı)dır (Fığlalı, 2008: 
374-375).

İslâm’ın temel ibadetlerinden olan zekât, Nusayrilik inancında şeyh-
lere verilirken, hac ibadeti ise Hatay ve çevresinde bulunan kutsiyet at-
fedilen kişilerin mekânlarını ziyaret ederek yapılmaktadır (Keser, 2006: 
176). Nusayriler, Sünni Müslümanlar tarafından büyük değer verilen Hz. 
Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman başta olmak üzere sahabeye lanet et-
meyi, hakaret etmeyi cihad olarak görmektedirler (Bulut, 2012: 597).

Bazı şarkiyatçılar Nusayrilerin inanç sistemlerinin Hristiyanlık ile 
benzerlik gösterdiğini bu yüzden Nusayrilik inancının çıkışında Hristi-
yanlık dininin etkili olduğu üzerinde durmaktadırlar. Nusayrilerin keli-
me-i şehadette; “Ben şahadet ederim ki Ali b. Ebû Tâlib’ten başka ilah 
yoktur, övülmüş Muhammed’den başka hicap yoktur, kendisine dönülen 
Selman el-Farisi’den başka bâb yoktur” ifadeleri Hristiyanlık dininde-
ki baba-oğul-ruhu’l kuds üçlemesi ile benzerlik göstermektedir (BCA, 
490.01.84.17.2, 29.). Bununla birlikte Nusayri adının Hz. İsa’nın doğduğu, 
Hrıstiyanlık dininin ilk merkezi olan Nasara’dan geldiği gibi iddialar var-
dır (Üzüm, 2007: 270).

Nusayrilik’teki Hz. Ali, Hz. Muhammed ve Selman El- el-Farisi üç-
lemesi, Hrıstiyanlık dinindeki üç teslis inancından farklılık göstermekte 
Tanrı’nın tekliğini vurgulamaktadır (Soğukoğlu, 2013: 496-497).  Nusay-
rilik inancının temelinde Hz. Ali’ye olan bağlılık yatmakta ve bir İslâm 
önderi olan Hz. Ali kutsanmaktadır. Nusayrilik’te ki inanç esasları ve 
ibadetlerin, İslâm çerçevesinde şekillenmesi, Hristiyan kökenli bir inanç 
yapısı olduğuna dair bütün iddiaları çürütmektedir (Güngör, 2015: 76-78). 

Hasan Reşit Tankut, Aleviler ve Nusayrilerin aynı kültürel özelliklere 
sahip olduklarını dile getirmektedir. Tankut, Nusayrilerin Bektaşi kültü-
ründen izler taşıdığını belirtir. Bu bilgiyi verirken de kendisine kaynak 
olarak Von Luschan’ı göstermektedir (Tankut, 1938: 50-51). Tankut, her 



Erhan Alparslan, Mesude Emiroğlu108 .

ne kadar Aleviler ve Nusayriler’in aynı kültürel özellikler taşıyan aynı 
inanç yapısına sahip olduklarını iddia etse de Anadolu Alevileri, Türkçe 
konuşup Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi Türk sufileri önder olarak 
kabul etmektedirler. Nusayriler ise Arapça konuşup İbnü’n Nusayr, Mu-
hammed bin Cündeb, Ebu Abdullah Hüseyin bin Hamdan-El Hasibi Arap 
şahsiyetleri önder olarak kabul etmektedirler (Bulut, 2012: 601-602). 

 İnanç esasları açısından Anadolu Alevileri, İslâm’ın temel esasları-
nı benimserken Nusayrilerin inanç esaslarında özelikle Tanrı tasavvuru, 
ahiret inancı ve kutsal kitap tasavvuru gibi konularda farklılık göster-
mektedir. Anadolu Alevileri için tek kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’ken, Nu-
sayriler ise Kur’an-ı Kerim dışında Hamdan el-Hasibî tarafından yazılan 
Kitabü’l-Mecmû’yu kutsal kitap olarak kabul etmektedirler. Anadolu Ale-
viliği’nde ahiret inancı varken Nusayriler ahiret inancını reddetmektedir. 
Nusayriler’de Hz. Ali, Hz. Muhammed, Selman El-Farisi üçlemesi varken 
Alevilik’te böyle bir inanç yoktur. Ayrıca Anadolu Alevileri, Ehl-i Beyt 
ile birlikte sahabeye saygı gösterirken Nusayriler, ilk üç halife; Hz. Ebu-
bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman başta olmak üzere Hz. Ali’ye rakip ola-
rak gördükleri bütün sahabeleri reddetmektedirler. Bu özellikler dikkate 
alındığında Nusayriler ve Anadolu Alevileri arasındaki inanç ve kültür 
farklılığını ortaya koymaktadır (Togayhan, 2006: 76-77). 

3.) Cumhuriyet Dönemi Ulus-Devlet Politikaları Ve Hatay’daki 
Yansımaları  

3.1.) Ulus-Devlet Kavramı

Ulus devletin yapısal çerçevesini oluşturan iki temel unsur, ülkesel 
bütünlük ve siyasal bütünlüktür. Bunlardan siyasal bütünlük, ulusu oluş-
turan bireylerin yurttaşlık sıfatıyla donatılarak siyasi yapıya dâhil edil-
mesiyle birlikte ulus çerçevesinde bütünleştirilmeleri işlemini kapsar. 
Ülkesel bütünlük ise bir ülkenin toprak bütünlüğünü sağlamasıdır. Ulus 
devletin siyasal ve ülkesel bütünlüğü sağlaması kadar önemli bir diğer 
bütünleşme de toplumsal dayanışma ve toplumsal birliğin sağlanmasıdır 
(Şöhret, 2012: 89). 

Türkiye’de cumhuriyet rejiminin inşası sırasında yapılan yenilikler, 
bir nevi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde gerçekleştirilen reform ve 
yenilik hareketlerinin devamı niteliğindedir, bu nedenle cumhuriyet dö-
neminde gerçekleştirilen köklü yeniliklerde Osmanlı’nın son döneminde 
gerçekleştirilen yeniliklerin etkisini görmek mümkündür. 

Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemine girmesiyle birlikte, bu ge-
rilemeyi durdurabilmek amacıyla çareler aranmaya başlanmış ve farklı 
alanlarda çeşitli reformlar gerçekleştirilmiştir. Osmanlı’daki reform ha-
reketleri zamanla sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda da önemli etkiler 
yaratmaya başlamıştır. Bu süreçte 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, 
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ulusçuluk düşüncesi bazı Osmanlı aydınları tarafından savunulmuştur. 
Ulusçuluk düşüncesini asıl savunanlar ise Fransız İhtilali’nden etkilenen 
Osmanlı içerisinde yaşayan gayrimüslim tebaa olmuştur. Osmanlı içeri-
sinde yaşayan azınlıkların bağımsızlık ve milliyetçilik düşüncesinin etki-
siyle azınlık isyanlarını başlatmaları, Balkan Savaşları’nın yaşanması gibi 
gelişmeler, Osmanlı aydınları arasında Türkçülük düşüncesinin yayılma-
sına zemin hazırlamıştır (Hanioğlu, 2012: 553-554). 

Türkçülük düşüncesi kültürel alanla sınırlı kalmayıp, siyasal alanda 
da milliyetçiliğin etkin olmaya başlamasıyla birlikte, Türk kimliğinin kur-
gusuna dair çalışmalar hız kazanmış ve bu çalışmalar, Osmanlı’da baş-
layan reform hareketlerini çok daha üst bir noktaya taşıyan cumhuriyet 
rejimiyle birlikte devam ettirilmiştir. Cumhuriyet ile başlayan süreçte yu-
karıdan-aşağıya uluslaştırma anlayışı çerçevesinde resmi politikalar orta-
ya konulmuştur (Hanioğlu, 2012: 553-554). 

Yeni kurulan devlet sınırları içerisinde kalan toplulukların, devle-
ti kuran kişilerin algıları etrafında şekillenen kurgulara göre, bir “ulus” 
oluşturacak şekilde yeniden “inşası” gündeme gelmiştir. Bu dönem uy-
gulanan temel politikalara bakıldığında milli ve ortak bir kültürel yapı 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Ülke sınırları içerisinde yaşayan bireylerin, 
ulus denilen bütünün parçası olan birer “makbul vatandaş” haline getiril-
mesinin amaçlandığı bu süreçte sosyal, kültürel ve ekonomik reformlarla 
toplumsal yaşamın yeniden tanımlandığı bir döneme girilmiştir (Gökpı-
nar, 2013: 39).

3.2.) Ulus-Devlet Politikalarının Hatay Nusayrileri Üzerindeki 
Etkileri

Türkiye, bir imparatorluğun yıkıntıları üzerine kurulmuş bir ulus 
devletidir. Anadolu’nun tarihin her döneminde farklı etnik köken ve inan-
ca sahip insanları bir arada barındırmasından dolayı ilk etapta ulus-devlet 
fikrinin halk tarafından benimsenmesi kolay olmamıştır. Anadolu’da et-
nik özellikleri ve inanç yapılarıyla farklılık arz eden topluluklardan birisi 
de Nusayriler’dir. Yoğun olarak Hatay ve çevresinde yaşayan Nusayriler 
kültürel özellikleri ve inanç yapılarıyla ülkemizdeki en farklı topluluklar-
dan birisidir (Keser, 2013: 23). 

Cumhuriyet dönemi ulus-devletin inşasında bu bölgenin özel bir öne-
me sahip olmasının asıl nedeni farklı etnik grupları ve inanç gruplarını 
barındırmasıdır. Hatay sorunun cumhuriyetin ilk yıllarında çözülememiş 
olması, Hatay topraklarının sınırlarımız dışında kalması Mustafa Ke-
mal’in bölgeyle yakından ilgilenmesine neden olmuştur. Bununla birlikte 
Nusayriler’i Türkleştirme’ye yönelik ilk politikalar Osmanlı’nın son döne-
minde başlamıştır. 1914 yılında İttihat ve Terakki Fırkası’nın destekleriyle 
Antakya’da “Türk Ocağı” şubesi açılmış ve bu ocak vasıtasıyla milliyetçi-
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lik fikri yayılmaya çalışılırken Nusayriler de bu harekete destek vermeye 
davet edilmiştir (Gökpınar, 2013: 39). 

Hatay sorunu, I. Dünya Savaşı sonrasında bölgenin Fransızlar tara-
fından işgal edilmesiyle orÜtaya çıkmıştır. 20 Ekim 1921 tarihinde imza-
lanan Ankara Antlaşması ile Hatay’ın, Türkiye toprakları dışında özel bir 
idareye kavuşturulması bu sorunun daha da büyümesine neden olmuştur. 
Fransa, 1936 yılında Hatay’ı Suriye’ye bağlamak istemiştir. Mustafa Ke-
mal Atatürk bu süreci yakından takip etmiş ve bölgenin Suriye’ye bağlan-
masına engel olmuştur. 1936 yılında yaşanan bu durum Hatay sorununun 
farklı bir boyut kazanmasına neden olmuş ve halk Fransa destekli Suriye 
taraftarı ve Türk taraftarı olmak üzere ikiye ayrılmıştır (Demir, 2012: 47). 
İşte tam olarak bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk, Hatay ve Hatay’da 
yaşayan farklı etnik gruplar ve inanç grupları ile ilgili çalışmalar yapıl-
masını istemiştir. Hasan Reşit Bey, Hatay ile ilgili araştırmalar yapmakla 
kalmamış, Hatay özelinde Nusayriler ile ilgili araştırmalar yaparak Nu-
sayriler’in, Türk kökenli oldukları ve hayat tarzları itibariyle Türk kül-
türüyle bütünleştiklerini ortaya koymuştur. Bu çalışmaların ortak amacı 
bölgeyi ve bölge insanını daha yakından tanımak ve özellikle Nusayrileri, 
Türkiye tarafına çekerek Hatay sorununu ülkemizin lehine olacak şekilde 
çözmektir (Kineşçi, 2017: 105-106).

Nusayrilerin yoğun olarak yaşadığı Çukurova Bölgesi’nde Türk 
Ocakları, Halkevleri çeşitli çalışmalar yapmış, okullar, kurslar açılması 
kararlaştırılmış ve Nusayri halka yönelik çeşitli etkinlikler yapılarak mil-
li birlik ve beraberliğin sağlanması amaçlanmıştır (BCA, 490.01.84.17.3, 
3-5.). Nusayrilerin, Türk milleti ile bütünleşmesi amacıyla gerçekleştiri-
len en önemli uygulamalardan birisi 1937 yılında CHP tarafından Hars 
Komiteleri’nin kurulmasıdır. Nusayrilerin yoğun olarak yaşadığı Çukuro-
va Bölgesi’nde Mersin (İçel) ve Adana çevresinde faaliyet gösteren Hars 
Komiteleri’nin amacı Nusayrilerin ve Arap kökenli vatandaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadığı mahalle ve köylerde Türkçe konuşmayı teşvik et-
mekti. Ayrıca toplumsal bütünleşmeyi sağlamak için Sünni ve Nusayri 
inanca mensup vatandaşların kız alıp-vermelerini teşvik etmek, Nusay-
rilerin Türk ırkından olduklarını bilimsel çalışmalarla, kitap ve mecmua-
lar aracılığıyla halka benimsetmek, bu konuyla ilgili olarak konferans ve 
toplantılar düzenlemekti (Önal, 2016: 122-123). CHP’ye bağlı olarak ku-
rulan Hars Komiteleri, il, ilçe merkezleriyle birlikte mahalle ve köylerde 
de teşkilatlandı. 1937 yılında kurulan Hars Komiteleri, Hatay’ın anavata-
na katıldığı 1939 yılına kadar pek çok alanda faaliyetler gerçekleştirerek 
etkinlikler düzenlediler. Bu kapsamda Mersin ve Tarsus’ta okullar açıldı 
(Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, 22 Teşrin-i Sani 1937: 4000; 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, 28 K. Evvel 1937: 4496.).
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 Hars Komiteleri’nin tüzüğünde: “Öz ana dillerini düzgün konu-
şamayan Türklerin milli kültür seviyesini her suretle koruyarak, yük-
seltmek ve yaşadıkları muhitlerdeki Türk yurttaşları ile olan ailevi ve 
sosyal vaziyet ve münasebetlerinde daha sıcak ve daha kaynaşık bir duru-
ma getirmek” ifadeleri ile komitelerin amacı açıkça dile getirildi (Yuca, 
2015: 39-40). Mustafa Kemal Atatürk, Hars Komiteleri ve Halkevleri’nin 
bölgedeki çalışmalarını yakından takip etti. Nitekim 9 Nisan 1937 ta-
rihli kararnameye göre bakanlar kurulu tarafından Çukurova Bölgesi’n-
de Türkçe bilmeyen Nusayrilere Türkçe öğretilmesi, kız alıp-verenlere 
çeyiz masrafları için destek sunulması ve toplumsal kaynaşmanın sağ-
lanması amacıyla bölgede faaliyet yürüten Halkevleri’ne maddi desteğin 
sağlanması kararlaştırılmıştır (BCA, 30.18.01.02.73.29.1).

26 Temmuz 1938 tarihli kararnameye göre ise bölgede Nusayrilere 
yönelik faaliyetler için harcanması amacıyla merkezi bütçeden bölgede 
faaliyet yürüten Halkevleri’ne otuz bin liranın aktarılması yönünde bir 
karar daha alındı (BCA, 30.18.01.02.84.68.11.). Mustafa Kemal Atatürk’ün 
direktifleriyle Nusayrilere yönelik izlenen bu politikalar yalnızca Hatay’ın 
Türkiye’ye katılmasını kolaylaştırmak için değil aynı zamanda ulus-dev-
let anlayışının bir gereği olan milli birlik ve beraberlik olgusunun tamam-
lanması amacını da taşımaktadır (Pınar, 2015: 488).

4.) Hasan Reşit Tankut’un Tarih-Dil Politikaları Ekseninde Ha-
tay Nusayrileri İle İlgili Faaliyetleri 

4.1) Hasan Reşit Tankut ve Hatay Nusayrileri

Hasan Reşit Tankut, cumhuriyet döneminin en önemli aydınların-
dan birisi olup dil bilimleri, tarih, sosyoloji, antropoloji başta olmak üze-
re pek çok farklı alanda çalışmalar yürütmüş, eserler vermiştir. Özellikle 
ulus-devlet düşüncesinin inşasında en etkili isimlerden birisi olan Tankut, 
Hatay’ın anavatana katılması aşamasında Nusayriler ile ilgili etno-politik 
temelli araştırmalar yapmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında farklı etnik 
gruplar ve inanç grupları üzerinde bu tip araştırmaların yapılmasının asıl 
nedeni yeni bir toplumsal yapı oluşturmak, toplumsal birlik ve beraberliği 
sağlayarak milli benliği oluşturmaktır (Bayrak, 1994: 209-210). 

Misak-ı Milli sınırları dışında kalan ve halkının çoğunluğu Nusayri 
olan Hatay’ın ana yurda katılması için Hasan Reşit Bey bir takım saha 
araştırmaları yapmış bu kapsamda bölgede yaşayan Kürtler, Aleviler ve 
özellikle Nusayrileri yakından incelemiştir. Araştırma yaptığı etnik grup 
ve inanç grupları hakkında dil bilimleri, tarih, sosyoloji, antropoloji, et-
nografiden de yararlanarak multi-disipliner bir bakış açısıyla raporlar 
kaleme almıştır. 1938 yılında Ankara Ulus Matbaası’nda “Nusayriler ve 
Nusayrilik Hakkında’ ismiyle kitaplaştırılan bu çalışmayla ilgili Tankut 
eserin yazılış amacını; “Hatay davamızı anlatmak amacıyla, Atatürk’ün 
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isteği üzerine Nusayriler ve Nusayrilik adında bir kitap neşrettim; bu ki-
tap hemen Arapça ve Fransızcaya çevrildi, çok tutuldu ve arandı” sözle-
riyle belirtmektedir (Bayrak, 1994: 22).

Hasan Reşit Tankut’un 1938 yılında basılan bu eseri multi-disipliner 
bir şekilde hazırlanmış olup Nusayriler bu eserde antropolojik, etnolojik 
ve historik açıdan incelenmiştir. Tankut eseri hazırlarken Nusayriler hak-
kında yapılan diğer çalışmalardan da istifade etmiş, bu konuda ortaya atı-
lan tezlere atıfta bulunmuştur. Tankut’un atıfta bulunduğu isimler arasın-
da Afet İnan ve Eugène Pittard’da vardır (Tankut, 1938: 11-14). Bu eserde 
Nusayrilerle birlikte hakkında bilgi verilen bir diğer etnik ve inanç grubu 
Kürt Alevileri’dir. Hasan Reşit Bey, hem Kürt Alevileri’nin hem de Nu-
sayrilerin Türk olduğu görüşünü savunmaktadır. Özellikle Nusayrileri dil 
özellikleri bakımından Arapça’dan uzak olduğunu belirtmekte, Türkçe ile 
benzerliklerini ortaya koymakta ve dil özellikleri açısından da Nusayrile-
rin Arap kökenli olduğu iddiasına karşı çıkmaktadır (Tankut, 1938: 5-6).

4.2.) Türk Tarih Tezi Ekseninde Türkleştirme Politikası Ve Nu-
sayriler

Ulus-devlet düşüncesinin inşasında milliyetçilik politikasının en 
önemli unsurları dil ve tarih bilimleridir. Bu ortak bir anlayışın oluşma-
sında, toplumsal birlik ve bütünlüğün sağlanmasında oldukça önemli bir 
unsurdur. Bu yolla din birlikteliğinin yerini dil ve tarih birlikteliği almış 
ve ulus-devlet düşüncesi bu iki temel üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarından itibaren Mustafa Kemal Atatürk’ün üzerinde durduğu hu-
susların başında Türk Tarih Tezi ve Türk Dil Tezi gelmektedir. Cumhuri-
yetin ilk yıllarında yürütülen dil ve tarih politikaları, milliyetçilik anlayı-
şının birer yansıması olup ulus-devlet inşasını gerçekleştirmeye yöneliktir. 

Cumhuriyeti kuran kadrolar din birliğinin dışında kalan laik bir ze-
mine oturtulmuş, milli bir kimlik oluşturmak istiyorlardı. Oluşturulmaya 
çalışan bu kimlikte din birliğinin yerini, dil ve tarih birliği alıyordu. Dil ve 
tarih birlikteliği vurgulanarak aynı değerler etrafında toplanan milliyetçi 
bir toplum yapısı inşa ediliyordu. Türk Tarih Tezi, İslâmiyet öncesi Türk 
Tarihi’nden başlayarak Türk Tarihi’ni bütün boyutları ile ele almıştır. Türk 
Tarih Tezi bu amaçla ulusal birliği sağlamayı ve ulusal bir kimlik yaratma-
yı hedeflemektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde en etkili iki unsur 
dil ve tarihtir.  Cumhuriyeti kuran kadrolar, İslâmiyet öncesi Türk Tarihi 
ve Türk dili ile ilgili araştırmalar yaparak din birliğinin yerine tarih ve 
dil birliğinin olduğu milli bir kimlik inşa etmek istiyorlardı (Alpaslan ve 
Aydın, 2013: 28-30).

Türk Tarih Tezi bağlamında Anadolu’da Türk kökenli oldukları dü-
şünülen ve bu konuyla ilgili olarak hakkında araştırmalar yapılan farklı 
etnik ve inanç gruplarının başında Nusayriler gelmektedir. Nusayrilerin, 
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Eti kökenli olduklarına yönelik ilk iddiaları dile getiren kişi ise Alman 
coğrafyacı Ewald Banse’dir. Kuzeybatı Suriye’de yer alan Cebel-i Ensa-
riye bölgesinde Nusayriler üzerine incelemelerde bulunan Ewald Banse: 
“Die Türkei Eine Moderne Geographie” adlı eserinde, Nusayrilerin Hitit 
kökenli olabileceklerini savunmaktadır (Ener, 1993: 293-298). Onun bu 
tezi Nusayrilerle ilgili antropolojik ve etnolojik çalışmaların başlangıcı 
olarak kabul edilmektedir. Onun bu tezine destek verenler arasında Afet 
İnan ve Hasan Reşit Tankut’ta vardır. Tankut, Nusayriler’in Türk kökenli 
olduğunu belirterek “Eti Türklüğü” vurgusunu yapmaktadır.     

Hasan Reşit Tankut “Nusayriler ve Nusayrilik Hakkında” isimli ese-
rinde Nusayrilerin kökeni ile ilgili yerli ve yabancı düşünürlerin çeşitli 
tezler ileri sürdüğünü belirtmekte ve bu tezlere atıfta bulunmaktadır. Tan-
kut’un atıfta bulunduğu tezler arasında Nusayrileri, Frank kökenli göste-
ren Leonhard’da vardır. Tankut, Leonhard’ın bu tezine kitabında; “Bazı 
Nusayrilerin gövde yapısına, göz ve saç rengine bakarak onları hiç ol-
mazsa haçlı ordusundaki Frankların çocukları saymak isteyenler oldu” 
ifadeleriyle bu teze açıkça tepki göstermekte ve bu tezin bilimsellikten ve 
tarihi gerçeklikten uzak olduğunu ifade etmektedir. Tankut, Leonhard’ın 
bu tezine karşı çıkarak şu şekilde cevap verir: “Hatay, Nusayrilerinin için-
de de bütün Anadolu’da ve Rumeli’nde olduğu gibi sarı saçlı, mavi ve 
çakır gözlü insanlar vardır. Bazı yerlerde bunlar yüzde yirmi beş nispe-
tini de bulurlar. Fakat bu hal onların Türk olmadığını göstermez. Çünkü 
büyük Türk ırkının soyları ve boyları içinde açık renk, koyu renkten az 
değildir”. Tankut, Leonhard’ın Nusayriler ile ilgili kapsamlı bir araştır-
ma yapmadığını, Nusayriler ile ilgili elde edindiği bilgilerin çevresinden 
duyduğu nakil ve hikâyelerden ibaret olduğunu iddia etmektedir (Tankut, 
1938: 10-11). 

Tankut kitabında Nusayrilerin etnik kökeniyle ilgili olarak: “Hatay 
halkının bir kısmına Nusayri adı verilir. Hataylı Alevi yuvarlak kafası, 
gövdesinin dağlılara mahsus yapısı, konuşmasında ve ruhiyatında ırkı-
nın taşıdığı özellikleriyle tam bir Anadolu, Anadolu Alpini olduğu gibi 
ırk olarak bir Anadolu kadar Türk’tür.” Bu tez, Avusturyalı etnograf ve 
antropolog Felix Von Luschan’a aittir. Tankut, Luschan’ın tezine destek 
vermekte, Nusayrileri, “Eti Türk’ü” olarak değerlendirmektedir. Eti Türk-
lüğü vurgusunu yaparken, Etilerin tarihini detaylı bir şekilde ele aldıktan 
sonra Nusayriler ile Etiler ve Türkler arasındaki etnik benzerlikleri vur-
gulamaktadır (Tankut, 1938: 15-18). 

Tankut, Nusayrilerin Türk ırkından olduğuna dair verilerini Afet 
İnan’ın 1937 yılında Bükreş’te düzenlenen Uluslararası Antropoloji ve 
Arkeoloji Prehistoryası Kongresinde sunmuş olduğu bir komünikasyon-
dan alarak temellendirmiştir. Tankut eserinde bu kısmı şu şekilde izah et-
mektedir: “Profesör Bayan Âfet’in, 200 Türk kadını üzerinde yaptığı tetkik 
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85.06 vasatisini vermiştir. Bundan çıkaracağımız netice; Anadolu’da ve 
Hatay’daki Sünnilerin 81-85 ve Alevîlerin 85 vasatı verdikleridir. Braki-
sefal olmayan bir camiada bu endişeleri bulmak imkân dışındadır. Gerek 
Anadolu’da gerek Hatay’da Alevîler başkalarıyla evlenmedikleri için on-
ların kafa vasatileri 85’den aşağı düşmemiş ve kendileri de tamamen fort 
brakisefal kalmış görünüyor” (Tankut, 1938: 12).   

Tankut; Nusayrilerin, Türk kökenli oldukları iddiasını ortaya atarken 
yalnızca tarih biliminden değil aynı zamanda antropoloji ve etnografiden 
de yararlanmıştır. Bu yüzden konuyla ilgili tezleri kapsamlı bir şekilde 
inceleyerek Nusayrilerin, Türk ırkına mensup olduğunu belirtmiştir. Ese-
rinde Nusayrilerin tarihi kökenleri üzerinde dururken Nusayrilerin, mer-
kezi Maraş’ta bulunan Etiler’e bağlı uygarlıklardan olan Gurgum Krallığı 
döneminden beri aynı bölgede yaşadıklarını, bu krallığın merkezi olan 
Maraş’ta, Koman ve Kamuk Türkleri’nin yaşadığını buradan da hareketle 
Nusayrilerin Türk kökenli olduklarını ifade etmektedir. Tankut, Nusayri-
ler ile ilgili ele aldığı tarih tezinde daha da ileri giderek Nusayrilik inancı-
nın çıkış noktası olan Suriye’nin, tarihin ilk dönemlerinden beri bir Türk 
yurdu olduğunu iddia etmektedir (Tankut, 1938: 16-20).

Raporun büyük bölümünde İslâmiyet öncesi dönemden bahsedil-
mekte Eti Türklüğü vurgusu yapılmaktadır. Raporun bir bölümünde ise 
Nusayrilerin, İslâmiyet sonrası dönemde Horasan’dan yola çıkarak Ana-
dolu’ya Anadolu üzerinden de Hatay ve Suriye çevrelerine yerleştikleri 
üzerinde durulmuş, Nusayrilerin Horasan Türk’ü oldukları vurgusu ya-
pılmıştır (Tankut, 1938: 33-34). Bu durum Hasan Reşit Tankut’un rapo-
runda bir çelişki doğmasına neden olmaktadır. Çünkü Hasan Reşit Tankut 
bir yandan Nusayrilerin ilk çağlardan beri Hatay ve Suriye çevrelerinde 
yaşadıklarını, bu bölgenin ilkçağlardan beri Türk yurdu olduğunu iddia 
etmekte diğer yandan Nusayrilerin, Horasan’dan göç eden Türkler olduk-
larını ve bu bölgeye İslâmiyet sonrasında yerleştiklerini iddia etmekte ve 
her iki iddiada birbiriyle çelişmektedir.

Hasan Reşit Tankut, Nusayrilerin Türk kökenli oldukları iddiasını or-
taya atarken yalnızca tarihi açıdan değerlendirmeler yapmamıştır. Aynı 
zamanda Nusayrileri kültür ve inanç özelliklerine göre de değerlendir-
miştir. Nusayriler, Şii itikadına mensup batini bir inanç grubu olmakla 
birlikte eski Türk inançlarını da barındırmaktadır. Tankut, bu değerlen-
dirmeleri yaparken Ernest Renan gibi bazı Avrupalı mütefekkirlerin, Nu-
sayrilerin inançlarının temelinde Hristiyanlık dininin olduğu iddialarına 
şiddetle karşı çıkmakta, bu ve buna benzer çıkarımları politik çıkarımlar 
olarak değerlendirmektedir (Tankut, 1938: 45).

Tankut’a göre Nusayrilik inancının temelinde Alevi-Şaman kültü 
ve Alpin dini yatmaktadır. Kadmus kültünün İskitlere kadar uzanan ve 
Nusayriler ile olan bağlarını açıklar. Alpin efsanesindeki bazı unsurların 
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Hitit ve Sümerlerde yer almasından hareket ederek bu kültürlerin Alevilik 
ve Nusayrilik ile ilişkisine değinmekte bu konuyu kapsamlı bir şekilde ele 
almaktadır (Tankut, 1938: 50-58). Bütün anlatılardaki temel vurgu Nu-
sayrilerin Eti Türkü olduğu ve Alpin ırkından geldiği yönündedir. Bunun 
daha iyi anlaşılabilmesi için Alpinler’in inanç sistemlerini de yakından 
incelemiş ve yazmış olduğu raporda Alpinlerin inanç sistemlerine de yer 
vermiştir (Tankut, 1938: 43-44).

Nusayriliğin Alevi inanca sahip olduğu ve bu inancında Şaman-Eski 
Türk Dini inanç sistemini yansıttığını belirten Tankut, Alevi-Sünni ayrı-
mının hatalı olduğunu ve Türklük temelli bir politika izlenmesi gerektiği-
ni ifade etmektedir. Nusayrilerin, Türk diline ve Türk kültürüne yabancı-
laşmasından dolayı Anadolu’daki Şiileri kontrol altına almaya çalışan Ya-
vuz Sultan Selim’i suçlamakta, Osmanlı döneminde bu yabancılaşmanın 
özellikle dil ve kültür alanında devam ettiğini vurgulamaktadır (Kineşçi, 
2017: 113). 

4.3.) Türk Dil Tezi ve Dil Bilimi Çalışmaları Işığında Hasan Reşit 
Tankut ve Hatay Nusayrileri

Hasan Reşit Tankut, Nusayrileri yalnızca Türk Tarih Tezi kapsamın-
da değerlendirmemiş aynı zamanda Nusayrilerin dil özelliklerini de in-
celeyerek Türk Dil Tezi kapsamında Nusayrilerle ilgili değerlendirmeler 
yapmıştır. Türk Dil Tezi’nin temeli Güneş-Dil Teorisi’ne dayanmakta olup 
bu teoriye katkı sunan isimlerden birisi de Hasan Reşit Tankut’tur (Top-
rak, 2012: 452).

Tankut’a göre; bölge halkının kökenleri “Eti Türklerine” dayanmak-
tadır, dilleri de Türkçe’dir. Eserinde konu ile ilgili olarak: “İslâm’dan önce 
Hatay dediğimiz mıntıkada, hattâ daha aşağılarda kimse Arapça konuş-
mazdı. Bu lisan çöllerde ve çadır altında yaşayanların dili idi. Von Lusc-
han’ın Barir ve Arapların Behra dediği Sami kavim çok aşağı ve ilkel bir 
seviyede idi. Bunlar belki hizmetkâr olarak alınıyor ve dillerinden ancak 
hizmete mahsus beş on kelime biliniyordu” (Tankut, 1938: 18). Hasan Reşit 
Tankut, bu konudaki iddialarını ispatlamak amacıyla bazı tahliller yap-
mıştır. Bu tahlillere göre; Tarsus ismi Tarcho’dan gelmekte olup Tarcho, 
bu bölgede yaşayan halk Türk halkının hükümdarıdır. Tarcho ya da Tar-
ko, Etrüks liderlerine verilen bir unvan olup aynı zamanda Kilikya Kral-
ları’ndan da birinin adıdır. Tankut’a göre Tarko adı Türkçe’deki Tarhan, 
Tarhun’dan başka bir şey değildir. Tarhan kelimesinin “asalet, emir prens” 
gibi anlamları vardır (Alpaslan ve Aydın, 2013: 46-47).

Tankut’un konuyla ilgili yaptığı tahliller bilimsellikten uzak bir ön-
görü ve tahmin niteliğindedir. Bununla birlikte bu araştırmanın yapıldı-
ğı dönemde Nusayriler arasında konuşulan diller Türkçe ve Arapça’dır. 
Tankut’un iddialarına göre; Nusayriler, Osmanlı hâkimiyeti altına girene 
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kadar yalnızca Türkçe’yi konuşmaktaydılar. Fakat Osmanlı hâkimiyeti ile 
Nusayriler, Türk kültürü ve Türk diline yabancılaşmaya başlamış, Arapça 
Nusayriler arasında giderek yaygınlaşarak Arap kültürünün etkisine gir-
melerine neden olmuştur (Kineşçi, 2017: 113). 

Çukurova bölgesinde Arapça konuşan Nusayrilere karşı “Vatandaş 
Türkçe Konuş” afişleri bastırılmış ve başta Halkevleri olmak üzere Hars 
Komiteleri, Millet Mektepleri tarafından kurslar, seminerler ve çeşitli etkin-
likler yoluyla Nusayriler arasında Türkçe yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır 
(Pınar, 2015: 492-495). Bu etkinlikler özellikle Nusayri çocuklarına yönelik 
olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Hars Komiteleri tarafından Ada-
na, Mersin ve ilçelerinde okullar açılmış, Nusayri çocuklarına Türk dili ve 
Türk kültürünün öğretilmesi amaçlanmıştır (BCA, 490.01.584.17.3, 3-5.). 

Tankut, Nusayriler arasında artan Arapça konuşma temayülünün 
önüne geçebilmek amacıyla “Milli Birlik ve Kültür Birliği” konulu bir de 
proje hazırlayarak bölgedeki okullarda uygulanması için bir proje sun-
muştur (Gökpınar, 2013: 57). Bununla birlikte Hatay’da Türkleştirme fa-
aliyetleri, özellikle Türkçe’nin yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar 
bazı Nusayrilerin tepkisini çekmiş ve yaklaşık 10.000 kadar Nusayri, 1938 
ve 1939 yılları arasında şehri terk etmiştir. 

Bununla birlikte Hatay’da “Eti Türk’ü” olarak değerlendirilen Nusay-
riler arasında Türkçe’yi yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetler, Hatay’ın 
ana yurda katılmasının ardından daha da artarak devam etmiştir. Cum-
huriyeti kuran kadrolar bu soruna büyük önem vermektedir. Bu nedenle 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin beşinci kurultayında bu meseleye de yer ve-
rilmiş ve bu kurultay tutanaklarına yansımıştır (Çelik, 2015: 79). 

5.) Sonuç

Çok uluslu bir imparatorluktan yeni bir ulus devlet yapısı teşekkül 
ettirebilmek için en önemli araçlardan biri de “ortak değerler” etrafın-
da birleşmektir. Hatay, Kurtuluş Savaşı yıllarında düşman işgaline karşı 
verdiği mücadele ile tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Mondros Ateş-
kes Antlaşması’nın imzalanmasının ardından başlayan işgallere karşı ilk 
tepki Hatay’da gösterildi. Hatay/Dörtyol’da işgal kuvvetlerine ilk kurşunu 
19 Aralık 1918 tarihinde Mehmet Çavuş (Kara) attı. Bu bağlamda Hatay, 
Millî Mücadele’nin en önemli merkezlerinden birisi oldu. Verilen bu mü-
cadeleye rağmen Hatay Kurtuluş Savaşından sonra Misak-ı Milli sınırla-
rımız dışında kalmış, Hatay’a özel bir statüyle kendi siyasi tercihini yap-
ması için süre verilmiştir. Bu süre boyunca hâkimiyeti altındaki Suriye 
topraklarından etki alanını genişleterek yayılmak isteyen Fransa, Hatay 
topraklarında kendine bir alan açmaya çalışmıştır. 

Fransızların bu tutumuna karşı Mustafa Kemal Atatürk, Hatay so-
rununu diplomatik yollardan çözmek amacıyla birtakım çalışmalar yürü-
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türken diğer yandan da Hatay ile ilgili bazı araştırmalar yaptırmıştır. Bu 
araştırmalardan en önemlisi Hatay’da yaşayan önemli inanç gruplarından 
olan Nusayriler ile ilgili çalışmadır. Bu çalışma bir saha araştırması olarak 
Hasan Reşit Tankut tarafından yapılmış ve Tankut konu ile ilgili olarak 
bir rapor kaleme almıştır. Tankut tarafından kaleme alınan bu rapor, 1938 
yılında üç farklı dilde kitaplaştırılmıştır.

İlk dönem Cumhuriyet aydınlarından olan Hasan Reşit Tankut, Ha-
tay sorununa duyarsız kalamamış, Mustafa Kemal Atatürk’ün de isteğiyle 
bölgede etno-politik yapı üzerine araştırmalar yapmıştır. Farklı dönem-
lerde Anadolu’da Zazalar, Kürtler hakkında araştırmalar yaparak raporlar 
kaleme alan Tankut, 1937 yılında da Hatay’da Nusayriler hakkında saha 
araştırması yaparak bir rapor kaleme almıştır. Onun bu raporunun Hatay 
sorununun çözümüne önemli katkılar sağladığı bir gerçektir. Hatay’ın ana 
yurda katılmasının ardından Tankut’un da dile getirdiği gibi kültürel etki-
leşim ve iletişimi sağlamak amacıyla bölgede Türkçe eğitim veren kurslar, 
okullar açılmış, seminer, toplantı ve çeşitli etkinliklerle, Nusayrilere Türk 
kültürü aşılanmaya çalışılmıştır.  

Hasan Reşit Tankut raporunda Nusayrilerin inanç sistemleri, kültürel 
özellikleri hakkında detaylı bilgiler verdiği gibi Nusayrilerin Türk kökenli 
olduğunu antropolojik, etnografik, filolojik delillerle ispatlamaya çalışmış 
ve Nusayrilerin, kökenlerinin Türk olduğu iddiasını savunmuştur. Nu-
sayrilerin, Osmanlı Devleti döneminde Türk toplumu ve Türk kültürü ile 
bağlantısının koptuğunu bu yüzden Araplaştığını iddia eden Tankut, İslâ-
miyet öncesi Türk inanç sistemi, Türk kültür yapısı ile Nusayrilerin inanç 
sistemleri ve kültürel yapıları arasında benzerliğe vurgu yapmıştır. 

Tankut’un bu araştırmasının dayanak noktası Türk Tarih Tezi ve Türk 
Dil Tezi’dir. Bu çalışmanın asıl amacı da ulus-devlet anlayışının inşasına 
yönelik olarak toplumsal birlik ve bütünlüğü sağlamaktır. Bunun yanı sıra 
bu alanda yapılan çalışmalar ile elbette ki o günkü koşullarda Hatay so-
rununun ülkemiz lehine çözülmesini sağlamak hedeflenmekteydi. Çünkü 
Hatay nüfusunun önemli bir bölümü Nusayrilerden oluşmaktadır. Bu yüz-
den Nusayrilere aidiyet duygusu aşılanmaya çalışılmış, bu kapsamda Hars 
Komiteleri kurulmuş, Çukurova bölgesinde Halkevleri, Millet Mektepleri 
gibi kuruluşların çalışmaları neticesinde Nusayriler ile bağlantı kurulmuş, 
aidiyet duygusu oluşturulmuştur. Bu durum gerek Hatay’ın anayurda ka-
tılması aşamasında gerekse sonrasında bölgede istikrarın sağlanması aşa-
masında yapılan çalışmaların amacına ulaştığını göstermektedir. Bütün 
bu uygulamalar, ulus-devlet anlayışının inşasına yöneliktir. Bu yüzden 
laik temeller üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, mezhepsel farklı-
lıkların ya da inanç farklılıklarının bir önemi yoktur. Bu yaklaşım, cum-
huriyetin ilk yıllarında yapılan çalışmalarla, laikliğe yönelik uygulamalar-
la ülkemizde yaşayan farklı inanç gruplarına benimsetilmiştir.   
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 Nusayrilerin, Türk toplumu ile aidiyet bağının oluşturulmasında ve 
buna yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi aşamasında Hasan Reşit 
Tankut başta olmak üzere Afet İnan gibi cumhuriyet aydınlarının olduk-
ça büyük etkisi vardır. Hasan Reşit Tankut’un, Atatürk’ün isteği üzerine 
yaptığı bu çalışma pek çok açıdan önemli faydalar doğurmuş ve daha son-
raki yıllarda Hatay ve Nusayriler ile ilgili yapılacak çalışmalara öncülük 
etmiştir. 

Hasan Reşit Bey’in bu çalışması, cumhuriyeti kuran kadroların ve 
ilk dönem cumhuriyet aydınlarının Anadolu’da yaşayan, farklı etnik ve 
inanç gruplarını araştırmaları, tanımaları ve onların sorunlara çözüm yol-
ları aramaları açısından da önem arz etmektedir. Nusayriler halen Orta-
doğu’da ve ülkemizde yaşayan en önemli inanç gruplarından birisi olma 
özelliğini taşımaktadır. Bununla birlikte Nusayriler halen bir kimlik soru-
nu yaşamaktadır. Nusayrilik inancı gerek dini gerekse kültürel yapılarıyla 
Anadolu Aleviliğinden ya da Şiilik’ten farklılık arz etmektedir. Bununla 
birlikte Nusayrilerin, inanç ve ibadetlerini gizli bir şekilde sürdürmeleri 
bu sorunun daha da büyümesine neden olmuştur. 

Nusayriler halen bulundukları coğrafyalarda, toplumlarda kimlik so-
runu yaşamaktadırlar. Bunun nedeni kökenleri ve geçmişlerinin halen tam 
olarak aydınlatılamamasıdır. Ülkemizde ise Nusayriler, her Türk vatan-
daşı ile eşit haklara sahiptir. Nusayriler, ülke nüfusunun büyük bölümü-
nün Sünni Müslüman olması nedeniyle zaman zaman mahalle baskısı gibi 
sorunlar yaşasalar da ülkemizde yaşamlarını sorunsuz bir şekilde devam 
ettirmektedirler. Nusayrilerin, özgürce yaşamlarına devam edebilmeleri, 
Türk toplumu ile her anlamda bütünleştiklerini ve ulus-devlet düşüncesi-
nin doğru temeller üzerine kurulduğunu göstermesi açısından önemlidir.  
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GİRİŞ

Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte internet kullanımı artı-
şına bağlı olarak işletmeler dijital uygulamalara daha çok önem vermeye 
başlamıştır. Bu bağlamda dijital uygulamalara ağırlık verilmesi işletmeler 
için kaçınılmazdır ve işletmelerin rakipleri karşısında sürdürülebilir reka-
bet avantajı sağlamasında hayati önemi bulunmaktadır. Bununla birlikte 
teknolojik gelişmeler tüketicilerin üründen beklentisini de değiştirmiştir. 
Tüketicilerin vaktinin birçoğunu dijital ortamlarda geçirmesi hatta günü-
müzde var olan pandemi sebebiyle internette geçirilen bu sürenin daha 
fazla olması işletmeleri bu alana doğru yönlendirmiştir.

Kurumlar her alanda yaşanan değişimler ve gelişmelere bağlı olarak 
iletişim ve halkla ilişkiler uygulamalarında da teknolojiden yararlanmaya 
başlamış ve dijital mecraların önemi giderek artmaya başlamıştır. Böy-
lece günümüzde dijital iletişim ve dijital halkla ilişkiler gibi kavramlar 
işletmenin rekabet avantajı sağlamasında büyük öneme sahip olmaya 
başlamıştır. Son yıllarda küreselleşme ile birlikte ülkeler arası sınırların 
ortadan kalkması kurumların üretim biçimlerinden, iletişim süreçlerine, 
insan kaynakları yönetiminden, çalışan eğitimine birçok alanda değişime 
yol açmış ve tüm bu alanlarda yaşanan gelişmeler dijitalleşme sürecinin 
bir sonucu olarak geleneksel halkla ilişkiler kavramının da değişime uğ-
raması ile dijital halkla ilişkiler kavramına doğru geçişi hızlandırmıştır 
(Süllü, 2020).

Dijital alanlarda meydana gelen yenilikler ile birlikte geleneksel ola-
rak sunulan hizmet veya ürünler, dijital teknolojiler aracılığıyla aktarıla-
bilir formlara evrilmektedir. Böylece sunulan hizmet ya da ürünlerin yeni 
teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmesiyle çeşitli avantajları bün-
yesinde bulundurması mümkün olmaktadır. Bu süreçlerin en uygun şekil-
de yapılabilmesi ve avantajların değerlendirilebilmesi için halkla ilişkiler 
örgütler için hayati bir rol üstlenmektedir (Kurt ve Kurt, 2017). Dolayısıy-
la bu çalışmada dijitalleşme ile birlikte halkla ilişkiler alanında yaşanan 
değişimlere ve dijital halkla ilişkiler araçları örneklerine değinilmiştir.

1. HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI 

Halkla ilişkilerin tanımına bakıldığında tüm faaliyet alanlarında 
önemli bir yere sahip olması sebebiyle halkla ilişkilerin tanımı noktasında 
bütün uzmanların üzerinde fikir birliğine vardığı ortak bir tanımdan bah-
sedilmesi günümüz için mümkün olmamaktadır (Herbst, 2014: 2).  

Yapılan tanımların bazılarına değinildiğinde; halkla ilişkiler kavra-
mı, bir girişimin, kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren bir kuruluşun 
ilişki içerisinde bulunduğu ya da bulunabileceği kimselerin anlayış, sem-
pati ve desteğinin elde edilmesi ve devam ettirilmesi için yaptığı sürekli 
ve örgütlenmiş bir yönetim görevi olarak ifade edilmektedir. Uluslararası 
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Halkla İlişkiler Derneği IPRA tarafından yayınlanan Altın Kitap Serisin-
de yer alan ve kıdemli Halkla ilişkiler uzmanı olan Dr. Rex Harlow tara-
fından yapılan bir diğer tanıma bakıldığında ise “Halkla ilişkiler, organi-
zasyonla hedef kitlesi arasında karşılıklı anlayış, kabul görme, işbirliği ve 
iletişimin sağlanıp sürdürülmesine yardım eden; sorunların ve konuların 
yönetimiyle ilgili yönetimi kamuoyu konusunda sürekli bilgilendirerek, 
ona karşı duyarlı olmasına yardımcı olan; yönetimin, kamu yararına hiz-
met etme sorumluluğunu tanımlayıp vurgulayan, eğilimlerin önceden 
saptanmasına ve değişiklikten yararlanmasına yardım eden, araştırma 
yöntemleri ile sağlıklı ve etik ilkelere uygun iletişim tekniklerinden birin-
cil araçlar olarak yararlanan özgün bir yönetim fonksiyonudur.” şeklinde-
dir. Yapılan tanımlar doğrultusunda halkla ilişkilerin; bir yönetim işlevi, 
iletişim süreci, kamuoyunu etkileme etkinliği, hedef kitleler ile iyi iliş-
kiler, kamuoyunu yorumlamak ve işletmenin sosyal sorumluluk anlayışı 
çerçevesinde yapılan etkinlikler bütünü olduğu görülmektedir (Göksel ve 
Yurdakul, 2013).

2. HALKLA İLİŞKİLER İLKELERİ

Bütün mesleklerin yazılı ya da yazısız olmak üzere çeşitli kuralları, 
etik kodları ve ilkeleri bulunmaktadır. Halkla İlişkiler kavramının üze-
rinde önemle durulması gereken ilkelerini; dürüstlük, saydamlık/şeffaflık, 
iki yönlü ilişki, yineleme ve süreklilik, sabırlı çalışma, yaygın sorumluluk 
ve inandırıcılık şeklinde sıralamak mümkündür (Ayhan, 2015: 80).

Dürüstlük ilkesi: Hayatın her alanında ve her meslek grubu için ol-
mazsa olmaz ilkelerden biridir. Dürüst davranmayan kişi ve kurum-
lar, kriz döneminde ya da diğer zor zamanlarda itibarlarını kaybetmeye 
mahkûmdur. Hedef kitleyi aldatmadan dürüstlüğünden ödün vermeyen 
kurum ve kuruluşlar imajlarını korumaya devam etmektedir (Kalyon, 
2007: 3).   Tüketiciler, mal veya hizmet üreten güce güven duymak iste-
mektedir; bu durum ise ancak gerçeklerden sapmayarak sağlanmaktadır. 
Bu güveni, hedef kitlenin inancını ve desteğini kazanmak da dürüstlük ile 
mümkün olmaktadır. Bu ilkeye göre kandırma ve aldatma kabul edilme-
mektedir. Halkla İlişkiler çalışmaları sadece gerçek olanla ilgilenmekte ve 
gerçeği yansıtmaktadır (Aydın ve Taş, 2013: 35).  

Saydamlık/Şeffaflık ilkesi; Dürüstlük ilkesini tamamlayan önemli il-
kelerden biridir. İşletmenin örgüt yapısı, pazar alanları, ekonomik gücü ve 
diğer çalışmaları ile ilgili kamuoyuna bilgi verilmesi gerekmektedir. Fa-
kat bu durum zaman zaman olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. 
Kurumun pazar alanlarını, ekonomik gücünü bilen rakip kuruluşlar bunu 
kullanabilmektedir (Aydın ve Taş, 2013: 35). Ancak her şeye rağmen işlet-
melerin ve kamu kurumlarının kendi içlerinde gizli olan bilgileri dışında 
paylaşılabilecek bilgilerini hedef kitle ile paylaşması güvenilir bir kurum 
imajı oluşturması açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin, üretim 
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sürecindeki tüm aşamaları şeffaf bir şekilde yayınlayan bir gıda markası, 
müşterilerinin de üretim sürecine dâhil olmasıyla birlikte güven duymala-
rını sağlamaktadır (Ayhan, 2015: 81). 

İki Yönlü İlişki ilkesi; Halkla ilişkiler, çift yönlü bir iletişim sürecidir. 
İşletme, halkla ilişkiler uygulamalarında kamuoyuna yeterli ve gerekli bil-
giyi aktarıp halkın ilgisini elde etmekte aynı zamanda kendisinden bekle-
nilen istek ve beklentileri anlayıp halkla çift yönlü bir ilişki kurmaktadır. 
Halk ile kuruluşun birbirlerini anlaması ve tanımasıyla aralarında anlam-
lı bir etkileşim sağlanmaktadır. Çift yönlü iletişim aynı zamanda halkla 
ilişkilerin en önemli adımı olan geri bildirimi ortaya koymaktadır (Asna, 
2006: 107-122).

Yineleme ve Süreklilik ilkesi; Halkla ilişkiler uygulamalarında veril-
mek istenen mesajın sıkça tekrar edilmesi anlamına gelmektedir. Hedef 
kitlenin aklında mesajların yer edinmesi ve kolaylıkla hatırlanması için 
mesajların sık tekrar edilmesi önemli görülmektedir. Fakat bu tekrarlama-
larda sürekli aynı iletilerin kullanılması hedef kitle üzerinde bıkkınlığa 
neden olabilmektedir. Bu durumun meydana gelmemesi için iletiler özü 
bozulmadan değiştirilmeli ve bu değişimle birlikte verilmesi gerekmekte-
dir (Peltekoğlu, 2016: 320-321).

Sabırlı Çalışma ilkesi; Halkla ilişkiler, güven ve iyi bir imaj oluşturma 
hedefi doğrultusunda hareket etmektedir. Güven ve iyi bir imaj yaratmak 
da sabır ve zamanla mümkün olmaktadır. Halkla ilişkiler çalışmalarında 
sabırlı olmak diğer kavramların aksine daha fazla önemlilik arz etmek-
tedir. Hedef kitlenin alışkanlıkları, istekleri uzun soluklu bir çalışmayla 
birlikte planlı, programlı çalışılarak tespit edilmektedir. Bu çalışmada ise 
en önemli yardımcılar sabır ve özveri olmaktadır. Şüphesiz sabır ve özveri 
kuruma olumlu bir imaj olarak geri dönmektedir (Bıyık ve Güven, 2009: 
182).

Yaygın Sorumluluk ilkesi; Halkla ilişkiler uygulamaları için yalnız-
ca kurumun halkla ilişkiler departmanı değil, tüm yapılarının sorumlu 
olması gerekmektedir. Kurumun vizyonu, misyonu ve hedeflerinin tüm 
çalışanlar tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Herhangi bir soru kar-
şısında ‘bilgim yok’ cümlesi kurumun hiçbir çalışanı tarafından sarf edil-
memelidir. Bunun için tüm kurum çalışanlarının kendilerini sorumlu his-
setmesi ve ona göre hareket etmesi elzemdir (Peltekoğlu, 2016: 320-321).

İnandırıcılık ilkesi; Halkla ilişkiler uygulamalarında inandırıcı olmak 
gerekmektedir. Bu doğrultuda paylaşılan mesajlarda çelişkiye düşmemek, 
iletişim halinde olunan söz konusu hedef kitleyi ikna etmek, karşı tara-
fa samimiyetle inanmak ve güvenini kazanmak önemlilik arz etmektedir 
(Kalender, 2013: 8). Kurumlar vermek istedikleri mesaja önce kendileri 
inanmalı sonrasında hedef kitlelerini tanıyarak inandırma çabalarına gir-
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melidir. Kısaca, inandırıcılık zor ancak başarıldığı zaman uzun vadede 
olumlu sonuçlar vermekte ve işletmenin toplum ile iletişimi güçlendirerek 
hedef kitlenin desteğini sağlamaktadır (Oreilly, 2013: 190-197).

3. GELENEKSEL HALKLA İLİŞKİLERDEN DİJİTAL 
HALKLA İLİŞKİLERE GEÇİŞ

Geleneksel medyada yer alan halkla ilişkiler çalışmalarında içerik tek 
yönlü olarak aktarılmaktadır. Geniş kitlelere tek taraflı olarak verilen içe-
rikler bu kitleler tarafından alınıp tüketilmekte fakat bu kitleler özelleşti-
rilememektedir. Geleneksel medyada içeriklere müdahale edilmemekte, 
yorumda bulunulmamakta ve değişiklik yapılamamaktadır. Kitleye ulaş-
tırılan mesajlar tek taraflı olarak aktarılmakta ve iletişim süreci bu şekilde 
sonlanmaktadır (Coşar, 2018: 58). 

İletişim teknolojisindeki yeni değişiklikler halkla ilişkiler uygulama-
larının boyutunu değiştirmiş ve değişmeye de devam etmektedir. Nasıl 
ve nerede çalışıldığı, iş arkadaşları, müşteriler ve medya ile nasıl iş birliği 
içinde bulunulduğu vb. tüm bu etkenler teknolojik gelişmelerden etkilen-
mekte ve değişim göstermektedir (Sancar, 2016: 86).  Dolayısıyla bu ge-
lişmeler neticesinde halkla ilişkiler kavramı, dijital yeniliklere bağlı deği-
şimlerle kurumun değişime nasıl uyum gösterdiği ve yaşanan yeniliklerin 
kurumun gelişimine etkili bir şekilde nasıl dâhil edileceğine dair yolların 
çizilmesi noktasında dijitale doğru evrilmeye başlamıştır (Swanson, 1994: 
1070). 

Küreselleşme ile birlikte hayatın vazgeçilmez parçası olan internet, 
her alanda olduğu gibi halkla ilişkiler alanında da kurum veya kuruluşla-
rın hedeflerine ulaşabilmesinde önemli bir yere sahiptir. İnternetin diğer 
araçlara göre en önemli özelliği karşılıklı etkileşime imkân sağlaması ve 
anında geri dönüşümün alınabilmesidir. İnternetin sunduğu avantajlar sa-
yesinde, hedef kitleye ürün ya da hizmete ilişkin bilgi sunulmasının yanı 
sıra bu kitlenin istek ve ihtiyaçlarının da yerine getirilmesinde karşılıklı 
etkileşimin olmasına da katkı sağlanmaktadır (Özel, 2014: 303-321). 

Dijital halkla ilişkiler kavramı ile birlikte sosyal medyadan yararla-
nılması, bilgi üretilmesi, toplanması ve paylaşılması için tamamen farklı 
bir yapıya sahip yeni birtakım etkiler meydana getirilmekte ve aynı za-
manda bireylerin içerik oluşturma ve katkıda bulunma tarzındaki gün-
lük rutinlerini yeniden şekillendirildiği ifade edilmektedir (Allagui ve 
Breslow, 2016: 45-98). Bunun yanı sıra geleneksel medyayı değişmeye 
ve bütünleşmeye ikna etmektedir. Yeni dinamiklerin ortaya çıkmasıyla, 
halkla ilişkiler uzmanlarına yeni bir bakış açısı sağlanmaktadır ve böylece 
doğrudan çevrimiçi sohbet yoluyla insanlarla daha hızlı bir şekilde ileti-
şim kurulabilmektedir (Huang, 2016: 141-160). Bu noktada sosyal medya 
uygulamaları işletme paydaşları ile etkin bir şekilde iletişim kurulabilme-
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sinde etkiye sahip olmaktadır. Sosyal medyaya yakınlaşan halkla ilişkiler 
araçları ve taktikleri halkın gerçek anlamda anlaşılmasını sağlamakta ve 
böylelikle daha iyi bir katılım imkânı yaratmaktadır (Alikılıç ve Atabek, 
2012: 57). 

Günümüzde kurum ile ilgili bir içeriğin hedef kitleye ulaştırılmasın-
da geleneksel halkla ilişkiler yöntemlerinin yetersiz kaldığı görülmekte-
dir. Sadece belli bir gazetecinin ya da editörün eline ulaşan basın bül-
tenleri yerini uzmanların düşünceleri ve kurum hikâyelerinin yer aldığı 
basın bültenlerine bırakarak, haber arama motorları ve dijital mecrada 
hedef kitleye ulaştırma çabalarına artık dijital halkla ilişkiler denilmek-
tedir (Koçyiğit, 2017: 66-67.) Geleneksel halkla ilişkiler süreci yalnızca 
medya ile ilişkiler sürdürüp, medya merkezli iş yapma şekillerinin yerine 
artık farklı alanlarla eş zamanlı birleşebilen, hızlı, hedef kitlesine özel ile-
tişim stratejileri ve iletişim uygulamaları geliştirebilen, dijital mecraları 
iyi yönetebilen bir anlayışa dönüşmektedir. Dijital mecraların gelişimiyle 
beraber işletmeler artık kendi hedef kitlesine daha kolay ulaşmakta, kendi 
medya markasını yaratma gücünü ellerinde bulundurabilmektedir (Alla-
gui ve Breslow, 2016: 45-98). Arama motorlarında (Google, Yahoo, Yan-
dex vb.) üst sıralarda çıkmak, sosyal medya uygulamalarında (instagram, 
youtube, twitter vb.) takipçi sayısı önemli bir dijital platform unsurudur. 
Ayrıca diğer dijital platformlar (bloglar, mikrobloglar, içerik paylaşım si-
teleri, forumlar, sosyal ağ siteleri vb.) hedef kitleye ulaşmanın hızlı ve et-
kili yollarıdır (Vogel, 2017: 65).

• Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 Kavramı

Küreselleşme ile beraber internetin günlük hayatın bir parçası haline 
gelmesi ve sık kullanılması ile birlikte bireyin internetle ilk karşılaştığı 
dönem Web 1.0 sürecidir. Web 1.0 ifadesi internetin ilk dönemini ifade et-
mek için kullanılmaktadır. Web 1.0 olarak ifade edilen dönemde tek taraflı 
bir içerik aktarma bulunmaktaydı yani içerik, içeriği yayınlayan sorumlu, 
bir de okuyucusu bulunmaktaydı. Kullanıcıların aktarılan içeriklere mü-
dahalede bulunabilmesi veya yorum yapabilmesi bunun yanı sıra içerik 
üretme imkânı bulunmamaktaydı. Web 1.0 döneminde yazar ne yazarsa 
okuyucu onu okumak ve onunla yetinmek durumundaydı. Web 1.0 da 
kullanıcılar yalnızca okuyucu olarak ve sadece bilgiyi alabilen konumda 
nitelendirilmekteydi. Bu şekilde nitelendirilmesinin sebebi yalnızca bu 
kadarına izin verilen bir kullanıcı topluluğunun olmasıydı, tüm kontroller 
bu dönemde web sitesinin elinde bulunmaktaydı (Demirci, 2017: 1-21).

İlerleyen zamanlarda kullanıcıların sunulan içeriklerin yetersizliğin-
den ötürü müdahalede bulunma, kendi içeriklerini oluşturma, bu içerikle-
ri paylaşma ve etkileşimde bulunma isteği yalnızca bilgi alabilme mantığı 
üzerine kurulan Web 1.0 döneminden Web 2.0 dönemine geçiş sürecini 
başlatmıştır. Web 1.0 olanaklarının yetersizliğinden ve çağı yakalaya-
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mamasından dolayı gelişen Web 2.0 dönemine geçişle birlikte internet 
dünyasında insan etkileşimi dönemi başlamıştır. Web 2.0 dönemine ba-
kıldığında kullanıcılar, Web 1.0 dönemine göre daha üretici ve aktif bir 
konuma gelmiştir. Web 2.0 dönemine geçilmesi ile birlikte kullanıcılar 
içerik oluşturmadan, içeriklerin paylaşılmasına ve yorumlanması gibi bir-
çok yetkiye sahip olmaya başlamıştır (Fidan, 2013: 153-160).

O’Reilly Media’nın öncülük etmesiyle 2004 yılında ortaya çıkan 
Web 2.0 kavramı, ikinci nesil internet tabanlı web hizmetlerinin yanı 
sıra sosyal ağların, web tabanlı ansiklopedilerin, forumların ve podcast-
lerin içerisinde olduğu bir kavram olarak ifade edilmektedir.  Tekno-
lojinin yeni boyutlara ulaşması ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı 
olarak nitelendirilen Web 2.0, içeriği mikro boyutlara indirmesi sebe-
biyle büyük yeniliklerin ortaya çıkışına ön ayak olmuştur.  Bu dönemde 
kullanılan sitelerde birden fazla farklı kaynaktan elde edilen bilgilerin 
kullanıcıya verilmesi önemli özellikler arasında yer almaktadır. İstek ve 
ihtiyaçların karşılanması noktasında teknolojik gelişmeye bağlı olarak 
uygulamaların kullanılabilmesinde herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Böylece kullanıcılar teknik anlamda sorun yaşama-
dan fotoğraflarını, kendilerine ait içerikleri siteler üzerinden oldukça ko-
lay bir biçimde paylaşabilmektedir. Bunun yanı sıra bu içerikleri arayan 
ya da içeriklere gereksinim duyan kullanıcıların aradıklarını bulma nok-
tasında işlerini kolaylaştıran, portallar, arama motorları, kullanıcının 
kontrolündeki yeni nesil web araçlarına eklenen tamamlayıcı halkaları 
oluşturmaktadır (Gıfford, 2010: 62-72).

İşletmeler bakımından Web 2.0, müşterileri ile iki yönlü bir ileti akışı 
sağlamanın yanı sıra, işletmenin site trafiğini arttırılması, arama moto-
ru optimizasyonunu arattırılması, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi, iş 
ortaklarıyla bağ kurulması, kuralların düzenlenmesi, müşterilere yeni 
ürünler hakkında bilgi verilebilmesi, müşteri görüşlerine yer verme, ça-
lışanların müşterilere direkt olarak ulaşabilmesinin, çalışanlarla iletişim 
kurulabilmesi ve müşterilere gerekli hizmet ve desteğin sağlanabilmesi 
gibi çeşitli yararlar sağlamaktadır (Hebst, 2014: 1-16).

Web 3.0’a gelindiğinde, interneti bir veri tabanına dönüştürmeyi 
içeren ve internetin gelişimini tanımlamak amacıyla üretilmiş olan bir 
terim olarak açıklanmaktadır. Web 3.0, uygulamaların görünür kısmı-
na odaklanıldıktan 10 yıl sonra ortaya konan ve uygulamaların görün-
meyen, arka plandaki görevlerine yönelik yeni bir çağı belirtmektedir. 
Web 3.0 ile, kullanılan web siteleri, uygulamalar yapay zekâ olmaktan 
çıkıp kullanıcılarla iletişim kurabilen bireyler gibi davranmakta, kul-
lanıcıları tanıyarak onlarla iletişim kurabilmektedir (Demirci, 2017: 
1-21).
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4. DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI 

Halkla ilişkiler internetin hızla gelişmesi ile birlikte daha geniş kitle-
lere ulaşmış, normal sınırlarının çok ötesine geçmiştir (Green, 2010: 54). 
Dijital kavramı, verilerin bir ekran üzerinde elektronik bir şekilde göste-
rilmesi olarak ifade edilmektedir.  Yenilikçi bir kavram olan dijital halkla 
ilişkiler ise “yeni bilgi iletişim teknolojileri (ICTs) aracılığıyla dijital or-
tamlarda gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamaları olarak tanımlan-
maktadır.” Bu uygulamalar yaratıcı, stratejik, hızlı ve sonuç alma mer-
kezli olduğu gibi aynı zamanda uygun maliyetli olarak da görülmektedir. 
“Dijital halkla ilişkiler; haberleşme, iletişim ve etkileşim kanalları olarak 
işlev gören sosyal medya, arama motorları ve online web siteleri aracılı-
ğıyla gerçekleştirilen uygulamalardır.” Bu açıklamalardan hareketle, di-
jital platformlar vasıtasıyla yapılan tüm halkla ilişkiler çalışmaları dijital 
halkla ilişkiler olarak ifade edilebilir (Özel ve Sert, 2014: 305).

Dijitalleşme işletmelerin diğer fonksiyonlarının yanı sıra halkla iliş-
kiler uygulamalarının da niteliğini değiştirmiş ve değiştirmeye devam et-
mektedir. Kurumlar, halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirebilmek 
için daha etkili yöntemler bulma, itibarlarına ve marka imajlarına pozitif 
katkıda bulunma çabası içerisindedir.  Dijital Halkla İlişkilerin genel ola-
rak dört temel özelliği bulunmaktadır: stratejiktir, bütünleşiktir, hedefe 
odaklıdır ve ölçülebilirdir (Holtz, 2002: 16).  

İnternet aracılığıyla halkla ilişkiler birimi hedef kitle ile iletişime geç-
mek için artık sadece geleneksel medyaya bağlı bulunmamaktadır. Gele-
neksel medya araçları dijital medya araçlarıyla değiştirilerek kullanılmak-
tadır (Jo ve Jung, 2005: 69). Dijital araçlar, işletmelerin hedef kitlesi ile 
hızla bütünleşmesini sağlamakta ve daha uzun süreli ilişkiler geliştirerek 
halkla ilişkiler etkinliklerini daha faydalı, etkili bir şekilde gerçekleşme-
sini sağlamaktadır (Allagui ve Breslow, 2016: 45-98). Dijital halkla ilişki-
lerin doğuşu, geleneksel halkla ilişkilerin tamamen yok olması gerektiği 
anlamına gelmemektedir. Fakat günümüzün küresel rekabet ortamı işlet-
meleri etkili halkla ilişkiler çalışmaları gerçekleştirmeye zorlamaktadır. 
Bu sebeple teknolojik anlamda yaşanan her yeni gelişmeyle birlikte dijital 
halkla ilişkiler daha da zorunlu hale gelmektedir (Green, 2010: 54).

5. DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER İLKE VE AMAÇLARI 

İnsanlar iletişim ile var olmakta ve insanın olduğu her yerde muhak-
kak iletişim bulunmaktadır. İletişim kavramına halkla ilişkiler açısından 
bakıldığında, “anlamların insanlar arasında ortak kılınma çabası” olarak 
tanımlanmaktadır. Halkla ilişkilerin en önemli amacı hedef kitlesidir ve 
hedef kitlesi ile çift yönlü etki düzeyinde başarılı, etkili bir iletişim kurma 
çabası oluşturmaktır (Acungil, 2018: 74-98).



Özlem Taştepe, Hüsna Yılmaz132 .

Dijital dönüşüm her şeyi ve herkesi etkisi altına almaktadır. Özellikle 
işletmeleri ve onların iş yapma şekillerini, hedef kitle ile olan iletişimleri-
ni ve iş tanımları gibi unsurları tamamen değiştirmektedir. Küresel reka-
bet ortamındaki yarışa ayak uydurabilmek için bir nevi değişmek zorunda 
oldukları da söylenebilir. Kurumların devamlılığını sağlayan en önemli 
etmenlerden biri olan halkla ilişkiler artık dijital halkla ilişkilerle birlikte 
rekabet koşullarına ayak uydurmak için daha iyi ve hızlı planlanmış bir 
iletişim stratejisini yerine getirmektedir (Moppel, 2018: 26-45).

Geleneksel ve dijital halkla ilişkiler kurumların hedeflerine ulaşma-
sında bir bütün olarak görev yapmaktadır. Amaç hedef kitlenin algısını, 
kurumun imajını ve güvenirliliğini, kurumun itibarını pozitif bir biçimde 
şekillendirmektir. Sonuç olarak, dijital dünyaya ayak uydurabilen, hızla ve 
doğru kararlarla, stratejik iletişim çalışmalarıyla, doğru iş programlarıyla 
hareket eden işletmeler ayakta kalabilmektedir (Vogel, 2017: 65).

Dijital halkla ilişkiler çalışmalarının etkili bir biçimde yürütülmesi 
için dikkat edilmesi gereken bazı stratejiler bulunmaktadır. Öncelikle ça-
lışmanın hedef kitlesi belirlenmeli sonrasında belirlenen bu hedef kitleye 
doğru bir şekilde ulaşmayı sağlayacak iletişim aracı seçilmeli ve bu doğ-
rultuda planlar oluşturulmalıdır. Hedef kitlenin belirlenen iletişim aracına 
erişim kolaylığının her platformdan sağlanması ve daima ulaşılabilir ol-
ması önemlilik arz etmektedir (Moppel, 2018: 26-45).

6. DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER ARAÇ VE İŞLEVLERİ

Dijital halkla ilişkiler, basit anlamıyla halkla ilişkilerin dijital ortam-
lardaki versiyonudur. Dijital ortamda bulunan bütün araçları dijital halkla 
ilişkiler araçları olarak kabul edersek, geleneksel medyada yer alan mec-
raların sayısı, dijital medyadaki mecralara göre sayıca azdır (Huang, 2016: 
141-160).

 Dijital ortamda yer almak, öne çıkmak günümüz koşullarında ku-
rumların geleceği için önem arz etmektedir. Halkla ilişkiler bütün bu deği-
şim ve dönüşüm sürecinden yola çıkarak, dijital halkla ilişkiler unsurları, 
“Arama Motoru Optimizasyonu, Kurumsal Bloglar, Mikrobloglar, Kişisel 
Dijital Asistanlar, Online Takip (Monitoring), Wikiler, Forumlar, Podcas-
ting, Sosyal Medya Platformları, Kurumsal Web Siteleri, Elektronik Posta 
(E-mail), Online Haber Bültenleri, Intranet ve Extranet, Mobil Anlık İle-
tişim vb. olarak sıralanmaktadır” (Kuo, 2013: 948-962). Halkla ilişkiler 
uzmanları geniş kitlelere ulaşabilmek için dijital teknolojiden aktif olarak 
yararlanmaktadır. İnternet vasıtasıyla 7 gün 24 saat boyunca, dünyanın 
her tarafındaki bireylere kesintisiz olarak ulaşılabilmekte ve internetin bu 
özelliğinden oldukça etkin bir biçimde yararlanılmaktadır (Hachigian and 
Hallahan, 2003: 43). Halkla ilişkiler uzmanları değerlendirmeler yaparak, 
hedef kitlelerinin, müşterilerinin ve paydaşlarının işletme hakkındaki gö-
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rüşlerini öğrenebilmekte, Web ortamında var olan söylemleri bilmekte, 
oluşturulacak strateji ve mesajları iyi bir şekilde planlayabilmekte ve kriz-
lerde acil çözümler bulabilmektedir. Değerlendirme sonucu dijital halkla 
ilişkiler uygulamacıları, bir marka ürün ve hizmetlerinin sosyal medyada 
nasıl görüldüğünü bilebilmekte, olumlu mu yoksa olumsuz bir görüntü 
sergilediğini bu sayede görebilmekte ve bu doğrultuda yeni stratejik adım-
lar atabilmektedir. Kısaca sosyal medyada yer alan bilgiler onun stratejik 
kararlarında “etkili” olmaktadır. Planlanan ve uygulanan strateji doğru ise 
aynı doğrultuda devam edilmekte, değil ise yeni stratejiler belirlenmekte-
dir (Huang, 2016: 141-160).

6.1. DİJİTAL HALKLA İLİŞKİLER ARAÇLARINA İLİŞKİN 
ÖRNEKLER

• Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

Arama motoru, web sitelerinin indekslenmesi yoluyla kullanıcıların 
girmek istedikleri kelimeleri yazarak gitmek istediği web siteye yönlen-
dirilmesini sağlayan web sitesi olarak ifade edilmektedir.  Bing, Yahoo ve 
Google arama motoruna örnek verilebilir (Özel ve Sert, 2014).

• Kurumsal Bloglar

Kurumsal bloglar, firmalar arasındaki iletişimde önemli bir faktör 
olarak görülmekte ve sosyal medya stratejilerinin planlanmasında anahtar 
faktör olarak ön plana çıkmaktadır (Özel ve Sert, 2014). Resim 1’de ku-
rumsal bloğa ilişkin örnek gösterilmiştir.

Resim 1. Kurumsal Blog Örneği

Kurumsal blog, bir firmanın web sitesindeki o firmanın kurumsal-
lığına ilişkin içerik bileşenleridir. Kurumsal blogda, şirketin logosu, adı, 
misyonu ve vizyonu yer almaktadır. Ayrıca firmaya ilişkin görüntülerden 
oluşan bir resim galerisi vardır. Bununla birlikte işletmenin ortaklık yapı-
sını gösteren bir “bilgi toplumu hizmeti” linki bulunmalıdır  (Cesur, 2019).
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Resim 2. Kurumsal Blog Uygulama Modeli

Kaynak: Mazurek, 2008, s.403.

Mazurek tarafından geliştirilen modele göre kurumsal bloglar Resim 
2’de gösterildiği şekilde ifade edilmektedir. İlk aşamaya bakıldığında ku-
rumsal blog uygulamaları, kurumun internet ortamındaki tek varlığının 
bir blogtan ibaret olduğu görülmektedir; ikinci aşamada ise blog dışında 
kurumsal bir web

sitesi bulunmakla birlikte aralarında etkileşim bulunmamaktadır. Bir 
sonraki aşamaya geçildiğinde

kurumsal web sitesi ve kurumsal blog arasında uyum olduğu ve bir-
likte hareket ettiği ifade edilmektedir. Son aşamada ise kurumsal blog, 
kurumun web sitesi içine entegre olmaktadır (Özel ve Sert, 2014).

• Kurumsal Web Sitesi

Bir web sitesi işletmelerin dışarıya açılan bir penceresi olarak yani 
işletmelerin kültürünü ve kimliğini yansıtan bir araç olarak ifade edil-
mektedir. Dolayısıyla iyi bir şekilde oluşturulan web sitesi kamuoyunu 
bilgilendirme fonksiyonunun yanı sıra işletmelere kurumsal imaj da sağ-
lamaya katkı sağlamaktadır (Cesur, 2019).
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Resim 3. Bir Kurumsal Firma Web Sitesi Ana Sayfası

Resim 3’de elektrik ve enerji alanlarında hizmet veren Prestij Enerji 
firmasının kurumsal web sitesinin anasayfası görülmektedir.

• Site İçi Navigasyon

Kullanıcılar web sitelerde arama yaptıklarında birçok sekme kulla-
nılmasına bağlı olarak hangi sayfada olduğunu unutabilmekte veya bir 
önceki sekmeye dönüş yapmakta zorlanmaktadırlar. Dolayısıyla istenilen 
sayfaya yeniden dönülebilmesi ya da nerede olduğunu bilebilmesi için site 
içi navigasyon işe yaramaktadır (Cesur, 2019). Resim 4’de site içi navigas-
yona ilişkin örnek verilmektedir.

Resim 4. Site İçi Navigasyon Örneği

Örneğin resimde görülen sitede “Motor Teknolojileri” sayfasından “Ar-
Ge” sayfasına gidilecekse iki defa geri tuşuna basılması yeterli olmaktadır.

• Mobil Uyumlu Web Sitesi

Mobil uyumlu web site, kullanılan aracın ekran büyüklüklerine 
göre şekil alabilmektedir. Resim 5’te mobil uyumlu bir web sitesinin 
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masaüstü bilgisayarda açıldığında nasıl göründüğü gösterilmiştir (Ce-
sur, 2019).

Resim 5. Mobil Uyumlu Web Sitesi Örneği

Dijitalleşme ile birlikte online iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı 
dönüşüm halkla ilişkiler stratejilerinde önemli gelişmelerin yaşanması-
na katkı sağlamıştır. Online iletişim formlarının yaygınlaşması işletme-
ler açısından yeni fırsatların doğmasını beraberinde getirmiştir (Şehirli, 
2018).

SONUÇ

Geçmişten günümüze çok önemli bir disiplin olan halkla ilişkiler uy-
gulamaları, kamu yararı göz önünde bulundurularak firmaların tüketicile-
re doğru iletişim kanalları yardımıyla ulaşmasını sağlamaktadır. Özellikle 
son yıllarda yaşanan değişimler sonucunda dijitalleşmenin hayatın vaz-
geçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte tüm alanlarda gerçekleşen 
karşılıklı iletişim çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Hem küreselleşme hem 
de teknolojinin ileri seviyelere ulaşması halkla ilişkiler süreçlerini de et-
kileyerek önemli bir dinamik haline gelmiştir. Bununla birlikte tüm alan-
larda sınırların ortadan kalkması insanları, kurumları ve zamanı birbirine 
daha çok yakınlaştırmıştır. Artık herhangi bir ülkede yaşanan herhangi 
bir olay veya gündem diğer bir ülkeyi de etkileyebilmekte ve bu durum 
üretim biçimlerinden, satın alma davranışlarına, insan kaynaklarından, 
halkla ilişkilere birçok alanda değişimin yaşanmasına sebep olmaktadır. 
Günümüzde dijitalleşme ile değişimi yakından takip edebilmek ve değişi-
me uyum sağlayabilmek için dijital dünyaya entegre olabilme yeni iletişim 
yöntemlerini belirlemede ve dijital alana daha fazla ağırlık verilmesinde 
büyük öneme sahip olmaktadır.
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1. GİRİŞ

İnsanlığın varoluşundan itibaren renkler yerlerini alırlar. Çevresel et-
kileşim, günlük ve iş hayatındaki motivasyonunu gibi pek çok durumu 
renkler etkilemektedir.

Tasarımsal uygulamalarda, endüstriyel ambalajlar, otomobil, ev de-
korasyonu ve giyim gibi pek çok alanda   önemli bir unsurudur. Renkler 
kullanıldıkları alanlara göre uyarı, yasaklama, yönlenme gibi durumları 
kişisel etkileşimde ve gündelik hayatta ki pek çok alanın parçasını oluş-
turmaktadır. 

Matbaa işletmeleri genel olarak üç ana birimden oluşmaktadır. Bun-
lar; baskı öncesi, baskı ve baskı sonrasıdır. İşletmelerin üretim hatları ve 
ürün çeşitlerine bağlı olarak satış pazarlama, fiyatlandırma, kalite kontrol, 
ürün geliştirme gibi farklı birimler ile desteklenmektedir.

Bu çalışmada, matbaa çalışanlarının renk algısı incelenmiştir. Ön-
celikle rengin kişilere göre ne şekilde adlandırıldığını ve etkileri olmak 
üzere, yaş-cinsiyet, matbaa işletmesindeki hangi birimde çalıştığı, eğitim 
seviyesi gibi çeşitli etkenlerin renkleri adlandırmada nasıl bir etkiye sa-
hip olduğunun tespitleri gerçekleştirilmiştir. Renklere karşı farklı bakış 
açıları, çalışılan iş ortamında birimler arasındaki farklılıklara göre renk 
seçimini etkileyen kriterler baz alınmıştır. Farklı matbaalarda, farklı bi-
rimlerde çalışan kişilere hazırlanan 15 soruluk bir anket farklı matbaa ve 
birimlerinde yüz yüze anket uygulaması 95 kişiye gerçekleştirilmiştir. 
Çalışanların verdiği cevaplar üzerine algıladıkları renklerin adlandırma-
ları istenmiş ve oluşan sonuçlar grafik ve tablolar ile verilerek yorumlan-
mıştır.

2. RENK OLUŞUMU

2.1 IŞIĞIN TANIMI

Işık tanımı ile ilgili farklı kaynaklarda çeşitli tanımlamalar vardır. 
Işımanın ışığın geldiği kaynağından çıkıp, nesnelere çarparak yansıma-
sı sonucu canlıların çevresini görmesini sağlayan vakıadır. Işık yayarak 
görülür duruma geçenlere ise ışık kaynağı adı verilmektedir. Işık, genel 
kullanımıyla görünür ışığı tabir etmektedir.

İnsan gözü tarafından görülebilen elektromanyetik dalgalara görünür 
ışık denir. 380 nm ile 760nm arasında dalga boyuna sahip olan görünür 
ışıktır. Elektromanyetik dalga boyunda görünür ışık, kızılötesi ile moröte-
si arasında yer almaktadır. Kızılötesi dalga boyundan kısa dalga boyuna 
sahip görünür ışık mor ötesi dalga boyundan ise uzundur.

Işık, kızılötesi ve ultraviyole dalga boylarınıda kapsayan elektroman-
yetik dalgaları ifade ettiği gibi, bazı durumlarda sadece görünür ışığı ta-
nımlamaktadır.
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400 nm ile 800 nm arasında değişen aralıktaki dalga boyuna sahip 
ışık görünür ışık olarak adlandırılır. 

2.2 RENGİN TANIMI

Işık kaynağından saçılan ışımanın çevremizde bulunan cisimlere 
çarpması neticesinde belli kısmının olması ve bır kısmını yanısması sonu-
cu gözde görülen  etkisine  renk denir. Yansıyan ışımanın cismin niteliğine 
göre gösterdiği farklılıklara ‘renk tonu’ denilmektedir. .Cisme gelen ışığın 
tümünün göze yansımasın sonucu beyaz ışık , tam tersi olduğu hiç yansı-
madığı durumda  siyah olarak algılanmaktadır.

2.2.1 Renk Biliminin Ortaya Çıkışı

İngiliz fizikçi Isaac Newton, renk kavramını bilimsel olarak görüş 
bildiren ilk bilim insanıdır. Güneş ışığını elmas bir prizmadan geçirerek 
1670’de renkleri ayrıştırdı. Karanlık bir alanda yaptığı deneyde kapı deli-
ğinden gelen güneş ışığının prizma üzerinde parçalandığını ve gökkuşağı 
renklerini yansıttığını fark etti. Newton renklerin yansımasını prizmada 
sıralı bir şekilde dizilimine “spektrum solaers” adını verdi. 

Renk bilimi ile ilgli Newton’ın öncülük ettiği bilimsel çalışmalar renk 
bilimi incelemelerinin önünü açmıştır. 

Newtonun başlattığı renk çalışmalarından sonra farklı bilim insan-
larıda renk konusunda çalışmalr yapmıştır. Michel  Eugene Chevreul, 
Thomas Young ve Hermann von Helmholtz da rengi bir bilim dalı olarak 
inceleyen bilim insanları arasındadır.

Renklerin sıcaklıklarını prizmadan geçen ışğın etkisini ölçmeyi ilk 
gerçekleştiren William Herschel’ dir. Herschel çalışmasında, renk tayfının 
en üstünde bulunan kırmızı rengin en yüksek sıcaklık ve en altındaki mor 
ışığın ise en düşük sıcaklık olarak tanımladı.

2.2.2 Ana Renkler

Farklı renklerin karışımları ile elde edilemeyen renklere Ana renkler 
denilmektedir. Renk teorilerinin bilinmesi, birincil ve ikincil renk olarak 
adlandırılması ile ilgili anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

Işık renklerinin oluşturulmasında birincil renkler kırmızı, yeşil ve 
mavi renkleridir. Birincil ışıksal renklerden kırmızı ile yeşilin karışımın-
dan sarı, yeşil ile mavi karışımından cyan, mavi ile kırmızının karışımın-
dan ise magenta rengi elde edilmektedir. Üç birincil ışık rengi olan kırmı-
zı, yeşil ve mavinin  karışımından ise beyaz elde edilmektedir.

Pigmentler ise maddesel renklerden oluşmaktadır. Maddesel renkler-
de üç birincil renk, cyan, magsanta ve sarıdır. Maddesel renkler çeşitli 
oranlarda karıştırıldığında diğer ara renkleri oluşturur. Maddesel renkler-
den magenta ile yellow karışımından kırmızı, sarı ve cyan karışımından 
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yeşil, cyan ile magenta karışımından ise mavi renk oluşmaktadır. Buna 
duruma göre  kırmızı, yeşil ve mavi renkler maddesel renkler için ikincil 
renkleri oluşturmaktadır. Maddesel üç temel pigmentin karışımından ise 
siyah (black) renk oluşmaktadır. Maddesel renk karışımında ise birincil 
renkler olan cyan, magenta ve yellow, ışıksal  renk karışımında ikincil 
renkleri oluşturmaktadırlar.

 2.2.3 Ara Renkler

Çıkarımsal ve toplamsal karışımda renk oluşumlarının farklı olma-
sından dolayı, ana ve ara renklerinin de farklı olmaktadır. Maddesel renk-
lerde birincil rengin, ikincil renkle karıştırılması ile üçüncül bir  renk elde 
edilmektedir.

Ara renkler renk çemberinde birincil renkler arasında bulunmaktadır. 
Bununla birlikte üçüncül renkleri, ikincillerle karıştırılarak haki yeşili, 
okyanus mavisi, açık yeşil, mürdüm, marka kırmızısı ve turuncu tonları 
gibi renklerin bulunduğu farklı renkler elde edilmektedir. Birincil veya 
ikincil renklerin oranlarını ve sıralamalarını değiştirerek çok sayıda renk 
tonu elde edilebilmektedir.

2.3 RENK MODELLERİ

Bilgisayar ekranda ya da basılı bir  ambalaj malzemesinde renk mil-
yonlarca tram noktarı veya pikselden oluşmaktadır. Tramlar her iki ortam 
için farklı yapıdadır. Red, Green, Blue (RGB) sonsuz ışık kaynağından 
oluşurken , Cyan, Magenta, Yellow sonsuzdan gelen ışığın bir yüzeyden 
yansımasından oluşan bir renk evrenine sahiptir.

Renk modeli oluşturulmasının amacı, uluslararası standartlarla kabul 
edilebilir şekilde renk ifadesini kolaylaştırmaktır. Renk modeli oluşturul-
masında temel olarak  3 eksenli koordinat sisteminin özellikleri tüm renk-
ler için tek bir sayısal nokta tarafından temsil edilmektedir. Renk model-
lerinde renkler matematiksel olarak temsil edebilecek şekilde anlatılmak-
tadır. Renklerin sayısal 3 boyutlu koordinat sisteminde birbirilerinden her 
bir tonun ayrışması ile tam olarak tespit edilmiş olmaktadır. Renk tonları 
belirtilirken renk modellerinde koordinat düzleminde rengin yeri belirtil-
diği için tespit edilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Renk modelleri, renk tonları arasındaki sayısal ilişkiyi belirtmekte-
dir. Renk uzayları renk sayılsal değerlerin renk olarak mutlak anlamını 
tanımlamaktadır. İnsanların renkleri farklı algılaması ile doğrudan ilişkili 
olan CIE, LAB gibi bazı renk oluşumları, sabit renk evrenine sahiptir. 
Farklı oluşturulan renk modeller cihazlardan bağımsız olarak tanımlanır. 
RGB, CMYK, HSL, HSB vb. diğer renk modelleri ise çok farklı renk evre-
nine sahip olabilirler. Bu modeller, bağlı oldukları renk evreni veya cihaza 
göre değiştiğinden cihazlara bağımlı olarak tanımlanabilmektedir.
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2.3.1 Toplamsal Renk Karışımları ( RGB )

Kırmızı, Yeşil ve Mavi için RBG olarak da adlandırılan bir kısaltma-
dır. Kırmızı “R” ,Yeşil “G”ve Mavi “B” ile harfleri ile  gösterilmektedir. 
Tüm renkler, kırmızı, yeşil ve mavi renklerin farklı kombinasyonları ile 
ve eklemeli renk modeli oluşturmaktadır. Kırmızı, yeşil ve mavi toplam-
sal renklerde ana renk olarak adlandırılır. Toplamsal ana renklerden ekle-
meyle ikincil ışıksal renk ve renklerin geçişleri elde edilmektedir. Madde-
sel renklerde ana renk olan Magenta rengini elde etmek için  kırmızı, mavi 
karışımı, cyan rengi için yeşil, mavi karışımı  ve  sarı renk için kırmızı, 
yeşil karışımı ile elde edilmektedir. Toplamsal üç renk kırmızı, yeşil ve 
mavi birleşiminden de beyaz renk elde edilir.

RGB renk modeli rengi, kırmızı, yeşil ve mavi bileşenleri açısından 
tanımlar. Toplamsal renk kümesi Kırmızı, yeşil ve mavi renklerinden 
oluşmaktaır. Bu renkler eşit karıştırıldığında beyaz ışık ve tonlarını üret-
mektedir. Farklı oranlarda birleşim oluşturmalarında ise diğer ışıksal renk 
tonlarını oluşturmaktadırlar. Renkli elektronik monitör, tv ve telefon ek-
ranları gibi tüm ekranlar RGB renk modeli ile çalışmaktadır.

Şekil 1. Toplamsal Renkler

2.3.2 Çıkarımsal Renk Karışımları ( CMYK )

Renkli tüm baskıların oluşturulmasında kullanılan renk modeli 
CMYK renk modelidir. CMYK; cyan, magenta ve yellow ile birlikte siyah 
(black)  için kullanılan bir kısaltmadır. Cyan “C”, magenta “M” ve sarı 
“Y” ve siyah “K” ile gösterilmektedir. Cyan, magenta ve yellow renkleri-
nin kısaltmalarında baş harflaeri kullanıyorken, siyah renkte karışımdan 
oluşan anahtar renk olmasından dolayı “Key” İngilizce anahtar kelimesi-
nin baş harfi olan K harfi ile kısaltması belirtilmektedir.

Toplamsal renk modeli olan RGB’nin tersine, CMYK çıkarımsal bir 
renk modelidir. Basılı ürün üzerinde görüntü oluşturmada kullanılan renk 
modeli olan CMYK, monitörlerdeki ışıksal renklerin aksine mürekkebin 
oluşturduğu maddesel renklerini kullanmaktadır. Genellikle baskıda kul-
lanılan CMYK renk modeline alternatif farklı maddesel renk modelleride 
bulunmaktadır. Mürekkep yapısında bulunan pigmentin beyaz yüzeye uy-
gulanması ile  renk ve renk ton parlaklığı elde edilir. Bir rengin ton de-
ğerlerinin maddesel renkleri oluştururken tram noktalarının kullanılması 
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ile oluşturulmaktadır. Bu sayede insan gözü maddesel ana renklerdeki ton 
geçişlerini tramların büyüklük küçüklüğü yada tram büyüklükleri sabit 
ise miktarına bağlı olarak farklı tonlarda algılamaktadır.

CMYK renk karışımlarının yüzeye aktarılması ile tüm renk evreni 
oluşturulabilmektedir. Cyan, Magenta ve sarı rengin karışımı ile siyah 
edilirken, red, green ve blue karışımı ile beyaz elde edilmektedir.

 Şekil 2. Çıkarımsal Renkler

2.4 PANTONE RENKLERİ

Pantone renkleri, belirli bir bölgeyi temsil eden renk kodlarını oluş-
turan bir renk ifadesidir. Pantone kodunu tanımlayarak renkler hakkında 
iletişim sağlanabilmektedir. Temel olarak, pantone renkleri için standart 
renk dili olarak adlandırılmaktadır. 

Pantone tarafından geliştirilen formül bir spot renktir. Bu, rengin ek-
ranlar veya noktalarla değil, 18 temel renkten oluşan bir paletten oluş-
turulduğu anlamına gelir. Renkler oluşturulurken temel olarak CMYK 
renkleri olan cyan, Magenta, sarı ve siyah ile belirlenir. 2000’ den fazla  
pantone rengi bulunmaktadır ve tüm renkler CMYK ile karıştırılıp oluş-
turulamaz. Bu nedenle pantone renkleri oluşturulurken 18 temel renk ile 
oluşturulmaktadır.

Pantone de renkler adlandırılırken parlak yada mat yüzeye basılan 
özelliğe göre coated yada uncoated olarak adlandırılır. C ya U harfleri 
kısaltmları ile tanımlana sayısal renk numaraları ardından ifade edilerek 
renk belirtilmektedir.
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3. ANKET ANALİZLERİ

3.1 Soru : Cinsiyetiniz nedir?

Şekil 3. Çalışmaya katılım Cinsiyet Dağılımı

Yapılan çalışmada ‘’cinsiyetiniz nedir’’ sorusu ile katılımcıların; 
%22,11’i kadın,

%77,89’u erkek olduğu görülmektedir.

3.2 Soru : Yaşınız nedir ?

Şekil 4. Soru 2 Yaşınız nedir?

Yapılan çalışmada ‘’yaşınız nedir’’ sorusu ile katılımcıların; %9,47’si 
20-29 yaş aralığında, %53,68’i 30-39 yaş aralığında, %32,63’ü 40-49 yaş 
aralığında, %4,21’i 50-59 yaş aralığında olarak tespit edilmiştir.
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3.3 Soru : Eğitim seviyeniz nedir ?

Şekil 5. Eğitim seviyesi

Yapılan anket çalışmasında ‘’eğitim seviyeniz nedir?’’ sorusu ile ka-
tılımcıların; %43,16’sı lise mezunu, %11,58’i önlisans mezunu, %26,32’si 
lisans mezunu, %4,21’i yüksek lisans mezunu,

%14,74’ü diğer mezun grupları (ilköğretim, ortaokul vb.) olduğu gö-
rülmektedir.

3.4 Soru : Hangi Birimde Çalışıyor sunuz ?

Şekil 6. Çalıştığı Birim

Yapılan anket çalışmasında ‘’hangi depatmanda çalışıyorsunuz?’’ so-
rusu ile katılımcıların;
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%31,58’i baskı öncesi departmanında, % 33,68’i baskı departmanında, 
% 5,28’i baskı sonrası departmanıda, % 4,21’i kalite kontrol departmanın-
da, % 9,47’si pazarlama departmanında, % 12,63’ü satış departmanında, 
%1,5’i yönetici departmanında, %1,05’i pazarlama ve satış departmanla-
rında, %1,05’i baskı öncesi,baskı,baskı sonrası ve kalite kontrol depart-
manlarında çalışanlar olarak tespit edilmiştir.

3.5 Soru : Gözlük Kullanıyor musunuz ?

Şekil 7. Gözlük Kullanımı

Yapılan çalışma da ‘’gözlük kullanıyor musunuz?’’ sorusuna katılım-
cıların; %14,74’ü evet cevabını, % 76,84’ü hayır cevabını, % 8,42’si bazen 
cevabını vermiştir.

3.6 Soru : Tasarım Aşamasında renk kontrolünü nasıl sağlıyorsunuz ?

Şekil 8. Renk Kontrolü
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Yapılan anket çalışma da ‘’tasarım ya da baskı hazırlarken renk kontro-
lünü nasıl belirliyorsunuz?’’ sorusuna katılımcıların; % 28,42’si göz kont-
rolü ile, % 51,58’i ölçüm cihazları ile, % 15,79’u göz kontrolü ve ölçüm 
cihazları ile, % 1,05’i renk kanalları ile, % 1,05’i ışık kabini ile ölçüm yap-
tıkları tespit edilmiştir.

3.7 Soru :                 kutu içerisindeki rengi adlandırır mısınız ?

Şekil 9. Renk Magenta adlandırılması

Yapılan çalışma da katılımcıların basım endüstirinde proses renk ola-
rak adlandırılan magenta rengine; % 63,16’sı magenta rengi , % 21,05’i 
pembe rengi ve çingene pembesi rengi , % 3,16’sı fuşya rengi , % 9,47’si 
kırmızı rengi, %1,05’i cyan rengi olarak cevap vermiştir.

3.8 Soru :                 kutu içerisindeki rengi adlandırır mısınız ?

Şekil 10. Renk Koyu Yeşil adlandırılması
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Yapılan çalışma da katılımcıların basım endüstirinde proses renk ola-
rak adlandırılan magenta rengine; % 63,16’sı magenta rengi , % 21,05’i 
pembe rengi ve çingene pembesi rengi , %3,16’sı fuşya rengi , % 9,47’si 
kırmızı rengi, %1,05’i cyan rengi olarak cevap vermiştir.

3.9 Soru :                 kutu içerisindeki rengi adlandırır mısınız ?

Şekil 11. Renk; Mor adlandırılması

Yapılan çalışma da katılımcıların mor rengine; % 82,11’i mor rengi 
, % 3,16’sı koyu mor rengi , % 4,21’i eflatun rengi, % 9,47’si violet rengi 
olarak cevap vermiştir.

3.10 Soru :                 kutu içerisindeki rengi adlandırır mısınız ?

Şekil 12. Renk; Cyan adlandırılması

Yapılan anket çalışmasında katılımcıların cyan rengine; % 52,63’ü 
mavi rengi , % 41,05’i cyan rengi , % 2,11’i turkuaz rengi, % 1,05’i açık 
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mavi rengi olarak cevap vermiştir.

3.11 Soru :                 kutu içerisindeki rengi adlandırır mısınız ?

Şekil 13. Renk; Gri adlandırılması

Yapılan çalışma da katılımcıların gri rengine; % 72,63’ü gri rengi , % 
5,26’sı koyu gri rengi , % 3,16’sı black rengi, % 8,42’si cool gray rengi, % 
2,11’i kahverengi olarak cevap vermiştir.

3.12 Soru :                 kutu içerisindeki rengi adlandırır mısınız ?

Şekil 14. Renk; Gri adlandırılması

Yapılan çalışma da katılımcıların sarı rengine; % 97,89’u sarı rengi, % 
1,06’sı koyu sarı rengi, % 1.05’i civciv sarısı rengi, olarak cevap vermiştir.
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3.13 Soru :                 kutu içerisindeki rengi adlandırır mısınız ?

Şekil 15. Renk; Gri adlandırılması

Yapılan çalışma da katılımcıların kırmızı rengine; % 48,42’si kırmızı 
rengi , % 33,68’i bayrak kırmızısı rengi , % 9,47’si P485 rengi, % 4,21’i 
O32 rengi, % 3,16’sı warm red rengi, % 2,11’i turuncu rengi, % 1,05’i açık 
kırmızı rengi olarak cevap vermiştir.

3.13 Soru :                 kutu içerisindeki rengi adlandırır mısınız ?

Şekil 15. Renk; turkuaz adlandırılması

Yapılan çalışma da katılımcıların turkuaz rengine; % 29,79’u turkuaz 
rengi % 26,60’ı açık mavi rengi , % 23,40’ı mavi rengi , % 5,32’si kirli 
mavi rengi, % 4,26’sı koyu mavi rengi, %2,16’sı cyan rengi, % 2.13’ü bulut 
mavisi rengi ve gökyüzü mavisi rengi, % 2,13’ü petrol mavi rengi, %1,06’sı 
P772 rengi, %1.05’i P306 rengi, %1,05’i process blue rengi, %1,05’i cam 
göbeği rengi olarak cevap vermiştir.
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3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Yapılan çalışmada; Matbaa Çalışanlarının Renk Algısı ile ilgili uygu-
lamış olan anketlerden oluşan sonuçlara göre:

• Kadınların, erkeklere oranla renklere daha ayrıntılı şekilde renk-
leri adlandırdıkları, 

• Gözlük kullanmayan anket katılımcıların renkleri kulananlara 
göre daha doğru algıladığı,

• İnsanların sevdiği renkleri diğer renklere oranla daha doğru algı-
ladıkları, tespit edilmiştir.

Tecrübeye bağlı olarak;

• 10 yıl ve üzeri çalışanların renklere daha ayrıntılı baktıkları ve 
pantone renklerin kodlarına ile renkleri tanımladıkları görülmüştür.

Mezuniyet durumuna bağlı olarak;

• İlköğretim ve lise mezunlarının tecrübe ile renk algılama da ba-
şarılı oldukları, 

• ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunlarının lise ve ilköğre-
tim mezunlarına göre renk algısında daha terimsel ve pantone kodları ile 
adlandırdıkları  görülmüştür.

Yaş kriterine bağlı olarak;

• 50-59 yaş arasında olan çalışanlar diğer çalışanlara göre renk ay-
rımında ve adlandırmada daha başarılı oldukları tecrübeye bağlı olarak 
görülmüştür.

Çalıştıkları departmana bağlı olarak;

• Baskı öncesi ve baskı departmanlarında çalışan kişilerin, baskı 
sonrası, pazarlama ve satış departmanlarına oranla renk algısında daha 
dikkatli ve renk adlandırmalarında daha detaylı olduklarını göstermekte-
dir.

• Yapılan 95 anketin sonuçlarına göre matbaa çalışanlarının renk 
algılarının tecrübe ile doğru orantılı olduğu, ankete katılan kadın çalışan-
ların, erkek çalışanların sayısından daha az olmasına rağmen renk algı-
sında daha detaycı ve doğru cevaplar verdikleri, çalışılan departmanlara 
bağlı olarak baskı ve baskı öncesi birimlerinde çalışanların renklere daha 
hakim olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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GİRİŞ

Küreselleşmeyle birlikte uluslararası ticaretin önemi artmış, ülkeler 
arasındaki sınırlar kalkmış, uluslararası ticaretin boyutları da değişmiştir. 
Dünyadaki ticaret dengelerinin değişmesi ile ülkelerin yabancı ülkelere 
koydukları kotalar yeniden biçimlenmiştir. 1995 yıllında Dünya Ticaret 
Örgütü (WTO) resmi olarak çalışmaya başlamıştır. 2020 yılında Dünya 
Ticaret Örgütü’nün 155’e ulaşan üye sayısıyla tüm dünyada uluslararası 
mal ve hizmetlerin dolaşımını daha da hızlandırmıştır (http-1). Pazarların 
gelişmesi ve küreselleşmesiyle birlikte günümüzde dünyanın herhangi bir 
ülkesinde üretilen ürünlerin müşterisi dünyanın başka bir yerinde yaşa-
yan tüketiciler olabilmektedir. Bu durum pazarlamacıların, tüketicilerin 
ürün değerlendirme kriterlerini ve ürün seçme yöntemlerini anlamasını 
gerektirmiştir. Bu nedenle pazarlamacıların önceden girdikleri pazarların, 
kültürel yapısı, özellikleri ve kültürlerarası farklıkları göz önünde bulun-
durarak stratejilerini oluşturmaları gerekir. 

Küresel pazarların her geçen gün geliştiği, modern ve rekabetçi dö-
nemde, tüketicilerin ürünün ülkesine/menşeine yönelik algıları da değiş-
mektedir. Günümüzde tüketiciler diğer ülkelerden farklı ürün ve hizmet-
lere rahatlıkla ulaşabilmektedir. Tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın 
alma kararlarında içsel ve dışsal faktörler etkili olmaktadır. Bu faktörler, 
sosyo-kültürel, psikolojik ve ekonomik olduğu kadar, ürün özellikleri, ka-
litesi, zenosentrik eğilimler ya da ürünün menşe ülkesi gibi faktörlerde 
olabilmektedir. Menşe ülke, tüketicilerin ürün satın alma ve değerlendir-
me sürecini etkileyebilecek önemli bir etken olarak görülmektedir. Menşe 
ülkenin yanı sıra tüketici zenosentrizmi de ürün değerlendirmesinde di-
ğer bir önemli faktördür. Bu bölümde tüketicilerin satın alma davranışları 
üzerinde menşe ülke ve zenosentrizm etkisi teorik olarak ele alınmıştır.

1. MENŞE ÜLKE KAVRAMI

İngiltere’de 1887’de, ticarî markalar yasası uyarınca İngiliz sanayi 
mallarına rakip her malın, menşe ülkesine göre etiketlenmesi zorunluluğu 
kanunun yürürlüğe girmesiyle menşe ülke kavramı gündeme gelmiştir.  
Bu kanun özellikle Alman mallarını hedef almıştır. İngilizler,  Almanların 
kendi ürünlerini taklit ettiği şüphesiyle böyle bir kanun çıkarmışlardır.  
1891 yılında imzalanan Madrid Antlaşması ile ülkeler, ürünlerin menşe 
ile ilgili yanlış verilere izin vermeme taahhüdünde bulunmuşlardır ve her 
ülke kendi “Made in…” ibaresini kullanma yükümlülüğünü üstlenmiştir  
(Morello, 1983: 5).

Yaklaşık 100 yıl önce ortaya çıkan menşe ülke kavramı o günden 
günümüze uluslararası ticarette önemli bir rekabet unsuru olarak kulla-
nılmaktadır (Coşkun, 2013: 24). Her geçen gün artan uluslararası ticaret 
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hacmi pazardaki ürün/hizmet çeşitliliğini ve sürekli değişen çevrede iş-
letmeleri rekabet avantajı kazanma konusunda zorlamaya başlamıştır. İş-
letmeler pazar paylarını korumak, pazar paylarını arttırmak ya da yeni 
pazarlar girmek için faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle uluslararası 
pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin rekabet etmelerinde tüketici dav-
ranışlarının analiz edilmesi önem taşımaktadır. Tercih sürecinde tüketici-
lerin satın alma kararlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır bunlar-
dan birisi de menşe ülke kavramıdır (Arı, 2007: 5). 

Menşe ülke, insanların belirli ülkelerin ürünleri ile ilgili algılarından 
ortaya çıkmış olan ve uluslararası pazarlarda satın alma ve tüketim alış-
kanlıklarına etki eden “made in” (- de, -da üretilmiştir.) ibaresi ile bütün-
leşmiş olan kavramdır (Zhang, 1996: 143). Menşe ülke kavramı tüketici-
lerin ürün ya da marka hakkında bilgi edinmedikleri zaman ürünü ya da 
markanın “menşe ülke” sinin satın alma sürecinde bir ipucu olarak kulla-
nılması olarak açıklanmaktadır. Menşe ülke, belli bir ülkenin ürünleriyle 
alakalı tüketicinin kafasında oluşturduğu resim, itibar ve basmakalıp bir 
inanıştır (Ahmed ve d’Astous, 2008: 76). Aynı zamanda tüketiciler bir ül-
keye özel olan bir ürün ya da markayı biliyorlarsa, ürün üzerinde yer alan 
“made in…..” ibaresi  tüketicilerin o ülkeye karşı algısını büyük ölçüde 
etkilemektedir. Bu sübjektif karar verme süreci uluslararası pazarlama li-
teratüründe “menşe ülke etkisi” olarak adlandırılır (Kaynak ve Çavuşgil, 
1983: 1223-1224). 

1.1. Menşe Ülke Kavramına İlişkin Literatür Taraması 

Menşe ülke ile ilgili yapılan ilk dönem çalışmalarında “made in…” 
ibaresinin tüketicilerin satın alma tutum ve davranışları üzerindeki etki-
leri araştırılmıştır.  Dichter (1962) tarafından yapılan ve konunun ilk araş-
tırması olarak sayılan çalışmada tüketicilerin satın alma sürecinde menşe 
ülkenin son derecede önemli bir etkisi olduğunu ifade edilmiştir. 

 Peterson ve Jolibert (1995)’e göre ise menşe ülke kavramı ayrıntılı 
olarak Schooler, (1965)’in “Product Bias in the Central American Com-
mon Market” başlıklı makalesinde araştırılmıştır. Schooler (1965: 395) 
Guatemala, El Salvador, Kosta Rika ve Meksika’dan homojen dört grup-
tan oluşan iki yüz kişi ile yaptığı araştırmasında, her açıdan birbiriyle aynı 
olan ürünlerin sadece etiketlerini değiştirerek katılımcıların menşe ülke 
algısını ölçmüştür. Araştırma sonuncunda Schooler (1965) her açıdan bir-
biriyle aynı olan ürünlerin yalnızca etiketlerinde nerede üretildiklerini be-
lirten menşe ülke farklarından dolayı tüketiciler tarafından farklı şekilde 
değerlendirildiğini gözlemlemiştir. Schooler (1965) katılımcılarda var olan 
önyargıların nedeni olarak  “bölgesel kıskançlıklar, korku ve düşmanlık-
la” la açıklamış ve bir ürünün etiketindeki yer alan  “made in …” ibaresi-
nin tüketicinin ürünü değerlendirmesinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır.  
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Schooler birbirinin aynı olan ürünlerin değerlendirilmesindeki farklılığın 
ürünün kökeninden kaynaklandığını ortaya koymuş ve daha sonraki yıl-
larda bu konu ile ilgili çalışmalara öncülük etmiştir.  Bu çalışma birçok 
çalışmanın çıkış noktası olmuştur (Papadopoulos, vd., 1990: 33).

Schooler’den sonra araştırmacılar tarafından menşe ülke kavramı çe-
şitli yönleriyle araştırılmış ve araştırmalarda tüketicilerin ürünleri değer-
lendirirken ürünün fiziksel olmayan özelliklerine daha az dikkat ettikleri 
ortaya çıkmıştır. 

Yapılan çeşitli araştırmalarda menşe ülke etkisinin algılanan kalite ve 
satın alma davranışı üzerinde daha güçlü bir etkisi olduğu ve menşe ülke 
ile algılanan kalite arasında güçlü bir bağlantı olduğu ortaya konulmuştur 
(Bilkey ve Nes, 1982: 150). Genel olarak menşe ülke algısı ile menşe ülke-
nin gelişmişlik düzeyi arasında olumlu bir ilişki olduğu ortaya konmuştur 
(Verlegh ve Steenkamp, 1999: 546). Bu bağlamda tüketiciler ekonomik 
olarak gelişmiş ülke menşeli ürünleri, az gelişmiş ekonomisi olan ülke 
meşeli ürünlere göre daha olumlu bir şekilde algılamaktadır. 

 Konu ile ilgili yapılan çalışmalarının bir kısmı ise ürün hakkında 
içsel bilginin eksik olduğu durumda, tüketicinin dışsal olan “menşe ülke” 
bilgisine başvurduğunu kanıtlamıştır (Verlegh ve Steenkamp, 1999: 536). 
Tüketiciler belli bir ürüne yönelik tutum oluştururken, ürünle ilgili satın 
alma kararında ürünün özelliklerini içsel ve dışsal olarak değerlendirirler. 
Ürünün tat, koku, tasarım, stil gibi beş duyuya hitap eden fiziksel özellik-
leri içsel özelliklerle; fiyat, kalite, marka, marka imajı, ürün imajı, işletme 
imajı, ülke imajı gibi dışsal özellikleri de dışsal özelliklerle değerlendirilir 
(Thorelli vd., 1989: 35). Dışsal bir özellik olan ülke imajı kalite algısını 
oluşturur ve satın alma karar sürecinde oldukça önemli bir rol oynadığı 
için oldukça yoğun çalışılmıştır (Ahmed vd., 2004: 104-105). Araştırma-
cılar, tüketicilerin zaman içerisinde ülkelerin ekonomik durumları, kül-
türleri ve genel durum özelliklerinden edindikleri imajlardan, o ülkelerin 
ürünleri hakkında bilgi edindiklerini vurgulamıştır. Menşe ülke ürünü 
ve ülke imajı arasındaki ilişki bir ülkede üretilen ürünlerin özellikleri-
nin tüketici tarafından algılanması olarak açıklanabilir (Nebenzahl vd., 
2003: 388). Tüketici tarafından algılanan ülke imajı, ürünün dışsal olarak 
algılanan rasyonel özelliklerini kapsar (Oberecker vd. 2008: 26). Rasyonel 
özelliklerin yanında, tat koku ya da o ülkenin kültürüne ait duygusal ve 
beş duyuya ait özelliklerinin menşe ülkeye yönelik imaj algısında önem-
li rol oynadığı öne sürülmektedir (Gürhan-Canlı ve Maheswaran, 2000: 
309-310).

Tüketicilerin “made-in…” ibaresine göre ürün değerlendirme ve satın 
alma niyeti gibi konularda ne düzeyde farklılıklar gösterdiğini araştıran 
çalışmalardan daha karmaşık bir kavram olan ülke imajı kavramına doğru 
literatürde bir dönüşüm başlamıştır. Klasik menşe ülke çalışmaları mar-
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kalara/ürünlere olan tutum ve davranışların ülkelere kıyasla farklılıklar 
gösterip göstermediğini araştırmıştır. Ülke imajı kavramının geliştiril-
mesiyle bu farklılığın neden kaynaklandığı konusu araştırmacılar tarafın-
dan açıklanabilmiştir. Menşe ülke özelliği, menşe ülke imajı biçiminde 
algılanmaya başlamıştır (Verlegh ve Steenkamp, 1999:103).  Nagashima ( 
1970: 68) göre ülke imajı; bir ülkeye olan imaj, itibar ve iş insanlarının ve 
tüketicilerin klişeleri belirli bir ülkenin ürünlerine bağlanmasıdır. Chen 
ve Pereira (1999) göre ise menşe ülke kavramını temel olarak bir ürünün 
“made-in…” ibaresi olarak bilindiğini ve sonuçta tüketicinin satın alma 
kararını etkileyen, basmakalıp bir ülke imajını ilettiğini öne sürmüştür. 
Ayrıca Papadopoulos (1999: 36) menşe ülkeyi, alıcıların çeşitli ülkeler-
de üretilen mal ve hizmetlerin göreceli nitelikleri hakkındaki görüşlerine 
odaklanılmasının bir sonucunda oluştuğunu belirtmiştir. Roth ve Romeo 
(1992: 477)’ya göre ise menşe ülke etkisi, tüketicilerin beli bir ülkeden 
çıkan ürünleri nasıl algıladıklarına bağlı olarak incelenmelidir.

Literatürde menşe ülke konusunda yapılan araştırmalar, 

• Üretimin yapıldığı ülke 

• Montajlamanın yapıldığı ülke 

• Ürünün dizayn edildiği (tasarlandığı) ülke

• Marka merkezinin bulunduğu ülke 

• Ülke imajı çalışmaları olarak gruplandırılabilir.  (Nebenzahl vd., 
1997: 30). 

Bu açıdan, küreselleşen günümüz pazar şartlarında farklı süreçlerden 
geçerek üretilip tüketiciye sunulan ürün ya da hizmetin nasıl algılandığı 
ve hangi ülkeye dayandırıldığı önemli bir konudur.

 “Menşe ülke” kavramının önem kazanma nedenleri aşağıdaki gibi 
sıralanabilir  (Ozretic-Dosen vd., 2007:131):

Birincisi, hızlı küreselleşme süreci nedeniyle tüketiciler, kalite ve 
kabul edilebilirliğin göstergesi olarak ürünün menşe ülkesine ve marka 
faktörlerine yönelmektedir. 

İkincisi, ürün karmaşıklığının artması işletmelerin işini zorlaştır-
maktadır, dolayısıyla ürün standardizasyonu sonucu sayısız satış teklifleri 
oluşmakta, bu da meşe ülke kavramının pazarlamacılar tarafından daha 
fazla kullanılmasına yol açarak, “menşe ülke” ibaresinin önemini artır-
maktadır.

Üçüncüsü, ülke menşe ve marka ibaresi çokuluslu bir pazarlama stra-
tejisinin oluşturulması için önemli fırsatlar sunmaktadır.
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Dördüncüsü, günümüzün çok yaygın biçimde kullanılan sosyal med-
ya ve diğer iletişim teknolojileri ile tüketicilerin yabancı ürünlere aşinalık 
düzeyleri artmış ve bu ürünlerin onlar tarafından kabulü oldukça kolay-
laşmıştır.   

1. 2. Menşe Ülke ve Kalıp Yargı (Stereotype)

Menşe ülke ürünün bilişsel rolünün yanında duygusal ve normatif 
çağrışımları olan ve kültürel olarak paylaşılan bir ulusal kalıp yargıdır 
(Chattalas vd,.2008 : 58; Verlegh ve Steenkamp, 1999: 525). Kalıp yargı;  
belirli grupların özellikleri; davranışları ve nitelikleri hakkındaki inançlar 
olarak tanımlanabilir (Hilton ve Von Hippel, 1996: 240). Bir başka deyiş-
le kalıp yargı ya da stereotype belirli bir grup (ki bu grup büyük ya da 
küçük olabilir) üyeliği ile ortaya çıkan bir olgudur. Grupların inanışları 
özelliklerini temel alan kalıp yargılar, grup oluşumlarının neden ve nasılı-
nı ortaya koyarlar.  Farklı coğrafyalarda ve kültürlerde yaşayan tüketiciler 
ürün menşeleri ile ilgili kalıp yargıları farklı şekillerde algılarken, ben-
zer coğrafyalarda yaşan ve benzer kültürel değerleri paylaşan tüketiciler 
ürün menşe değerlendirmelerinde benzer kalıp yargılara sahiptirler (Oz-
retic-Dosen, vd., 2007: 131).

Kalıp yargı orijin ülke  (country of origin) teorisinde ise; tüketicilerin 
ürünlerin özelikleri, kalitesi, vb. hakkında bildikleri ya da bildiklerini dü-
şündüklerini temel alarak geliştirdikleri zihinsel yargılar olarak açıklanır 
(Mueller, vd., 2016: 76; Samiee, 1994: 581).

Chattalas ve diğerlerine (2008: 55)’e göre kalıp yargı,   bireylerin bir 
grup olarak herhangi bir ulustan veya daha küçük bir topluluktan beklen-
tileri olarak ifade edilebilir. Ulusal kalıp yargılar o ulusu oluşturan birey-
lerin algılanan davranış kalıpları ve nitelikleridir. Bu kalıplar ve nitelikler 
toplum bireylerinin tüketim kültürünü doğrudan ya da dolaylı olarak et-
kilemektedir. Menşe ürün bağlamında kalıp yargı, menşe ülke ya da ürü-
nün üretildiği ülkeye karşı oluşan bir etki veya ön yargıdır. Papadopoulos 
(1993: 6) göre ürünlere karşı kalıp yargılar sınırlı sayıda gözlemden oluşan 
genellemeler şeklinde başlar. Söz konusu bu ürün hakkında bilgi ve göz-
lem sayısı ve aralığı artıkça ( yani daha aşina hale geldikçe) kalıp yargılar 
“nesnel gerçekliğe” yaklaşır ve doğru olma olasılığı artar.

Menşe ülke kalıp yargısını etkileyen üç ana faktör vardır (Samiee, 
1994: 585; Bhaskaran ve Sukumaran, 2007: 74) : 

1. Tüketicinin satın alma kararlarına katılım düzeyi, ürün bilgisi, 
deneyimi ve etnosentrik eğilimleri.

2. Ürün-pazar koşulları, ürün türü, özellikleri, nitelikleri, marka 
imajı, aracı kanalların yapısı, itibarı ve pazarın talep yapısı.
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3. Pazar koşulları, menşe ülkenin global pazarlardaki varlıkları ve 
etkileri, menşe ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri, sosyo-kültürel 
yapıları ve politik statüsü.

Bu üç faktör birleştiğinde, menşe ülkeye ait tüketici kalıp yargısını 
oluşturmaktadır (Samiee, 1994: 585). 

Menşe ve üretim ülkesini değerlendirmeye yönelik bir dizi yönetim 
kararı mevcuttur. Bu kararlar (a) pazarlama programı standardizasyonu, 
(b) ürün imajı ve konumlandırma kararları ve (c) imalat yeri seçim karar-
larını içermektedir.  Ülke kalıp yargısı, satın alma kararlarını etkiler, do-
layısıyla bu durum işletmenin performansını etkilemektedir. Bu bağlam-
da marka/ürün karlılığı göz önüne alınması gereken unsurlardan birisidir. 
Menşe ülke ve üretim yeri veya üretim ülkesi olarak iki farklı kavram 
da bulunmaktadır. İşletmelerin küresel yapısı, çokuluslu şirketlerin varlığı 
ve ticari işlemlerin küresel süreçleri nedeniyle ürün değerlendirmelerinde 
ülke kalıp yargı etkisinin değerlendirilmesi daha da karmaşık hale gelmiş-
tir (Samiee, 1994: 587).    

2. MENŞE ÜLKE ETKİSİ ÜZERİNDE ROL OYNAYAN 
FAKTÖRLER

Tüketicilerin yabancı ürünlerin kullanımına yönelik menşe ülke de-
ğerlendirmesi ile ilgili zihinlerinde bir takım olumlu ya da olumsuz algılar 
oluşmaktadır. Bu algılar bazı faktörlerden etkilenerek zamanla değişmek-
te, daha güçlü ya da zayıf hale gelebilmektedir. İzleyen başlıklarda menşe 
ülke etkisi üzerinde rol oynayan faktörler ele alınmıştır.  

2.1. Menşe Ülke Bilgisi 

Tüketiciler ürünler hakkında bilgiye sahip olmadıklarında, az bilgiye 
sahip olduklarında ya da ürün özellikleri ve farkındalıkları hakkında dü-
şük bilgiye sahip olduklarında menşe ülke bilgisi daha fazla kullanılmak-
tadır (Johansson, vd., 1985: 395). Başka bir ifade ile tüketiciler yabancı 
ürünler hakkında az bilgiye sahip ise menşe ülke bilgisine yönelmektedir 
(Zhang, 1996: 56). Menşe ülke bilgisi ile ilgili değerlendirilmesi gereken 
etkenler; ülke yakınlığı, ülke önyargısı ve ülke imajı olarak sıralanabilir. 

2.1.1. Ülke Yakınlığı 

Çalışmalar tüketicilerin genel olarak belirli ilişkilerin mevcut oldu-
ğu (coğrafi yakınlık, ortak tarih, paylaşılan değerler, paylaşılan dil, siya-
si veya ekonomik bağlar) durumlarda bu ülkelerden gelen ürünlere karşı 
olumlu tutum geliştirdiklerini göstermektedir. Hsieh (2004)’ün 20 ülkede 
yürütmüş olduğu araştırma sonuçları, tüketicilerin aynı coğrafi bölgede 
bulunan ülke ürünlerini tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Klein, ve 
diğerleri (1998)’e göre Çinli tüketicilerin Japon ürünlerine karşı olumsuz 
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tutumların nedeni geçmişte yaşanan askeri olaylar ve ekonomik gerilim-
lerdir.  Daha fazla ülke bilgisi, grup içi üyeler için daha yüksek ürün-ülke 
algılarına; grup dışı üyeler için daha düşük ürün-ülke algılarına yol aç-
maktadır (D’Astous vd., 2008: 382).

2.1.2. Ülke Önyargısı

 Araştırmalar, tüketicilerin kendi ülkelerinin ürünlerini farklı ülke-
lerdeki tüketicilerden daha olumlu algılayabileceğini göstermektedir (Bal-
abanis ve Diamantopoulos, 2004). Bununla birlikte, ülke önyargısı her 
zaman tüketicilerin kendi ülkelerinde üretilen ürünleri tercih etiklerini 
anlamına gelmemektedir (Papadopoulos vd., 1990: 284-285). 

2.1.3. Ülke İmajı 

İmaj, bir işletme ya da ürünleri hakkında bireylerce farklı birçok par-
çanın bir araya getirilmesiyle oluşan bütün bir resim şeklinde tanımlanabil-
mektedir Bunun yanı sıra insanların sahip oldukları iyi veya kötü deneyim-
lerde imaj üzerinde etkili olmakta ve zaman içerisinde değişiklik göstere-
bilmektedir.  Ülkelerin imajları ise, geçmişlerinden günümüze kadar sahip 
olunan soyut ve somut bugüne kadar sahip oldukları kültür ile hem soyut 
hem de somut birtakım simgelerle özdeşleşerek oluşmaktadır.  Ülke imajı 
teknolojik, politik, ekonomik şartlara göre zamanla değişim gösterebilmek-
tedir. Herhangi bir ülke, ürün ya da marka hakkındaki sahip olunan imaj, 
tüketicilerin tutum ve davranışlar üzerinde doğrudan etkileyici ve hatta be-
lirleyici olabilmektedir (Küçükaydın, 2012: 51). Bireyler kültürel ürünler ile 
ülkeler arasında ilişki kurmaktadır. Örneğin opera denildiğinde akla İtalya, 
caz denildiğinde ABD, tiyatroda ise İngiltere gelmektedir (D’Astous vd., 
2008: 381). Menşe ülke ile ilgili araştırmalar, tüketicilerin kalite de dahil 
olmak üzere ürün özellikleri hakkındaki çeşitli spesifik çıkarımlarında ül-
kelerin genel imajlarını da kullandıklarını göstermektedir (Schaefer, 1997: 
813). Kalıp yargılar da tüketici bilgisinin sınırlı ve objektif değerlendirme-
nin zor olduğu durumlarda oldukça etkilidir. Örneğin, elektronik bir ürünü 
değerlendirmek, ürün hakkında hiç bilgi sahibi olmayan biri için karmaşık 
olabilir. Ancak bu ürünün Japonya’da üretildiğini öğrenmek bireyin zih-
nindeki ülke imajıyla birlikte ürünün kaliteli olduğunu düşündürebilir. Bu 
durumda, Japonya’nın elektronik ürünler konusunda güçlü bir imaja sahip 
olması tüketicilerin ürün özellikleri konusundaki belirsizliklerini azalta-
rak güçlü marka bilinirliliğiyle benzer bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak 
menşe ülkenin imajı bir marka gibi ürünün nitelik olarak nereye yerleşece-
ği konusunda bilgi sağlamaktadır. Belirli ülkelerin uzmanlığına daha aşina 
olan tüketiciler, bu ülkelerin ürünlerine karşı daha olumlu tutum sergile-
mektedir. Buna ek olarak başka toplumlara, geleneklere ve diğer ülkelerin 
kültürlerine olan ilginin yüksek derecesini temsil eden yabancı kültürlere 
açıklık, yabancı ülkelerin ürünlerinin daha olumlu değerlendirmesine yol 
açmaktadır (D’Astous vd., 2008: 381-382).
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2.2. Ürün Özellikleri

Ürün bilgisi tüketiciler tarafından ürünün değerlendirmesinde kul-
lanılmaktadır. Ürün bilgisi tüketicinin ürün hakkında farkındalık, anla-
yış veya tüketicinin ürüne olan bağlılığını ve güvenini ifade eder. Ürün 
hakkındaki bilginin düşük olduğu durumlarda menşe ülke tüketiciler 
için ürün değerlendirilmesinde önem taşımaktadır. Bu nedenle tüketiciler 
özellikle daha karmaşık ve değerlendirmesi zor olan ürünleri satın alma 
sürecinde kendilerine yardımcı olarak ürünlerin menşe ülke bilgisine 
güvenmektedir. Araştırmalar menşe ülke etkisinin farklı ürünlere göre 
değişebileceğini göstermektedir (Zhang, 1997: 53). Örneğin elektronik, 
teknolojik, gıda, giyim ve ev eşyaları gibi farklı ürün sınıflarında menşe 
ülke etkisi de farklılaşmaktadır. Kanadalı tüketicilerle yapılan araştırma 
bulgularına göre, kalite algılarının ürün sınıflarına ve ülkelere göre değiş-
mektedir. Bir ülkenin bir ürün sınıfı için yüksek, bir başka ürün sınıfı için 
ise düşük kalite algısı oluşabilir. Örneğin Japonya elektronik ürünlerinde 
yüksek kaliteye, gıda ürünlerinde ise düşük kaliteye sahiptir. Benzer şe-
kilde Fransa moda ürünlerinde yüksek kalite algısına sahipken diğer ürün 
sınıflarında genel olarak daha düşük kaliteye sahiptir ( Zhang, 1996: 53).

Bazı araştırmalar az gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler için menşe ülke 
etkisinde ürün bilgisinin daha fazla önem taşıdığını göstermektedir (Lin 
ve Sternquist, 1994: 15). Genel olarak az gelişmiş ülkelerdeki tüketiciler 
yabancı ürünler hakkında daha az bilgi ve deneyime sahip olmakta ve bu 
nedenle de menşe ürün satın alma kararında etkili bir rol oynamaktadır.  
Bu durum pahalı ve yüksek ilgilenimli ürünler için daha çok önem taşı-
maktadır.  Sonuç olarak, tüketicilerin menşe ülkenin taşıdığı imaja güven-
mesine yol açan bir durum ortaya çıkmaktadır (Zhang, 1996: 54).

2.3. Tüketicilerin Demografik Özellikleri

Menşe ülke değerlendirmelerinde bir diğer etkili faktör ise tüketici-
lerin demografik (örneğin yaş, cinsiyet, gelir, eğitim seviyesi) özellikleri-
dir (Schaefer, 1997: 814).  Örneğin Schooler (1971) çalışmasında yaşlı ve 
kadın tüketiciler üzerinde menşe ülke etkisinin daha çok olduğunu ortaya 
koymuştur. Anderson ve Cunningham (1970) çalışmalarında ise yüksek 
eğitim seviyesine sahip bireylerin düşük eğitim seviyesinde olan bireylere 
göre menşe ürün algılarının daha pozitif yönlü olduğu sonucuna varmış-
lardır. Schaefer (1997) araştırmasına göre yaşlı tüketicilerde menşe ülke 
etkisi genç tüketicilere göre daha güçlü olmaktadır.  Demografik özellik-
lerin menşe ülke değerlendirmelerinde etkili olduğunu gösteren araştır-
maların yanı sıra bazı çalışmalar demografik özelliklerin her zaman etkili 
olmadığını öne sürmektedir (Küçükaydın, 2012: 57).

Temel demografik özelliklerden biri olan cinsiyet olan menşe ülke et-
kisinde ve tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlerin tercihinde rol oynamak-
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tadır (Johansson vd., 1985: 388-396). Araştırmalara göre kadınlar erkekle-
re göre yabancı ürünleri daha olumlu değerlendirme eğilimindedir (Good 
ve Huddleston, 1995: 38).  Balabanis, ve diğerleri (2002: 604) çalışmala-
rında kadın tüketicilerin yabancı ürünlere karşı daha önyargılı olduklarını 
ve daha çok yerel ürünleri tercih ettiklerini ortaya koymuşlardır.  

Schooler (1971), Anderson ve Cunningham (1970), Dornoff ve Tank-
ersley (1975) tarafından yapılan çalışmalarda yüksek eğitim seviyesine 
sahip olan tüketicilerin yabancı ürün tercihlerinin daha yüksek olduğu 
vurgulanmıştır.  Ancak bu durum gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde 
geçerli iken, gelişmiş ülkelerde ise tam tersi görülmektedir.

Tüketicilerin menşe ülke algısını etkileyen demografik faktörlerden 
birisi yaştır. Schaefer (1997: 823) araştırmasına göre yaşlı tüketicilerde 
genç tüketicilerden daha yüksek menşe ülke etkisi görülmektedir. Ayrıca 
bu etki beli yaşlar arasında farklılık göstermektedir. Örneğin 55 ve üzeri 
yaş grubunda bu etki daha güçlü olmaktadır. 

Bir diğer demografik faktör olan etnik kimlik de menşe ülke algısını 
etkilemektedir. Schooler (1971: 77-78) göre siyahi tüketiciler Nijerya, La-
tin Amerika ve Hindistan ürünlerini tercih ederken beyaz tüketiciler ise 
Amerikan ürünlerini tercih etmektedir. 

2.4. Ekonomik Durum 

Ülkelerin ekonomik durumları menşe ülke etkisinde önem taşıyan 
faktörler arasında yer almaktadır. Ekonomik gelişme düzeyi göstergele-
rinden biri olan endüstriyel gelişmişlik düzeyi menşe ülke değerlendir-
mesinde oldukça önem taşımaktadır. Araştırmacılar menşe ülke ekono-
mik gelişme seviyesi ile ürün değerlendirmeleri arasında pozitif bir ilişki 
olduğunu göstermektedir (Bilkey ve Nes, 1982: 90). Bu bağlamda menşe 
ülkenin ekonomik gelişme ve hedef pazarın ekonomik gelişme seviyesinin 
ayrı ayrı incelenmesi önem taşımaktadır.  

Literatüre göre ekonomik olarak gelişmiş ülkelerden gelen ürünler, 
gelişmemiş ülkelerden gelen ürünlere göre daha olumlu değerlendirilmek-
tedir (Bilkey ve Nes, 1982: 90). Tüketiciler genellikle, ekonomik olarak 
gelişmiş ülkelerin ürünlerini tercih etmekte ayrıca kalite beklentileri de 
yüksek olmaktadır (Andéhn vd., 2016: 226). 

Menşe ülke etkisinin değerlendirilmesinde ekonomik faktörler ele alı-
nırken bu durumun hedef pazarın ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından 
da değerlendirilmesi gerekmektedir. Kaynak vd. (2000) tarafından yapılan 
araştırma sonuçlarına göre, menşe ülke algısı hedef pazarın gelişmişlik 
düzeyine göre değerlendirildiğinde gelişmemiş ülkelerle gelişmekte olan 
ülkelerin tüketicileri arasında farklılık bulunmaktadır. Aynı araştırmada 
Bangladeş’li tüketicilerin menşe ülke değerlendirmelerinin gelişmiş ül-
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kelerin tüketicilerinden farklı olduğu görülmüştür. Başka bir araştırmaya 
göre, Meksika ve Güney Kore’de üretilen bir ürünün aynı küresel bir mar-
ka adı altında satıldığında Amerikalılar tarafından daha farklı algılandı-
ğı ortaya konmuştur. Ayrıca araştırmalar gelişmekte olan ülkelerden ge-
len tüketicilerin klişeleşmiş algılarının daha fazla olduğunu göstermiştir 
(Ahmed ve d’Astous, 2008: 80).

2.5. Kültür 

Kültürel farklılıklar üzerine yapılan araştırmalar, kültürleri geniş 
anlamda kolektivist ya da bireyci olarak sınıflandırılabileceğini göster-
mektedir. Gürhan-Canlı ve Maheswaran (2000: 310)’a göre menşe ülke 
etkisi farklı ülkelerdeki çeşitli kültürlere göre değişim göstermektedir. Bu 
araştırma, bireyci bir kültüre sahip olan Amerika’lı tüketicilerin kendi ül-
kelerini diğer ülkelere göre daha üstün gördüğünü ve kendi ülkelerinin 
ürünlerini daha olumlu değerlendiklerini göstermektedir. Buna karşılık 
Japonya gibi kolektivist kültürün tüketicileri, yabancı ülkelerden gelen 
ürünleri kendi ülke ürünlerine göre daha olumlu karşılamaktadır. 

3. TÜKETİCİLERİN YABANCI MENŞELİ ÜRÜN 
TERCİH ETME NEDENLERİ 

Küreselleşmeyle birlikte tüketicilerin tercih ve davranışlarda farklı-
laşmakta ve tüketicilere çok sayıda ürün sunulmaktadır. Bu durum pa-
zarlamacılar için tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlere karşı tutum ve 
tercihlerinin belirlemesinde önem taşımaktadır (Küçükaydın, 2012: 101).

Tüketicilerin yabancı ürün tercihlerini etkileyen faktörler; menşe 
ülke, tüketici etnosentrizmi, ırkçılık (Ouellet, 2007), vatanseverlik (Han 
ve Terpstra, 1988), muhafazakârlık (Anderson ve Cunningham, 1970), 
milliyetçilik (Balabanis vd., 2002) ve düşmanlık (Klein vd., 1998) olarak 
sıralanabilir.

Tüketiciler aynı özelliklere sahip olan ürünler arasında genellikle 
yerli ürünleri tercih etmektedir. Ancak, yabancı ürün tercihinde etkili 
olan kalite gibi çeşitli faktörler bulunmaktadır (Küçükaydın, 2012: 102). 
Yabancı ürünlerin tercih edilmesinde bir diğer etken ise kişilerde yarat-
tığı saygınlık veya itibardır. Tüketiciler yabancı ürünlere sahip olmaları-
nın kendilerine itibar kazandırdığını düşünmektedir (Ettenson ve Geath, 
1991: 15). Örneğin Zhang (1996) araştırmasında Çinli tüketicilerin Japon 
ve Amerikan menşeli ürünlere karşı tutumlarının çok olumlu olduğu, bu 
ülkelerin ürünlerini pozitif değerlendirdikleri ve bu ürünlere sahip olma-
nın onlara saygınlık ve itibar kazandırdığını ortaya koymuştur. Benzer 
şekilde Nagashima (1970) çalışması da Japon iş adamlarının Amerika ve 
Avrupa menşeli ürünlere sahip olmanın kendilerine saygınlık ve itibar ka-
zandırdığını göstermektedir.
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4. ZENOSENTRİZM

Zenosentrizm terimi, “yabancı misafir” veya “yabancı” anlamına ge-
len bir Yunanca “Xeno” (ZEE-no) kelimesinden alınmıştır. Zenosentrizm, 
etnosentrizim kavramının tam olarak tersidir. Zenosentrizm, bireylerin 
kendi kültürlerini diğer kültürlerle kıyasladığında daha düşük görmeleri 
ve kendi kültürlerinden daha çok diğer kültürlerin öğelerini veya bileşen-
lerini izlemeyi tercih etmeleridir. Örneğin, eğer bir turist veya yabancı bir 
öğrenci birkaç yıl ya da ay kalmış olduğu yurt dışındaki bir ülkeden evine 
döndüğünde kendi kültürüyle ilişki kurmada zorlanıyorsa bu olgu zeno-
sentrizmle açıklanmaktadır. Bu bağlamda, zenosentrizm terimi sadece 
maddi olmayan kültürlerle sınırlı değildir, aynı zamanda maddi kültürler 
için de geçerlidir.  Ayrıca zenosentrizm kültürel yayılıma da neden olabi-
lir. Kültürel yayılım ya da nüfuz etme; bir kültürün maddi ya da maddi 
olmayan öğelerinin bir toplumdan diğer topluma yayılmasıdır. Örneğin 
yuğa, 5000 yıl önce kuzey Hindistan’da ortaya çıkmış ve şu an tüm dün-
yada kullanılan bir spor çeşididir (http-2). 

Literatürde ulusal kimlik araştırmalarının çoğu grup içi önyargıları 
araştırmıştır (Mueller ve Broderick, 2008: 6). Kent ve Burnight (1951) 
bazı bireylerin bir grubun üyesi olmalarına rağmen psikolojik ve duy-
gusal olarak yabancı bir grupla kendilerini ilişkilendirdiklerini öne sür-
müştür. Zenosentrizm kavramı pazarlama alanında kaliteli olsa bile yerli 
ürünlerin tercih edilmeyerek yabancı ürünlere yönelimi açıklama da kul-
lanılmaktadır. Eshleman, ve diğerleri (1993:109) zenosentrizmi “yabancı 
olan her şey en iyisidir, kendi yaşam tarzımız, ürünlerimiz veya fikirle-
rimiz başkalarınınkinden daha düşüktür” şeklindeki bir düşünce tarzını 
sergilediğini ifade etmişlerdir.

Bazı araştırmacılar ise zenosentrizm terimini kullanmadan kavramı 
tanımlamaktadır. Örneğin, bireylerin kendilerini “negatif etnik merkez-
ci” olarak değerlendirmesi ve yabancı bir kültür için duydukları saygıda 
zenosentrizmi kavramsal olarak karşılamaktadır (Swartz, 1961: 1-7). De-
Lamater ve diğerleri (1969: 323) ise bazı bireyler, uluslarından kendilerini 
yabancılaştırmakta ve hiçbir zaman pozitif rolleri bulunmamaktadır. Bu 
bağlamda, tüketicilerin diğer toplumlara bağlılık hissetmelerinin birkaç 
nedeni vardır; Kent ve Burnight (1951)’ a göre Amerika’daki demogra-
fik yapının giderek artan değişikliği göz önüne alındığında yüksek dere-
cede zenosentrizm düzeyinin nedeni, tüketicilerin ana vatanlarına olan 
güçlü kültürel bağlarının ikinci kuşak Amerikalılarda da görülmesidir.  
“İkinci ve üçüncü kuşak Amerikalılarda küçük bir azınlıkta da olsa bazı 
zenosentrik hisler görülebilir. Bu bireyler atalarının ülkesini idealleşti-
rir, her hareketini haklı bulur, Amerikan kültürünü küçümser. Psikolojik 
ve duygusal olarak, bu kişiler Amerikalıdan daha çok yabancı toplumun 
üyesi olarak kendilerini görmekte, yasal ve pratik amaçlar için Amerikalı 
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olduklarının düşünülmesi gerektiğini iddia etmektedirler” (Kent ve Bur-
night, 1951: 256).

Bireylerin, yüksek derecede zenosentrizm sergilemelerinin bir başka 
nedeni; ülkelerinin kamu politikalarına karşı duydukları nefret veya ka-
bullenememedir. Başka bir ifade ile bireyler ülkelerinde politik eylemlere 
karşı güçlü bir muhalefete sahipse, bireyin ilgisini çeken ve siyasi düşün-
cesi doğrultusunda hareket eden diğer bir ülke duygularının merkezi ola-
bilir  (Lawrence, 2012: 15).

Zenosentrizm son 70 yıldan beri tanımlanmış olsa da bu konuya iliş-
kin çalışmalar sosyal bilimler ve özellikle pazarlama alanında az sayıda-
dır. Teorik çalışmalar kapsamında sosyo-politik ve psikolojik yönüyle sık 
sık ele alınmasına rağmen yabancı ürünlerin tercihinde diğer ülkelerin 
maddi kültürlerine olan zenosentrik davranışları açıklamada kullanılmış-
tır ( Mueller ve Broderick, 2008: 5). 

4.1. Zenosentrizmin Sosyo-Psikolojik Açıklaması

Yoğun bir biçimde özgüven teorileri (Rosenberg, 1965), ortak öz-
güven (Luhtanen ve Crocket, 1992), referans grubu (Merton ve Rossi, 
1950; Hyman ve Singer, 1968), karşı kültür (Roszak, 1970) ve göreceli 
yoksunluk (Runciman, 1966) araştırmacılar tarafından grup içi ve grup 
dışı yönelimleri ve davranışları açıklamak için kullanılmaktadır. Aynı 
zamanda bu teorilere ulusal kimlik olgusunu açıklamak için de başvu-
rulmaktadır (Mueller ve Broderick, 2008: 7-8). Bu bağlamda zenosentrik 
davranışları açıklamak için bireylerin benlik saygısına yönelik çalışmalar 
kullanılmıştır.  Benlik saygısı çok sayıda psikolojik ve çevresel faktöre 
bağlı olmasına rağmen, bireyin benlik saygısının önemli bir kısmı grup 
üyeliğinden, grup içindeki statüsünden ve grup içi karşılaştırmalardan 
kaynaklanmaktadır. Bir gurup (kişinin kollektif benlik saygısı) hakkın-
daki hisler ne kadar olumlu olursa, kişisel benlik saygısı da artmaktadır. 
Toplumdaki düşük statüye sahip gruplar için grup içi karşılaştırmalar 
yapmak zordur çünkü nesnel olarak bu grupların çoğu değerlendirme 
boyutunda yetersizdir. Bu nedenle bu tür grupların üyeleri gruptan ayrıl-
mak ya da yüksek statüye sahip gruplara katılmak yönünde davranırlar. 

Kent ve Burnight (1951)’e göre zenosentrizm; kendi içinde bulundu-
ğu ulusal kültüründen vazgeçen, atalarının ülkesini idealleştiren birinci 
nesillerde (göçmenler) görülmektedir. D`lamter, vd. (1969)’e göre bazı 
gruplar genellikle diğer sistemlere “daha yüksek” bir bağlılık göstermek-
tedir ve zenosentrik davranışlara daha yatkın olmaktadır. 

5. TÜKETİCİ ZENOSENTRİZMİ 

Etnosentrizim kavramını Shimp ve Sharma (1987)’de tüketici davra-
nışlarını ve tüketicilerin yabancı ürünlere karşı önyargılarını açıklamak 
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için kullanmıştır. Bu kavramın tam tersi olan zenosentrizm ise kısaca 
Mueller ve Broderick (2008)’in araştırmaları doğrultusunda “kendi ülke-
sinden daha çok başka bir ülkeyi (veya bölgeden) tercih etmek” olarak 
tanımlamıştır. Tüketici zenosentrizmi ise, yerli ürünler niteliksel olarak 
benzer ya da daha iyi olsalar bile yabancı ürünlerin tercih edilmesi olarak 
ifade edilebilir. 

Kent ve Burnight (1951) ve Mueller ve Brodreick (2008) tüketici ze-
nosentrizminin belirli bir yabancı ülkeye yönelik oluşabileceğini ifade 
etmiştir.  Balabanis ve Diamantopoulos (2016: 61) tüketici zenosentrizmi-
ni tüketicilerin yerli ürünlerin kalitesizliği ile ilgili inançları ve yabancı 
ürünleri sosyal statülerini artırma aracı olarak tercih etme eğilimi olarak 
tanımlamıştır. 

Zenosentrizm ve etnosentrizm duygularının her ikisi de sübjektif ola-
bilmektedir. Etnosentrik olan kimseler; olmayan üstünlükleri görürken, 
zenosentrik bireyler ya da gruplar ise var olmadığı halde yanlışları görür-
ler. Her iki durumda da, algılar bir dizi zihinsel önyargılardan oluşmak-
tadır (Kent ve  Burnight, 1951: 265-257). Aynı şekilde etnosentrizm, orjin 
ülke yönünde olumlu bir ön yargıya yol açarken, zenosentrik davranışta 
orijin ülkeye ilişkin her şeye karşı olumsuz bir ön yargı vardır (Lawrence, 
2012: 16).

Zenosentrizm “yabancı olanın en iyi olduğu, yaşanılan ülkenin yaşam 
tarzının, ürünlerinin ya da fikirlerinin diğerlerinden daha düşük olduğu” 
inancı ile açıklanmaktadır. (Balabanis ve Diamantopoulos, 2016: 60). 

Zenosentrizmin daha güçlü eğilimi kişinin kendi kültürünü reddet-
mesinden gelebilmektedir. Bu tür bir düşünce, daha çok diğer kültürlerle 
iletişim kuran gençler arasında yaygındır (Lawrence, 2012: 18 ).

Yabancı ürünlere yönelik önyargılar her zaman üstün ürün özelik-
leri ya da işlevsellikle açıklanamamaktadır; aynı zamanda tüketicinin 
tanımlayabileceği veya arzu edebileceği bir ideal ya da değerin daha iyi 
temsil edilmesi ile de ifade edilir. Araştırmalar, özellikle gelişmekte olan 
pazarlarda bulunan pek çok tüketicinin, yabancı ülke ürünlerine saygın-
lık kazanma gibi sosyo-psikolojik faktörler nedeniyle yöneldiğini göster-
mektedir. Ayrıca yabancı ürün yanlılığı, kendi ulusal sistemine karşı olan 
siyasi veya ekonomik ideallere özdeşleşmeyi yansıtabilmektedir (Mueller 
ve Broderick, 2008: 12).

5.1. Tüketici Zenosentrizmi ve Menşe Ülke İlişkisi

Tüketici etnosentrizimi ve zenosentrizmi menşe ülke etkisini açıkla-
yan önemli faktörlerdendir. Gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerden 
gelen tüketiciler ekonomik olarak gelişmiş piyasalardaki ürünleri yüksek 
statü, sınıf, zenginlik ve yaşam tarzlarının bir göstergesi olarak görmek-
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tedir. Bu tür ürünlere sahip olmalarının daha kozmopolit olduklarını gös-
termelerine olanak sağladığını düşünmektedirler (Ghose ve Lowengart, 
2001: 58; Kala ve Chaubey, 2016: 49). Gelişmekte olan ülkelerden gelen 
tüketiciler kendilerinin daha az yerel standartlara uyumlu ve daha fazla 
kozmopolit olarak algılanması ile yüksek statüye sahip olduklarını ser-
gilemek istemektedir. Araştırmalar, farklı ülkeler ve ürünler ile küresel 
açıklık ve yakınlık derecesinin, tüketicinin ürün satın alma niyetini ve 
menşe ülke işaretlerinin kullanılmasını etkilediğini göstermektedir (Kala 
ve Chaubey, 2016: 49). Russell ve Russell, (2006) araştırmalarında bir ül-
kenin ürünlerine olan aşinalık düzeyi artıkça, tüketici ürün algılarının 
daha objektif olduğunu belirtmiştir.

5.2. Tüketici Zenosentrizmi ve Statü/Sosyal Durum

Bireyler hayatta başarılı olduklarını göstermek için sıklıkla “yaşam 
tarzı” larını sosyal statülerinin bir göstergesi olarak kullanırlar (Hamil-
ton, 1977: 877-891). Yabancı ürünlerin ya da markaların satın alınmasının, 
tüketicilere statü ve değer kazandırma ile ilgili sosyo-psikolojik bir olgu 
olduğunu öne süren çok sayıda araştırma bulunmaktadır (Batra vd., 2000: 
83-95). Tüketici zenosentrizmini gelişmekte olan pazarlarda özellikle es-
kiden sömürge olan toplumlarda daha yaygın görülmektedir.  Bazı araş-
tırmalar bu ön yargının nedenlerini bireylerin kendi ülkelerinin kötü bir 
imaja sahip olmasıyla, eski sömürge devletlerin sömürge zamanlarından 
deneyimlerinden kalan mirasa ve sosyo-ekonomik koşullara dayandır-
maktadır (Mueller ve Broderick, 2008: 13)

 Bazı araştırmalar sosyo-ekonomik değişiminin tüketici zenosentriz-
mini artıracağını öne sürmektedir. Hamilton (1977: 889-890) çalışmasında 
sosyo-ekonomik koşulların değişkenliği durumunda kişilerin maddi sem-
bolleri ve marka adlarını kendi sosyal statülerinin göstergesi olarak kul-
landıklarına işaret etmiştir. Ancak tüketici zenosentrizminin sadece say-
gınlık veya prestij göstergesi amacıyla kullanılmasıyla açıklanması tam 
anlamıyla mümkün değildir. Bu bağlamda araştırmacılar işlenmiş gıdalar, 
bebek maması, diş macunu, sabun ve deterjan gibi genellikle daha az pa-
halı olan ve işlevsel olarak benzer ürünlerde de tüketicilerin zenosentrik 
davrandığını ortaya koymuştur (Bilkey ve Nes, 1982: 89-99).

5.3. Tüketici Zenosentrizmi ve Modernlik

Tüketici zenosentrizmi aynı zamanda modern ürünlerin kullanılma-
sıyla da ilişkilendirilmiştir (Alden, vd., 1999: 75-87). Bazı araştırmalara 
göre yabancı ürünlerin güzelliği ile yerel ürünlerin düşük kalite mücade-
lesi, kırsal ve küresel arasında gelişmekte olan birçok ülkede yaygındır ve 
bu durum bireyleri yabancı ürünlere yönlendirmektedir. Modernitenin ge-
nel olarak kabul edilmiş operasyonel bir tanımı mevcut olmasa da, tüketim 
bağlamında “modernite” ya da “modern olma” kavramı ele alınmaktadır. 
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Başka bir ifade ile modernite, daha kozmopolit bir görünümü, teknolojik 
yeniliklere açıklığı, bireysel ihtiyaç ve isteklere odaklanmayı ve gelenek-
selden uzaklaşmayı da içinde barındırmaktadır (Mueller  ve Broderick, 
2008: 13-14). Araştırmalar, yabancı markaları satın alan tüketicilerin ken-
dilerini modern olarak gördüğünü ve yabancı ürünlerin bireylerin tercihi-
ne ve ihtiyaçlarına göre ayarlanmış modern bir sistemi sembolize ettiğini 
göstermektedir (Bar-haim, 1987: 211-213).

5.4. Tüketici Zenosentrizmi ve Muhalif Satın Alma

Muhalif kavramı genel olarak bir şeyin tersini savunmak ya da yap-
mak anlamına gelmektedir. Dolayısıyla muhalif satın alma kavramı tüke-
ticilerin kendi ülkesinin ürünleri yerine başka bir yabancı ülke ürünlerini 
satın alma anlamına gelmektedir.

Zenosentrizm ile ilgili az sayıda çalışmada muhalif satın almanın ne-
denleri araştırılmıştır. Tüketiciler yabancı ürün satın alımlarıyla kendile-
rinin içinde bulundukları toplumla anlaşmazlık içinde olduklarını muha-
lif satın alma yoluyla betimlemektedir (Mueller ve Broderick., 2008: 16). 
1970’lerde İsveç menşeli Volvo’yu satın alan Amerikalı tüketiciler genel 
olarak bu satın alımlarındaki temel nedenin Amerika’nın Vietnam sava-
şı politikasını eleştiren İsveç’in tutumunu desteklemek için olduğunu be-
lirtmiştir (Belk vd., 1982: 6). Örneğin Orta Doğu’daki Müslüman kızlar, 
başörtüsünü kullanarak kendi etnik kimliklerini ortaya koymuş ve baskı-
cı çoğunluğun uyguladığı kuralları reddetmiştir (Mueller ve Broderick, 
2008: 14).

5.5. Tüketici Zenosentrizmi ve Etnik Kimlik 

Etnik kimlik; bir kişinin ya da grubun kendilerini ortak bir ataya, 
dile, kültüre ve coğrafyaya bağladığı, kendilerini milliyetçilikten önce bi-
linmeyen ya da ortak kültürün ürünü olan bayramlar, şenlikler ve gelenek-
lerle “ötekilerden” ayrıştırdıkları, çoğu zaman tarihi gerçeklere uysa da 
zaman zaman muhayyel bir topluma ait olma hissi olarak tanımlanmakta-
dır (Yanmış ve Kahraman, 2013: 122). 

Kimliğin oluşumunda cinsiyet, millet ırk, yaş, vatan ve din etkili 
olmaktadır. Dini kimlik bireyin ya da gurubun kendilerini tanımlarken 
dinden referans alarak oluşturduğu bir kimliktir (Yanmış ve Kahraman, 
2013: 123).

Etnik kimlik, azınlık statüsüne indirgenen grupların başvurdukları 
bir durumdur. Bu durum, sosyal olduğu gibi siyasi içeriğe sahiptir özel-
likle azınlık statüsündeki grupların temel referans noktaları dilsel, dinsel, 
kültürel ve siyasal olduğu sürece etnik kimlik, toplumsal bir durum ol-
maktan daha çok siyasal bir içeriğe dönüşür. Yabancı ürünlerin bazen bir 
grubun kendini başka bir ulusal kimliğe karşı etnik kimliğini göstermek 
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için kullanılmaktadır.  Örneğin, Fransa’daki Müslüman azınlıkların ba-
şörtü takması, Hristiyan ulusal çoğunluğa karşı dini değerleri göstermek 
ya da korumak için kullanılmıştır  (Auslander, 2000: 283). 

5.6. Tüketici Zenosentrizmi ve Demografik Yapı

Araştırmacılar, demografik değişkenlerin tüketicilerin karar verme 
süreçlerinde etkili bir faktör olarak hizmet ettiğini ortaya koymaktadır 
(Batra vd. 2000: 83-95). Yabancı ürünlere yönelik olarak, yabancı mer-
kezli eğilimler açısından yaş, ekonomik farklıklar, kentsel ve kırsal fark-
lılıklar gibi çeşitli değişkenler araştırmalarda ele alınmıştır. Örneğin bu 
araştırma sonuçlarına göre genç tüketiciler yaşlı tüketicilere göre daha 
fazla zenosentrik davranışlar göstermektedir (Batra vd., 2000: 93-94). Bu 
durum, genç bireylerin, Kent ve Burnight (1951) tarafından tanımladığı 
gibi, gençlerin özgürlüklerinin göstergesidir. Benzer şekilde, gelir ve tü-
ketici zenosentrizmi arasında pozitif bir ilişki bulunması oldukça yüksek 
olasılıktır (Taylor, vd., 1987: 268-270). Yüksek gelir düzeyindeki tüketici-
lerin yabancı ürünleri daha çok satın aldığının sonucuna varılmıştır (Belk, 
2000: 12-13). Başka bir ifade ile yüksek gelir düzeyine sahip tüketiciler 
yabancı ürünleri tercih etmede daha fazla zenosentriktirler. Ancak bazı 
araştırmacılara göre, kişilerin pahalı yabancı ürünler alması için üst gelir 
grubunda bulunmaları gerekli değildir, zaman zaman daha az pahalı ya-
bancı ya da taklit ürünler de satın alınmaktadır (Kisawike, 2015: 64-65).

Aynı zamanda, kentsel ve kırsal farklıklara dayanılarak elde edilen bul-
gular, kentlerde yaşayan tüketicilerin kırsalda yaşayanlara kıyasla daha faz-
la zenosentrik olduklarını göstermektedir, bunun diğer bir nedeni kentlerde 
yaşayan tüketicilerin kırsalda yaşayanlara göre daha fazla yabancı ürünlere 
maruz kalması ya da yabancı ürün bilgisine sahip olmasıdır. Örneğin Hindis-
tan’daki kentli tüketiciler kırsalda yaşayanlara oranla daha çok itibarlarını ar-
tırmak için yabancı ürünleri tüketmektedir (Mueller ve Broderick, 2008: 21). 

5.7. Ürün-Yaşam Döngüsü ve Tüketici Zenosentrizmi

Ürün yaşam döngüsü kavramı, ürünlerin piyasaya sürüldüğü zaman-
dan piyasadan çıkışına kadar ürünün satış eğrisini temsil etmektedir. Baş-
ka bir ifade ile “ürün özelliklerinin ve piyasadaki özelliklerinin zaman 
içinde evrimidir” (Rink ve Swan, 1979: 219).

Küreselleşme ülkeler arasında ürün ve markaların bilinirliliği artı-
rarak, ürünlerin daha fazla dolaşımına yardımcı olmuştur. Bu bağlamda, 
özellikle gelişmekte olan pazarlara ilk olarak giren yabancı ürünler ve 
markalar tüketiciler tarafından daha kolay tanınabilmektedir . Bununla 
birlikte, tüketiciler ürünlere daha aşina hale geldikçe ya da ürün yaban-
cılığını kaybettikçe rekabet avantajlarından bazıları kaybolabilir. Aynı 
şekilde, bir ülkenin statüsü iyileştikçe, tüketiciler daha az zenosentrik ola-
bilirler (Mueller vd., 2008: 22).
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5.8. Kolektivizm, Bireycilik ve Tüketici Zenosentrizmi

Kolektivizm, doğumdan itibaren insanların güçlü ve uyumlu olarak 
gruplara entegre olduğu, insanların yaşamları boyunca sorgulamadan sa-
dakatle bu durumu korumaya devam ettikleri toplumlarla ilgilidir. Birey-
cilik ise, bireyler arasındaki ilişkilerin güçlü olmadığı ve herkesin ken-
disine ve kendi ailesine karşı sorumlu olmasının beklendiği toplumlarda 
görülmektedir (Hofstede, Geert, 2010: 92).

Kolektivist kültürleri bireyci kültürlerden ayıran temel özellik bireyin 
kendisini toplumdan bağımsız olarak değil bir aile ve toplumun parçası 
olarak görüyor olmasıdır. Grubun norm ve beklentileri bireysel amaçların 
üzerinde yer almaktadır. Bireyci kültürlerde ise, bireylerin amaçları grup 
amaçları ile aynı olmayabilir. Anlaşmazlık halinde bireyin amaçları daha 
önceliklidir (Wasti ve Eser, 2007: 3).

Araştırmacılar, zenosentrizm ile kolektivizm arasındaki ilişkiyi in-
celemişlerdir. Kolektivist kültürlerde sosyal hiyerarşi güçlü olduğu için, 
üyeler sosyal tanıma ve kamu imajını korumaya daha fazla önem vermek-
tedir (Mueller ve Broderick, 2008: 22). Sonuç olarak, kolektif kültürlerde 
tüketimin sembolik değeri daha önemli hale gelmektedir (Wong ve Ahu-
via, 1998: 430). 

6. TÜKETİCİ ZENOSENTRİZMİ İLE İLGİLİ GÜNCEL 
ÇALIŞMALAR

Zenosentrizm başlangıçta sosyolojik bir kavram olarak ortaya çık-
mıştır.  1951’de Kent ve Burnight tarafından ilk kez açıklanmasına rağmen 
konuyla ilgili araştırma yapılmamıştır. Tüketici zenosentrizmi tüketici 
davranışlarını, satın alma niyetini, yerli ve yabancı ürün tercihlerini etki-
leyen faktörler açısından ele alan güncel araştırma konularından birisidir. 
Bu konu hakkında ilk çalışma, Mueller ve Broderick’in (2008) “Consumer 
Xenocentrism: An Alternative Explanation for Foreign Product Bias” adlı 
teorik eseridir.   Çalışma tüketici zenosentrizmini sosyo-psikolojik ele al-
mış ve uluslararası pazarlama stratejisi için önemli olan araştırma sorula-
rını ortaya koymuştur (Mueller ve Broderick, 2008: 3-38).

Tüketici zenosentrizmi ile ilgili yapılan ikinci temel araştırma, Lawren-
ce tarafından 2012 yılında yapılmış doktora tezidir. “Consumer Xenocent-
rism and Consumer Cosmopolitanism: The Development and Validation of 
Scales of Constructs Influencing Attitudes Towards Foreign Product Con-
sumption” başlıklı tezin araştırması ABD’de Rust Belt şehrinde üniversite 
öğrencileri üzerinde yapılmıştır.  Tezin amacı, küresel satın alma alışkanlık-
larına sahip tüketicilerin davranışlarını ölçmek için kullanılabilecek ölçek-
ler geliştirmektir.  Araştırmacı özellikle, literatüre iki yeni ölçek eklemeyi 
hedeflemiştir. İlk ölçek tüketici zenosentrizmi ölçeğidir. Ölçek tüketicilerin 
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kendi ülkeleri dışından gelen ürünlere yönelik olumlu yönelimleri ölçmeyi 
amaçlamaktadır. İkinci ölçek ise tüketici kozmopolitizm ölçeğidir. Bu ölçek 
tüketicinin geleneklere ve sosyal etkiye bakılmaksızın, istenilen işlevi en iyi 
yerine getirebilecek ürün ve hizmet çeşitleri ile yeni fikirlere açıklığını ve 
fonksiyonel ihtiyaçları karşılama eğilimini ölçmek için tasarlanmıştır. Tezin 
önemli katkısı altı maddelik tüketici zenosentrizmi (C-XENO) ölçeğinin ge-
liştirilmesidir (Lawrence, 2012: 1-169).

 “Consumer Xenocentrism in China: An Exploratory Study”  başlıklı 
araştırmada bu konuda yapılan diğer bir çalışmadır. Mueller, Xun Wang, 
Liu ve Chi Cui tarafından Çin’de 2014 yılında yapılan araştırmanın amacı; 
bazı tüketicilerin, yerli ürünler niteliksel olarak daha iyi olsalar bile yabancı 
ürünlere karşı bir önyargıya sahip olduklarının nedenlerini açıklamaktır.  
Araştırma sonucunda özellikle yüksek gelir grubunda yer alan tüketiciler, 
genç tüketiciler ve yüksek sosyal statüye sahip tüketiciler arasında tüketi-
ci zenosentrizm eğiliminin yüksek olduğu bulunmuştur. Çinli tüketicilerin 
psikolojik veya sosyolojik olarak yabancı ürünleri yerel ürünlere göre daha 
çok tercih ettikleri ortaya çıkmıştır (Mueller vd., 2016: 73-91).

Kala ve Chaubey (2016) yılında tarafından yapılan “Country-of-Ori-
gin Effect and Consumers Buying Behaviour: An Evidence from Indian 
Market” başlıklı çalışmada ise menşe ülke ve tüketici zenosentrizmi ele 
alınmıştır. Hindistan’da yapılan bu çalışmada genç tüketicilerin satın alma 
davranışlarında menşe ülke etkisinin araştırılmıştır. Araştırma bulgula-
rına göre, tüketiciler yabancı ürünleri yerli ürünlerden daha üstün olarak 
algılamakta ve zenosentrik davranış sergilemektedir (Kala ve Chaubey, 
2016: 47-59).  

Balabannis ve Diamantopoulos (2016) “Consumer Xenocentrism as 
Determinant of Foreign Product Preference: A System Justification Per-
spective” çalışmasında Sistem Gerekçelendirme Teorisi’ne (SJT) dayana-
rak tüketici zenosentrizmi incelenmiştir. Araştırmada tüketici zenosent-
rizmi algılanan aşağılanma ve sosyal büyütme olmak üzere iki boyutlu 
olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu araştırma, tüketicilerin zenosentrik 
davranışlarına yönelik güçlü bir ölçüm aracı geliştirmiştir.  

2018 yılında tüketici zenosentrizmi konusunda yapılan diğer bir ça-
lışmada da Diamantopoılos, Davidova ve Arslangic-Kalajdzic tarafından 
yapılmıştır. Bu çalışmada, tüketici zenosentrizmin eğiliminin yerli ve 
yabancı orijinal ve sahte markalar için satın alma niyeti, ürün kategorisi 
ve tüketici etnosentrizmi ve kozmopolitizm üzerindeki etkileri sistem ge-
rekçelendirme teorisine dayanarak araştırılmıştır. Tüketici zenosentrizm 
eğiliminin etnosentrizm ve kozmopolitizm üzerinde etkileri olduğu orta-
ya çıkmıştır.  Ayrıca sonuçlar, tüketici zenosentrizminin tüketicilerin (ya-
bancı) sahte markalar satın alma niyetini açıklayamadığını da göstermiştir 
(Diamantopoulos, vd., 2018: 1-10).
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GİRİŞ 

İstihdam/işsizlik konuları; sosyal, siyasi, ekonomik, teknolojik vb. doğ-
rudan ya da dolaylı birçok konu ile bağlantılı yapıyı oluşturduğundan işgücü 
piyasalarının dengede olması şüphesiz başarılı bir ülke ekonomisinin en temel 
göstergelerinden birini oluşturmaktadır. Bu konudan daha önemlisi doğru be-
ceri ve niteliklerin doğru iş ve mesleklerde istihdam edilmesidir. Tarım ve 
sanayi toplumlarında nispeten önemli olan bu konu, günümüz bilgi çağında 
yaşanan teknolojik ilerlemeler ve kalkınan toplum yapıları ile birlikte daha da 
önemli hale gelmiştir. Nitekim küreselleşme paydasında çok sayıda değişke-
nin olması ve değişim sürecinin çok hızlı yaşanması, beceri uyumu konusunu 
önemli kıldığı kadar zorlaştırmıştır da. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre 
farklılık gösteren bu durum, özellikle kalkınma hedefi olan ve rekabeti ayakta 
tutmaya çalışan ülkeler için hayati önem taşımaktadır. 

1.BECERİ TAHMİNİ

Küreselleşme ve büyük demografik değişimlerin yanı sıra yeni teknolo-
jik atılımların, ülkelerin, firmaların ve bireylerin gelişmesi, ihtiyaç duyulan 
becerilerde önemli değişiklere yol açmaktadır. Bu kapsamda bazı ülkeler (ör: 
Arjantin) eğitim ve becerilere yapılan yatırımı öncelikli kabul etmekte, diğer 
politikaların üstünde tutmakta, kapsayıcılığını korumak ve değişime hazır-
lamak için önemini vurgulamaktadır. Özellikle son zamanlarda yapay zekâ, 
robotik, dijital teknolojilerin gelişmesi ve buna bağlı olarak bazı işlerin kay-
bolması veya yenilerinin ortaya çıkması aynı zamanda bu sürecin birçok de-
ğişkenle birlikte çok hızlı gerçekleşmesi, bu tür politikalar kapsamında baskı-
yı arttırmış ve beceri ihtiyaçlarını tahmin etme görevi her zamankinden daha 
da zor hale gelmiştir. Özellikle G20 ülkelerinde yaşanan beceri arzı ve talebi 
arasında yaşanan boşluk ve uyuşmazlık sorunları bu süreci daha da belirgin 
hale getirmiştir (OECD & ILO, 2018). Bu kapsamda ülkeler analitik çerçeve 
kapsamında; sürecin küresel trendleri ve itici güçleri nelerdir, bunların etki-
leri nasıl ortaya çıkacaktır, bu kapsamda neleri değiştirmeye ihtiyaç vardır ve 
bu nasıl yapılacaktır sorularına odaklanmak durumundadırlar (Tablo 1). 
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Tablo 1: İş, İşgücü Piyasası ve Becerilerin Geleceğe Bakan Analizi: Analitik 
Çerçeve

…küresel trendler ve 
itici güçler… …üzerindeki etkisi… …değiştirmeye 

ihtiyaç var… …nasıl yapılacak…

…küreselleşme, 
demografik 
değişkenler, göç, 
dijitalleşme, 
yapay zeka, iklim 
değişiklikleri, azalan 
doğal kaynaklar…

…işin yapısı ve 
beceriler, işler, 
meslekler ve işgücü 
piyasaları, gelecekteki 
beceriler ve 
meslekler…

…eğitim sistemi, 
mesleki eğitim ve 
öğrenme, hayat boyu 
öğrenme, yeni eğitim 
sistemlerine geçiş 
ve yeni teknolojileri 
öğrenme…

…iş ve beceri 
geçişleri politika 
ve stratejilerinin 
doğru yönetilmesi, 
geliştirilen strateji 
ve politikaların 
etkilerinin 
görselleştirilmesi, 
ileriye dönük 
geliştirilen strateji 
ve politikaların 
başarılması… 

Kaynak: (ETF, 2019, s. 9).

Tablo 1’e göre beceri tahmininde; küreselleşme, demografik değiş-
kenler, göç, dijitalleşme yapay zekâ, iklim değişikleri, azalan doğal kay-
naklar küresel trendler ve itici güçlerden bazılarıdır. Bu değişkenlerin iş 
ve meslekler, işin yapısı, işgücü piyasaları ve beceriler üzerindeki etkile-
ri kaçınılmazdır. Buna göre ülkeler eğitim sistemi kapsamında mesleki 
eğitim, hayat boyu öğrenme, yeni eğitim sistemlerine geçiş ve yeni tek-
nolojiler ile öğrenme konularında değişikliğe ya da güncellemeye ihtiyaç 
duymaktadır. Aynı şekilde doğru politikalar ve stratejiler geliştirerek dar 
anlamda ülke geniş anlamda küresel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu sürecin işlemesi ve 
başarıya ulaşması ihtiyacı, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık 
göstermektedir.

1.1.Tanımı ve Önemi

İşgücü piyasalarının dinamik ve karmaşık yapıda olması ve sosyal, 
siyasi, ekonomik, teknolojik birçok değişkenden doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkilenmesi, doğru çalışanların ve becerilerin doğru işlerle eşleş-
tirilmesi sürecini giderek zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda beceri tahmin 
yöntemi; işgücü arzı ve talebi arasındaki gelecekteki dengesizlikleri belir-
lemenin bir yolu olarak kullanılmaktadır. İşgücü piyasası tahmini veya is-
tihdam tahmini olarak da adlandırılan bu metodoloji; sektörler, meslekler, 
nitelikler ve beceriler açısından gelecekteki işgücü piyasası gelişmelerinin 
kapsamlı bir resmini oluşturarak işgücü arz ve talebinde gelecekte oluşa-
bilecek dengesizlikler hakkında tahminlerde bulunmayı amaçlamaktadır. 
Bu kapsamda tipik bir tahmin yöntemi temelde şu sorular üzerinde yoğun-
laşmaktadır (ETF, 2017): 
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− Bir ülkede, sektörde veya bölgede geleceğin işleri nerede yoğun-
laşacaktır?

− Bunun meslekler ve yeterlilik boyutunda beceri ihtiyaçları açı-
sından etkileri neler olacaktır?

− Beceri tedariki gelişmelerle birlikte ele alındığında nasıl sağlana-
caktır?

Bunun yanında yapılan tahminlerin kalitesi: 

− Veri sorunları (ör: veri eksikliği, kalite sorunları, uzun vadeli se-
rilerin olmaması) 

− Yanlış ve/veya değişken varsayımlar (ör: aşırı iyimser veya aşırı 
kötümser senaryolar)

− Beklenmedik değişiklikler ve/veya köklü kesintiler vb. faktörlere 
bağlıdır. 

Bu kapsamda örneğin 1993 yılında kurulan ETF (European Training 
Foundation), geçiş yapan ve gelişmekte olan ülkelere eğitim, öğretim ve 
işgücü piyasası sistemleri reformu yoluyla ve AB'nin dış ilişkiler politi-
kası bağlamında beşeri sermayelerinin potansiyelinden yararlanmalarına 
yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde ETF Avrupa Komisyonu ve Avrupa Dış 
Eylem Servisi ile işbirliği yaparak:  

− Uygulama alanları: Mesleki eğitim ve öğretim, mesleki eğitimde 
kalitenin sağlanması, dijital beceri ve öğrenme, sürekli eğitim,

− İstihdam edilebilirliği teşvik etme: iş temelli öğrenme, girişimci-
lik, işe geçiş, kariyer rehberliği, gelecek için beceriler, 

− Sistemlerin herkes için çalışmasını sağlama: mesleki eğitimin 
yönetimi ve finansmanı, beceri zekâsı ve nitelikler,

− Küresel bir Avrupa için çalışma: Beceriler ve göç, sürdürülebilir-
lik, sosyal içerme, politika analizi ve ilerleme, AB dış yardıma destek, 

konularında faaliyet göstermektedir. Aynı şekilde EFT; Türk kurum-
larına ve paydaşlarına destek sağlamakta, mesleki eğitim ve hayat boyu 
öğrenme sektörleri için Türkiye’nin Eğitim Vizyonu 2023’ün yaygınlaş-
tırılması, istihdam, çırakların maliyet/fayda analizi dâhil olmak üzere işe 
dayalı öğrenme, resmi olmayan öğrenme, belirli sektörlerde gelecek için 
beceriler, kalite güvence çerçevesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) 
ve onaylanması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır (Erişim Tarihi: 10/08/ 
2020, https://www.etf.europa.eu/en). Aynı şekilde ESCO (European Skills 
Competencies, Qualifications and Occupations) (ESCO, 2017)

− Eğitim ve öğretim sektörü ile AB işgücü piyasaları arasındaki 
iletişimi güçlendirme,



Ali İhsan Çelen188 .

− Avrupa’da mesleki ve coğrafi hareketliliği destekleme,

− Verileri; kamu istihdam hizmetleri, istatistik kuruluşları ve eği-
tim kuruluşları gibi çeşitli paydaşlar tarafından daha şeffaf ve daha kolay 
uygulanabilir hale getirme,

− İşverenler, eğitim sağlayıcılar ve iş arayanlar arasında dil veya 
ülkeye bakılmaksızın veri alışverişini kolaylaştırma,

− Beceri istihbaratı ve istatiksel araçlarla veri toplanma, karşılaş-
tırma ve yayılmasını geliştirme ve büyük verilere dayalı gerçek zamanlı 
beceri arz ve talebinin daha iyi analiz edilmesini sağlama ve kanıta daya-
lı politika oluşturmayı destekleme konularında faaliyet göstermektedir. 

Öte yandan beceri tahmin ve uyumunun sağlanması konusunda en 
fazla dikkate alınan küresel standartların başında ISCO ( Interrnational 
Standart Classification of Occupations) gelmektedir. Bu kapsamda ISCO; 
iş ve meslekler hakkında bilgi düzenlemek ve sınıflandırmak amacıyla 
kullanılan bir ILO sınıflandırma sistemidir bu yönüyle ISCO, BM’nin 
uluslararası ekonomik ve sosyal sınıflandırma ailesinin önemli bir parçası 
olarak görülmektedir.  İlk olarak ISCO-08 olarak yayınlanan versiyonu 
sonrasında ISCO-58, ISCO-68 ve ISCO-88 takip etmiştir. Aynı şekilde 
ILO’nun ifadesiyle ISCO; işleri üstlenilen görevlere göre açıkça tanım-
lanmış gruplar halinde organize etme ve bunu istatiksel uygulamalarda ve 
çeşitli müşteri odaklı uygulamalarda kullanmak üzere tasarlama amacıyla 
hareket etmektedir. Bu kapsamda müşteri odaklı uygulamalar; iş arayan-
ların açık iş pozisyonlarıyla eşleştirilmesi, işçilerin ülkeler arasında kısa 
ve uzun vadeli girişinin yönetilmesi ve mesleki eğitim kurumlarının ve 
rehberliğinin geliştirilmesi faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu kapsamda ör-
neğin ISCO-08 işleri; yöneticiler, profesyoneller, teknisyenler ve yardımcı 
profesyoneller, büro destek çalışanları, servis ve satış çalışanları, nitelikli 
tarım, ormancılık ve balıkçılık işleri, zanaat ile ilgili esnaf çalışanları, te-
sis, makine operatörleri ve montajcıları, temel meslekler ve silahlı kuvvet-
ler olmak üzere 10 ana gruba ayırmaktadır (Erişim Tarihi: 10/08/ 2020, 
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/).

1.2.Kullanılan Yöntemler

Beceri tahmini ilerde ihtiyaç olacak olan becerilerin neler olduğunun 
tespit edilmesinin yanı sıra beceri uyumunu da kapsadığından oldukça 
zorlu bir süreci ifade etmektedir. Bu kapsamda yürütülen politikaların et-
kin ve verimli olması ve para/zaman bakımından daha az maliyetli olması 
en ideal tahminin yapılmasına bağlı olduğundan tahmin sürecinde çok 
farklı yöntem ve yaklaşımlar kullanılabilmektedir. Bu kapsamda örneğin 
ETF; basit bir tarzda nicel ve nitel yaklaşımlar ayrıma gitmiştir. Nicel 
yöntemler kapsamında; mekanistik/ekstrapolatif teknikler, daha karma-
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şık zaman serisi modelleri, davranışsal/ekonometrik modeller, işveren gö-
rüşlerine ilişkin anketler, beceri denetimleri yöntemlerini kapsarken nitel 
yöntemler; delphi teknikleri, durum çalışmaları, odak grupları, bütünsel 
modelleme yaklaşımları, senaryo planlama yöntemlerini kapsamaktadır 
(ETF, 2017). Öte yandan ILO konuyu; paydaşlar nezdinde sosyal diyalog 
yöntemi çerçevesinde değerlendirmiştir (Şekil 1).

Şekil 1: ILO Nitelik Tahmin ve Eşleştirme Yöntemi

Kaynak: (ILO, 2015)

Şekil 1’e göre sosyal diyalog çerçevesinde; veri toplama ve analizi 
için kaynakları ve araçları belirleme, verileri göstergelere, trendlere ve se-
naryolara dönüştürme, sorunları analiz etme ve paydaşlarla birlikte stra-
tejiler hazırlama faaliyetleri ILO’nun tahmin ve eşleştirme yöntemlerinin 
temelini oluşturmaktadır. Aynı şekilde ILO ve OECD ülkeleri çok farklı 
yöntemlere başvurabilmektedirler (Tablo 2).

Tablo 2: Beceri Beklenti ve Tahmin Yöntemleri, Gereklilikleri, Avantaj ve 
Dezavantajları 

Kullanılan 
Araç ve 
Gereçler

Veri 
Gereksinimi Teknik Uzmanlık Avantajları Dezavantajları

Odak grupları, 
yuvarlar masa 
toplantıları, 
uzman 
çalıştayları, 
uzman görüşü 
anketleri ve 
delphi yöntemi

Belirli bir veri 
gereksinimine 
ihtiyaç yoktur

Yapılandırılmış 
görüşmelerde, 
odak gruplarında, 
delphi yönteminde 
uzman görüşüne 
ihtiyaç vardır. 
Niteliksel sonuçların 
sentezlenmesi genelde 
zorlayıcı

Bütünsel, 
doğrudan 
kullanıcı 
katılımlı, 
sorunların daha 
derinlemesine ele 
alınmasını sağlar, 
görüş alışverişi 
açısından faydalı

Sistematik 
olamayabilir, 
tutarsız ve öznel 
olabilir, temsil 
yeteneği azdır, 
gerekçelere 
dayanmaz, 
anekdot niteliği 
taşımaktadır

Sektör 
çalışmaları

İstatistiksel 
araştırmalarda, 
sektör bazlı 
veriler, 
işveren-çalışan 
anketleri

Teknik uzmanlık 
gerekli, birincil ve 
ikincil veri analizleri, 
anket  metodolojisi, 
sektör bazlı anket

Yetenekler, 
yetkinlikler 
ve beceriler 
hakkında sektöre 
özgü gerekli 
veriler sağlar

Kısmi, 
potansiyel 
önyargılı, 
sektörler arası 
tutarsız
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İşveren/
çalışan beceri 
anketleri, 
kuruluş beceri 
anketleri

Örnek 
çerçevenin 
oluşturulacağı 
firma kaydı, 
birincil veridir 

Anket tasarımı, 
yürütülmesi, 
sonuçlarının analizi 
ve temsil kabiliyetinin 
arttırılması için 
uzmana ihtiyaç var

Anketler 
gerçekçi ise 
insanların nasıl 
davrandıklarına, 
doğrudan beceri 
ölçümüne 
odaklanır

Büyük 
örneklemlere 
ihtiyaç var, 
maliyetli, öznel 
ve tutarsız olma 
eğilimi vardır

Nicel tahmin 
modelleri

İşgücü 
piyasası ve 
nüfus yapısı 
hakkında 
güvenli ve 
tutarlı zaman 
serileri

Modellemede 
uzmanlık, istatistiksel 
ve programlama 
deneyimi, mantıklı 
analizler için birkaç 
yıllık deneyim 

Kapsamlı, tutarlı, 
şeffaf, açık, 
ölçülebilir

Veri kıtlığı, 
maliyetli, her 
şey ölçülebilir 
değil, yanlış 
hassasiyet 
izlenimi 
verebilir

Öngörüler 
ve senaryo 
geliştirme

Nicel tahmin 
sonuçları, 
işgücü piyasası 
bilgileri, sektör 
çalışmaları 
gibi bir dizi 
veri girdisi ve 
raporu 

Yetenekli 
moderatörler, derleme 
uzmanları, tüm 
paydaşların katılımı 
konusunda uzmanlık 
gerekebilir

Bütünsel, 
doğrudan 
kullanıcı katılımı, 
adreslenebilir, 
görüş alışverişi, 
geleceğe yönelik 
belirsizlikleri 
hesaba katar

Sistematik 
olmayabilir, 
tutarsız olabilir, 
öznel olabilir

Mezun 
anketleri/
izleyici 
çalışmaları

Birincil veri 
toplama, 
izleyici 
çalışmaları 
ve mezunlar 
için iletişim 
bilgileri ve ek 
idari veriler 

Anket tasarımı ve 
yürütülmesi, anket 
sonuçlarının analizi 
ve temsil kabiliyetinin 
arttırılması için 
uzmana ihtiyaç vardır

Eğitim 
kurumlarının 
kalitesini 
arttırmak için 
önemli bilgiler 
sağlar, düşük 
maliyetlidir, 
kolay uygulanır

Anket için 
örneklem 
oluşturmak zor, 
sınırlı bulgular, 
önyargılı ve 
öznel olabilir

Açık pozisyon 
anketleri

Birincil veri 
toplama, idari 
veriler, işveren 
anketleri

Anket tasarımı, 
yürütülmesi, idari 
analiz, görüşmeci 
eğitimi, temsil 
kabiliyeti

Doğrudan 
kullanıcı katılımı, 
işgücü talep 
dengesinin 
sağlanması 
amacına oldukça 
uygun

Tüm talepleri 
temsil etmez, 
kısa vadelidir, 
veri işleme 
zaman alır

Kaynak: (OECD & ILO, 2018)

Tablo 2’de gelecekteki beceri ihtiyaçlarını belirlemek ve analiz et-
mek için geliştirilmiş yöntemler görülmektedir. Bu yöntemler teknik ve 
uzmanlık gerekliliklerine göre farklı çevrelerde uygulanabilmektedir. 
Ancak her yöntemin kendine özgü avantajları ve dezavantajları göz ardı 
edilmemelidir. Yöntemlerin kullanılmaları büyük ölçüde çalışma hedefle-
rine (nicel/nitel) ve analiz düzeyine (ulusal, sektörel veya yerel) göre fark-
lılık gösterebilmektedir. Aynı şekilde söz konusu ülkenin ya da kurumun 
amaçlarına göre benimsenen yöntemler farklılık gösterebilmekte diğer bir 
ifade ile her ülke ve kurum için uygulanabilecek ortak bir yöntemden bah-
setmek mümkün görünmemektedir. Bu kapsamda G20 ülkelerinde farklı 
yöntemler kullanılabilmektedir (Grafik 1).  
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Grafik 1: G20 Ülkelerinde En Fazla Kullanılan Yöntemler (Oransal) 

Kaynak: (OECD & ILO, 2018)

Grafik 1’e göre işveren araştırmaları başta olmak üzere; sektör bazlı 
çalışmalara, mezunlar veya çalışanlar araştırmalarına, işgücü piyasası ve-
rileri genel analizine, nitel yöntemlere, nicel tahmin modellerine ve diğer 
yöntemlere başvurulabilmektedir. Bu kapsamda aynı anda birkaç yönte-
min kullanılması en ideal tahminin yapılmasında büyük önem taşımak-
tadır. 

2.CEDEFOP TÜRKİYE PROJEKSİYONU

İşletmeler, rekabet etmek ve yüksek kalitede hizmet sunmak amacıyla 
gerekli becerilere sahip bireylere her zaman ihtiyaç duymaktadır.  Diğer 
bir ifade ile geliştirilmiş stratejilerin başarısı işgücü becerilerine bağlıdır. 
Aynı zamanda bireylerin de iş bulabilmek için doğru niteliklere sahip ol-
maları gerekmektedir. Nitelikleri düşük olan veya hiç olmayan kişilerin 
işsiz kalma olasılığı yüksek niteliklere sahip olanlara oranla yaklaşık üç 
daha fazla olması bu durumun önemini ortaya koymaktadır. Bu kapsam-
da CEDEFOP (Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi); Avrupa’da 
gelecekteki işgücü piyasası eğilimleri hakkında kapsamlı bilgiler sun-
maktadır. Buna göre CEDEFOP beceri tahmin yöntemlerini kullanarak 
potansiyel işgücü piyasası dengesizliklerini hafifletmeye yardımcı olma 
misyonu kapsamında, farklı işgücü piyasası aktörleri için bir erken uyarı 
mekanizması özelliği taşımaktadır. Buna göre 1975 yılından beri CEDE-
FOP (Erişim Tarihi: 08/07/2020, https://www.cedefop.europa.eu/en):

− Avrupa’da mesleki eğitim ve öğretim politikalarının geliştirilme-
sini desteklemekte ve bunların uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. 
Aynı zamanda Avrupa Komisyonu, üye devletler ve sosyal ortakların 
mesleki eğitim ve öğretim politikalarının geliştirilmesine yardımcı ol-
maktadır.

− Doğru becerileri sağlamak içi doğru politikaların geliştirilmesi-
ne yardımcı olmaktadır. 

Aynı şekilde CEDEFOP (CEDEFOP, 2019) :
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− AB’deki mesleki eğitim ve öğretim politikasının dayandığı veri-
leri sağlamaktadır.

− AB mesleki eğitim politikalarının geliştirilmesine ve uygulan-
masına yardımcı olmaktadır.

− İşgücü piyasası eğilimlerini izlemekte ve Avrupa Komisyonu, 
AB ülkeleri, işveren örgütleri ve sendikaların eğitim tedariki işgücü pi-
yasası ihtiyaçları ile eşleştirmesine yardımcı olmaktadır.

− Mesleki eğitim ve öğretimden menfaati olan herkesi bir araya ge-
tirmektedir.

− Ulusal hükümetler, işveren örgütleri ve sendikalar ve Avrupa Ko-
misyonu olmak üzere üçlü bir çerçevede çalışmaktadır.

− Sosyo-ekonomik ve demografik eğilimlerin istihdam, işlerin do-
ğası ve beceri talebini nasıl etkilediğini incelemektedir.

− Beceri uyumsuzlukları tahmini ile işgücü piyasası ihtiyaçlarının 
uygun odak mesleki eğilimlerin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

− Farklı eğitim sistemlerinden gelen yeterliliklerin karşılaştırıl-
masını, tanınmasını ve resmi olmayan öğrenmenin doğrulanmasını sağ-
lamakta ve yeterlilik çerçevesinde AB çapında araçların kullanılmasını 
desteklemektedir.

− İş temelli öğrenme modellerini incelemekte ve işsizliğin, okulu 
erken bırakmanın ve diğer işgücü piyasası dengesizliklerinin azaltılma-
sına yardımcı olmaktadır.

− Eurofound (Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme 
Vakfı), ETF (Avrupa Eğitim Vakfı), EU-OSHA (Avrupa İş Sağlığı ve Gü-
venliği Ajansı) ile birlikte çalışmaktadır.

− Gençlerin eğitim sürecinden işgücü piyasasına geçmesine yar-
dımcı olmaktadır.

− Okulu erken bırakanların eğitim ve öğretime geri dönmesine yar-
dımcı olmaktadır.

− İşsiz veya eksik istihdam edilmiş yetişkinlerin öğrenmeye geri 
dönmelerine ve kariyerlerine yeniden odaklanmalarına yardımcı olmak-
tadır.

− AB çapında rehberlik ve danışmanlık personeli sağlamaktadır.

− AB vatandaşlarının ülkeler ve sistemler arasında hareket etmele-
rine yardımcı olmaktadır.

− AB ülkelerinin çıraklık hizmetlerinde reform yapmasına yardım-
cı olmaktadır.
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− Avrupalı ulusal ve bölgesel politika yapıcıların mesleki eğitim 
ve öğretim sağlanması konusunda bilinçli kararlar almasına yardımcı ol-
maktadır.

− Bu kapsamda çalışmaları, AB’ye üye ülkelerin yanı sıra aday ko-
numunda olan ülkeleri de kapsamaktadır.  

2.1.Yükselen Trendler

CEDEFOP Türkiye raporu aday konumunda olan ülkeler kapsamında 
takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Belirlenen politikaların uygu-
lanması ise TYÇ kapsamında gerçekleşmektedir. Buna göre Türkiye’de 
TYÇ; örgün eğitim ve öğretimden ulusal mesleki yeterlilik sistemine ka-
dar, nitelik türlerinden seviyelerine kadar oldukça kapsamlı bir özellik 
taşımaktadır. Farklı vasıf düzeylerini temsil eden sekiz adet seviye sayısı 
bilgi, beceri ve yeterlilikler çerçevesinde tanımlanmıştır. Uygulama usul 
ve esaslarına ilişkin yönetmelik 2019 yılında güncellenmiştir. Bunun ya-
nında TYÇ’ye dâhil edilecek yeterliliklerin güvence yönetmeliği 2018’de 
kabul edilmiştir (CEDEFOP, 2019). Buna göre (ETF, 2019): 

− Bir UYÇ (Ulusal yeterlilik Çerçevesi) oluşturmanın temellerini 
sağlam bir mevzuat, açık sorumluluklar, tanımlanmış roller ve açık bir 
yetkiye sahip bir koordinasyon organına sahip olmak oluşturmaktadır.

− TYÇ’nin ana sorumlu organları olan MEB, YÖK ve MYK (Mes-
leki Yeterlilik Konseyi) arasındaki aktif işbirliği uygulamadaki en önem-
li politikalardan biri olarak görülmektedir

−  TYÇ, tüm sektörleri kapsayan yeterlilik yelpazesi ile oldukça 
geniş bir çerçeve için tasarlanmıştır. Bu durum kalite güvencesi, resmi ve 
resmi olmayan öğrenmenin doğrulanması ve transfer sistemi konularında 
özellikle ortak yaklaşımları belirleme konusunda büyük önem taşımakta-
dır.

− Türkiye’nin 80 milyonluk nüfus, binlerce okul, yüzlerce üniver-
site ile büyük bir ülke olduğu dikkate alındığında yeterlilik çeşitliliği ve 
sayısı önemli bir faktör olarak görülmektedir.

− TYÇ kalite güvence ilkelerine uygun olarak mevcut kalite gü-
vence sistemlerinde reform yapılması sürecinde sorunlar ve gecikmeler 
yaşanabilmektedir.

− Özellikle öz değerleme ve dış değerleme konularında Türk eğitim 
ve öğretim sistemi nispeten “yeni” özellikleri taşımaktadır.

− Nitelikleri resmi olarak TYÇ’ye dâhil olmak için sorunsuz ve et-
kili bir yaklaşım bulmak zor olabilmektedir. 

− TYÇ’ye yönelik düzenlemeler MYK’ya odaklanmıştır.
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− TYÇ’nin koordinasyonu MYK yönetim kurulunun işleyişine 
benzer şekilde paydaşlar arasında dağıtılmıştır.

− MYK, şimdiye kadar yaşanan gelişmelere büyük katkı sağlamıştır.

− En kapsamlı ve başarılı uygulama TYÇ uygulamasıdır. 2018’de 
ilgili yeterliliklerin kalite güvencesine ilişkin yönetmelik kabul edilmiştir. 

Bu kapsamda CEDEFOP’un Türkiye ile ilgili 2030 projeksiyonu in-
celendiğinde şu tespitler dikkat çekmektedir: Türkiye’de 2018-2030 yılları 
arasında istihdam artışı en yüksek olacak olan sektörlerin başında temel 
metal ve kömür gelmektedir (Grafik 2). Ancak mutlak rakamlardaki en 
yüksek artış diğer perakende ticaret ile güvenlik ve büro yönetimi sektör-
lerinde olması beklenmektedir (Grafik 3). Beklenen toplam iş ilanlarının 
en yüksek olduğu meslekler ise (yeni işler ve boşalanlar için değiştirmeler 
dahil) satış çalışanları, metal, makine ve ilgili ticaret işçileri, madencilik, 
inşaat, imalat ve nakliye alanlarında bulunmaktadır (Grafik 4).

Grafik 2: 2018-2030 Yılları Arası İstihdam Artışı Beklenen İlk 10 İşkolu 
(Oransal)

Kaynak: (CEDEFOP, 2017).

Grafik 3: 2018-2030 Yılları Arası İstihdam Artışı Beklenen İlk 10 Sektör  
(Sayısal)

Kaynak: (CEDEFOP, 2017)
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Grafik 4: 2018-2030 Yılları Arası İstihdam Artışı Beklenen İlk 10 Meslek Grubu  (Sayısal)

Kaynak: (CEDEFOP, 2017)

Aynı şekilde 2030 projeksiyonunda oransal anlamda istihdamda bek-
lenilen en fazla artış hukuk, sosyal, kültürel ve ilgili alanlarda beklenirken 
bunu idari ve ticari yöneticiler, atık işçileri ve diğer temel çalışanlar, me-
tal, makine ve ilgili ticaret işçileri,  diğer meslek grupları takip etmektedir 
(Grafik 5). İşgücü piyasasının yapısı 2030 projeksiyonu açısında incelen-
diğinde ise 15-24 (-%1.3) ve 50-64 (%-0.8) yaş grubunda bir azalma bekle-
nirken 25-49 (%0.7) ve 65+ (%1.7) yaş grubunda bir artış beklenmektedir. 
Kadım işgücünde bir artış beklenirken (%1.7) özellikle nitelik düzeyi yük-
sek çalışanların oransal artışı (%3.6) dikkat çekmektedir (Tablo 3). 

Grafik 5: 2018-2030 Yılları Arası İstihdamda Beklenen Artış Beklenen İlk 10 
Meslek Grubu (Oransal)

Kaynak: (CEDEFOP, 2017)
Tablo 3: 2018-2030 Yaş/Cinsiyet/ Nitelik Ayrımına Göre Öngörülen Artış (% 

Yıllık Oranı

Türkiye AB

Yaş
15-24 -1.3 0.6
25-49 0.7 -0.5
50-64 -0.8 1.0
65+ 1.7 5.6

Cinsiyet Erkek -0.7 0.1
Kadın 1.7 0.4

Nitelik
Düşük -1.5 -2.0
Orta -0.1 -0.4
Yüksek 3.6 2.2

Kaynak : (CEDEFOP, 2017)
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2.2.Beklenen Zorluklar  

Beceri tahmininde dikkat edilmesi gereken küresel trendlerin bölge-
sel etkilerine bakıldığında Türkiye’nin en fazla küreselleşme, dijitalleşme, 
genç ve kadın işsizliği, mobilite, immobilite, göç, beyin göçü ve demogra-
fik değişkenlerden etkilenmesi beklenmektedir. En az doğrudan yabancı 
yatırım, Offshoring, iklim değişikliği, azalan doğal kaynak faktörlerinden 
etkilenmesi beklenirken bunu eşitsizlik ve siyasi istikrarsızlık konuları ta-
kip etmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4: Küresel Trendlerin Bölgesel Etkileri

SEET* EAP* SEMED* Orta Asya
Küreselleşme +++ +++ +++ ++
Ekonomik yapıların itici gücü olarak 
dijitalleşme +++ +++ ++ ++
Otomasyonlar tarafından tehdit edilen 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DDY) ve 
Offshoring ++ ++ +++ +++
Genç ve kadın işsizliği ve immobilizasyon +++ + +++ +
Göç, mobilite, beyin göçü +++ ++ +++ ++
Demografi, doğum oranları, yaşlanma +++ +++ +++ +++
İklim değişikliliği ve azalan doğal kaynaklar ++ ++ +++ ++
Artan eşitsizlik ve siyasi istikrarsızlık + + +++ +
*SEET: Güney Doğu Avrupa ve Türkiye, EAP: Doğu Ortaklığı, SEMED: Güney 
ve Doğu Akdeniz

+ düşük, ++ orta, +++ yüksek

Kaynak: (ETF, 2019, s. 30)

CEDEFOP 2019 raporu bu durumu şu şekilde özetlemektedir: (CEDE-
FOP, 2019)

− Eğitim ve öğretime erişim artan nüfusa bağlı olarak genişlemek-
te aynı zamanda başarı seviyeleri yükselmektedir. Ancak bu gelişmeler 
PISA ölçekleri ile eşleşmemektedir.

− Okulu bırakma AB ortalamasının üç katı olmasına rağmen azal-
ma eğilimi göstermektedir.

− Kadınların yükseköğrenime geçmesi erkeklere göre azdır (erkek-
ler %28.6- kadınlar %26-AB ortalaması %34.9/%44.9). 

− Yetişkinlerin yaşam boyu öğrenmeye katılımı öngörülen orana 
(%15) oldukça uzaktır (%5.8). AB ortalaması %10.8’dir.
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− Yeni mezunların istihdam oranı AB ortalamasına göre olduk-
ça düşük seviyededir (AB ortalaması %80.2, öngörülen %82, Türkiye 
%61.21).

− Son yıllarda yaşanan çift haneli rakam ve para biriminin değer 
kaybetmesi önemli bir sorundur.

− Üç milyondan fazla Suriyeli mülteci akını (2015-2016) yeni sos-
yal, ekonomik ve politik talepler yaratmıştır. Bu durum eğitim ve öğretim 
reformu çabalarını zora sokmuştur.

− İşsizlik AB ortalamasının çok üstündedir.

− Yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme programlarına katılımı az ve 
okuldan ayrılma oranları nispeten bir iyileşme olmasına rağmen halen 
yüksek seyretmektedir. 

− Gençler arasında işgücüne katılım azdır ve işsizlik oranı yüksek 
seyretmektedir.

− Yüksek kayıtdışılık, güvencesiz ve savunmasız yaşam devam et-
mektedir.

− Eğitimde eşitlik ve kalite sorunları ve kurumlar arası işbirliği so-
runları devam etmektedir.

− Beceri uyumsuzluğu sorunu devam etmektedir.

Bu kapsamda dile getirilen en önemli sorunlardan birini beceri uyuş-
mazlığı oluşturmaktadır. Çok farklı şekillerde ortaya çıkabilen beceri 
uyuşmazlığı sorunu;  Belirli bir beceri türüne yönelik talep (arz), bu bece-
riye sahip insanların arzını (talebini) aşıyor ise beceri eksikliği/(fazlalığı), 
beceri türü veya seviyesi, işi yeterince yapmak için gerekli olandan farklı 
ise beceri açığı, eğitim veya yeterlilik seviyesi gerekenden daha az veya 
fazla ise dikey uyumsuzluk, eğitim türü / alanı veya beceriler iş için uygun 
değil ise yatay uyumsuzluk, çalışanların, işin gerektirdiğinden daha fazla 
(daha az) eğitim yılı var ise aşırı eğitimlilik/(yetersiz eğitim), işçiler, işin 
gerektirdiğinden daha yüksek (daha düşük) vasıflara sahip ise aşırı vasıf/
(yetersiz vasıf), Daha önce bir işte kullanılan beceriler artık gerekli değil 
ve/veya beceriler zamanla kötüleşmiş ise beceri eskimesi vb. çok fark-
lı şekillerde görülebilmektedir (ILO, 2014, s. 7). Bu kapsamda örneğin 
ISCO-2008, 33 meslek grubu için “mesleki kıtlık göstergeleri” yayımla-
mıştır. Bu kapsamda dikkate alınan bilgiler arasında; ücret artışı, istih-
dam artışı, çalışma saatlerindeki artış, işsizlik oranı, düşük niteliklerdeki 
değişiklikler yer almaktadır. Buna göre ülkeler için uzun dönemli trendler 
karşılaştırılmakta ve özellikle hangi dönemde ne tür niteliklere ihtiyaç du-
yulduğunun tahmini gerçekleştirilmektedir (ILO, 2016). Buna göre 2018 
yılı için seçilmiş ülkeler bazında beceri uyuşmazlığı sorunu şu şekilde 
özetlenebilir (Tablo 5). 
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Tablo 5: 2018 Seçilmiş Ülkeler Bazında Beceri Uyuşmazlığı Sorunu 

Nitelik
Eşleşme

Beklenenin 
üstünde 

vasıf

Beklenenin 
altında 
vasıf

Yüksek 
vasıflılarda 

eşleşme

Orta 
vasıflılarda 

eşleşme

Düşük 
vasıflılarda 

eşleşme

ABD %66 %16 %18 %49 %45 %5

Kanada %62 %16 %22 %49 %33 %19

Almanya %63 %17 %20 %69 %31 %0

İngiltere %59 %14 %28 %49 %42 %10

Fransa %65 %11 %24 %64 %30 %6

İtalya %61 %19 %20 %63 %31 %6

Finlandiya %72 %8 %20 %95 %5 %0

Güney Afrika %48 %24 %28 %29 %63 %8

Türkiye %57 %29 %14 %17 %67 %15

Kaynak: (OECD, 2018)

Tablo 5’e göre nitelik eşleştirme konusunda en başarılı ülke Finlan-
diya’dır. Bunu ABD ve Fransa takip etmektedir. En başarısız ülkeler ise 
Güney Afrika ve Türkiye’dir. Beklenenin üstünde vasıf ile ortaya çıkan 
uyuşmazlıkta Türkiye başı çekerken bunu Güney Afrika takip etmektedir. 
Beklenenin altında vasıf uyuşmazlığı Güney Afrika, İngiltere ve Fransa 
daha fazla görülmektedir. Aynı şekilde yüksek vasıflarda eşleşme sorunu 
en fazla Türkiye’de yaşanırken bunu yine Güney Afrika takip etmekte-
dir. Yine tabloya göre Türkiye ve Güney Afrika orta ve düşük vasıflılarda 
daha az sorun yaşamaktadır. Nitekim bu durum diğer ülkelere göre bu iki 
ülkenin gelişmekte olan ülkeler kategorinde olması ile açıklanabilir. Aynı 
şekilde PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies) diğer bir ifade ile Yetişkin Yeterliliklerinin Uluslararası 
Değerlendirilmesi Programı; OECD üyesi 40’tan fazla ülkede okurya-
zarlık, aritmetik ve problem çözme becerilerini değerlendirerek ülkelerin 
gerekli bilişsel ve işyeri becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmakta-
dır. Çalışma çağındaki nüfusu konu edinen program ayrıca Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı şeklinde ifade edilen PISA (Programme 
for International Student Assessment) gibi çok döngülü bir program olarak 
tasarlanmıştır. Ayrıca PIAAC, bireylerin topluma katılma ve ekonomik 
gelişmesi için gerekli olan temel bilişsel ve işyeri becerilerinin ölçülme-
sini hedeflemektedir. Örneğin PIAAC 2019 raporuna göre; sözel beceri-
ler alanında OECD ortalaması 266 iken ortalamanın altında kalan ülkeler 
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arasında Türkiye, İspanya, Slovakya, Meksika, İtalya, İsrail, Macaristan, 
Yunanistan, Fransa ve Şili gibi ülkeler bulunmaktadır. Aynı şekilde sayı-
sal beceriler alanında OECD ortalaması 262 iken ortalamanın altında ka-
lan ülkeler arasında; ABD, Türkiye, İspanya, Slovakya, Polonya, Meksika, 
İtalya, İsrail, İrlanda, Yunanistan, Fransa ve Şili bulunmaktadır(Tablo 6) 
(OECD, 2020). 

Tablo 6: 2019 yılı PIAAC Bilgi İşleme ve Yeterlik Özeti

Sözel 
Beceriler

Sayısal 
Beceriler

Teknolojik Ortamda 
Problem Çözme

Avusturalya 280 268 38

Kanada 273 265 37
Şili 220 206 15
Danimarka 271 278 39
İngiltere 273 262 35
Finlandiya 288 282 42
Belçika 275 280 35
Fransa 262 254 --
Almanya 270 272 36
İrlanda 267 256 25
İtalya 250 247 --
Japonya 296 288 35

Yunanistan 254 252 14

G. Kore 273 263 30

Meksika 222 210 10

Hollanda 284 280 42

Norveç 278 278 41

Polonya 267 260 19

Slovenya 256 258 25

İspanya 252 246 --

İsveç 279 279 44

Türkiye 227 219 08

ABD (2017) 271 255 31

OECD Ortalama 266 262 30
Kaynak: (OECD, 2020)

Tablo 6’ya göre okuryazarlık alanında ortalamanın çok üstünde bu-
lunan ülkeler arasında Finlandiya, Avusturalya, Hollanda, Japonya, İsveç 
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gibi ülkeler göze çarparken aritmetik alanda ortalamanın çok üstünde 
bulunan ülkeler arasında Finlandiya, Belçika, Japonya, Hollanda, İsveç, 
Norveç Danimarka gibi ülkeler bulunmaktadır. Buna göre her iki alan-
da başarılı olan ülkeler arasında Japonya, Finlandiya, Hollanda, İsveç ve 
Norveç bulunurken her iki alanda önemli derecede sorun yaşayan ülkeler 
arasında İtalya, İspanya, Türkiye, Meksika ve Şili bulunmaktadır.  

3.ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI

CEDEFOP ve ETF; On Birinci Kalkınma Planı’nı beceri ve nitelik ge-
liştirme kapsamında işgücü piyasaları başta olmak üzere diğer kalkınma 
dinamiklerinin hayata geçirilmesi konusunda önemli bir dönüm noktası 
olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında diğer istihdam ve beceri strate-
jileri şu şekilde sıralanmaktadır (ETF, 2019):

− Ekonomik Reform Programı

− 2023 Türkiye Vizyonu

− Onuncu ve On Birinci Ulusal Kalkınma Planları

− KOSGEB Strateji Planı (2019-2023)

− Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Strateji Planı

− Uzmanlaşma çerçevesinde tüm bölgelerin 2019’dan itibaren ge-
liştirilmesi gereken sonuç odaklı programlara uyarlanması

− Eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirecek 2023 Eğitim 
Vizyonu

− Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)

− IMEIGEP (İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendiril-
mesi Eylem Planı) 

Özellikle insan kaynağının dijital dönüşüme ayak uydurması konu-
suna odaklanan bu kapsamdaki stratejiler, işgücü piyasaları başta olmak 
üzere diğer ekonomik, sosyal ve teknolojik kalkınma hedeflerinin hayata 
geçirilmesi noktasında önemli birer yol haritası olarak kabul edilmelidir. 
On Birinci Kalkınma Planı bu yönüyle insan kaynağı ve dijital dönüşüm 
başlıkları altında değerlendirilebilir. 

3.1.İnsan kaynağı 

On Birinci Kalkınma Planı ile istihdam ve çalışma hayatı başlığı al-
tında kadın ve gençler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların 
istihdamının arttırılması ve daha geniş çerçevede toplumun tüm kesimle-
rine insana yakışır iş fırsatlarının sunulması amaçlanmaktadır. Buna göre 
belirlenen temel başlıklar ve hedefler şu şekilde sıralanmıştır (Türkiye 
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Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019, s. 141-
144):

− Dijital dönüşüm ve teknolojiye uyum sağlamaya yönelik politikalar:

o Dijitalleşmenin iş ve meslekler üzerindeki etkilerine yönelik saha 
çalışmalarına ağırlık verilmesi,

o İş ve meslek bazında beceri ve nitelik ihtiyaçlarına yönelik veri 
tabanının oluşturulması, 

− Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının geliştiril-
mesi ve yaygınlaştırılması:

o Dijital dönüşüm sonucunda ortaya çıkan yeni mesleklere yönelik 
işgücünün yetiştirilmesi,

o İşveren örgütleri ve sektörde yer alan işyerleri ile nitel araştırma 
ve analizlerin yapılması ve aktif istihdam politikalarının güçlendirilmesi,

− Esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması:

o Çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve denetimlerinin arttırılması,

o Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişiminin sağlan-
ması,

o Esnek çalışma konusunda tüm sosyal taraflarda farkındalık faali-
yetlerinin arttırılması,

− Kıdem tazminatı reformunun hayata geçirilmesi:

o Reformun sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilmesi.

− Özel politika gerektiren grupların desteklenmesi:

o İşveren danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve bilgilendir-
me toplantılarının yapılması,

o Bu grupta bulunan bireylere yönelik nitelikli danışmanlık hiz-
metlerinin sunulması, yine bu kapsamda iş kulüplerinin ve yararlanan 
kişi sayısının arttırılması,

− Kadınlara yönelik istihdam politikaları:

o Kadınların özellikle kodlama ve yazılım konularında mesleki 
eğitim ve beceri gelişimi fırsatlarının sunulması,

o Bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere iş 
ve aile yaşamını uyumlaştıran uygulamalara dinamiklik kazandırılması, 

− Gençlere yönelik istihdam politikaları:

o İşgücü piyasalarına geçişi kolaylaştırma amaçlı üniversiteler ile 
özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi, 
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o Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilmesi,

o Nitelikli işgücüne yönelik kariyer merkezlerinin arttırılması ve 
bu merkezlerde rehberlik faaliyetlerinin etkinleştirilmesi,

o İş arama becerilerinin geliştirilmesi ve bireylerin çalışma hayatı-
na uyum konusunda bilinçlendirilmesi,

o Ortaokuldan itibaren mesleki eğitimin özendirilmesi yetenekle-
rin piyasa ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yönlendirilmesi,  

o Kırsalda yaşayan gençlere yönelik yenilikçi ve katma değeri yük-
sek eğitim ve destek programlarının uygulanması,

o Yerel yönetimlerin bulundukları bölgelerdeki gençlerin istihda-
mını desteklemesi, 

− Engellilere yönelik istihdam politikaları:

o Engellilere yönelik uzaktan eğitim programlarının geliştirilmesi,

o Eğitim, rehabilitasyon, hibe desteği, iş ve meslek danışmanlığı 
faaliyetlerinin arttırılması,

o Özel sektör işverenlerinin bu konuda bilinçlendirilmesi ve teşvik 
edilmesi,

o İş ve meslek danışmanlarının niteliklerinin bu konuda daha iyi 
hizmet verebilmek amacıyla geliştirilmesi, 

− Aktif işgücü programlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması:

o Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanlarının istihdamına 
yönelik hedef grup, sektör ve bölge odaklı programların oluşturulması, 

o Uzun süre işsiz kalan gruplara yönelik yeni uygulamaların geliş-
tirilmesi,

o Sosyal yardım alanların sosyal yardım almadan yaşayabilmeleri 
için meslek edindirme çalışmalarının yürütülmesi,

o Toplum yararına programların güçlendirilmesi ve bu kapsamda 
eğitim kursları ve girişim programlarına ağırlık verilmesi, 

− Uluslararası işgücü politikalarının geliştirilmesi:

o Nitelikli yabancıların istihdamına yönelik sektör çalışmaları ve 
ziyaretlerinin yapılması,

o Nitelikli işgücünün ülkemize kazandırılmasına yönelik yurtdışı 
tanıtım faaliyetlerinin yapılması, 

− Beyin göçünün önlenmesine yönelik politikalar:
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o Beyin göçünün önlenmesi ve geri dönüşlerin yapılmasına yönelik 
araştırmaların yapılması,

o Uluslararası nitelikli işgücü ağının oluşturulması, 

− İş sağlığı ve güvenliği politikaları:

o Farklı kurumlar tarafından toplanan verilerin tek bir veri tabana 
aktarılması,

o Kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK’lar ile birlikte 
eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetlerin düzenlenmesi ve böylece iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi,

o İş ekipmanlarının belirlenen standartlarda olmasına ve bu konu-
da yerli üretimin özendirilmesi, 

o İhtiyaç temelli meslek standartları ve yeterliliklerin oluşturulması,

o Nitelik ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik denetim ve 
düzenlemelerin yapılması ve bu kapsamda görev yapan profesyonellerin 
eğitimine yönelik ölçme ve değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi, 

− Kayıtdışı istihdamın önlenmesine yönelik politikalar:

o Bu kapsamda veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetle-
rinin yaygınlaştırılması,

o Öncelikli sektörlerin yönlendirici ve rehberlik edici denetim 
fonksiyonlarının arttırılması,

Buna göre insan kaynağı başlığı altında; dijital dönüşüm, teknoloji-
ye uyum, mesleki eğitim, esnek çalışma, kıdem tazminatı, özel politika 
gerektiren gruplar,  kadın ve genç işçiler, engelliler, aktif işgücü piyasası 
politikaları, uluslararası işgücü, beyin göçü, iş sağlığı ve güvenliği ve ka-
yıtdışı istihdam ön plana çıkan başlıklardır. Yine bu kapsamda belirlenen 
hedefler şu şekilde özetlenmiştir (Tablo 7): 

Tablo 7: İstihdam ve Çalışma hayatı Hedefleri (%)

2018 2023
İşgücüne katılım oranı (Toplam) 53.2 56.4
İşgücüne katılım oranı (Kadın) 34.2 38.5
İstihdam oranı 47.4 50.8
İşsizlik oranı 11.0 9.9
İşsizlik oranı/genç nüfus 20.3 17.8
Kısmi süreli çalışma oranı 9.9 15.0
Kayıtdışı istihdam oranı 33.4 28.5
Ölümlü iş kazası oranı 8.7 5.0

Kaynak: (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019)
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Tablo 7’ye göre hem toplamda (%53.2’den %56.4’e) hem de kadın iş-
gücünde işgücüne katılım oranlarının arttırılması (%34.2’den %38.5’e), 
istihdam oranının arttırılması (%47.4’ten %50.8’e), hem genelde (%11’den 
%9.9’a) hem de genç işsizlik oranının azaltılması (%20.3’ten %17.8’e), 
esnek çalışma kapsamında kısmi süreli çalışma oranının arttırılması 
(%9.9’dan %15’e), kayıtdışı istihdam (%33.4’ten %28.5’e) ve ölümlü iş ka-
zası oranlarının azaltılması (%8.7’den %5’e) ana hedef kabul edilmiştir. 

3.2.Dijital Dönüşüm 

On Birinci Kalkınma Planı’nda dijital dönüşüm sürecine ayrıca yer 
verilmiştir. Bu kapsamda belirlenen öncelikler şu şekildedir (Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019, s. 76-
78):

− Dijital becerilerin öncelikli sektörlerin ihtiyaç duyduğu seviyeye 
getirilmesi,

− Çalışanların dijital yeterliliklerinin arttırılmasına yönelik sertifi-
kalı programların düzenlenmesi,

− Mesleki eğitimin nitelinin yükseltilmesi,

− Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik 
eğitim-sektör işbirliği protokollerinin arttırılması,

− Bu kapsamda:

o Özel mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve meslek yüksekokulla-
rı,

o Stajyer destekleri,

o Geleceğin meslekleri projesi,

o Beceri envanterleri projesi,

o Fen liseleri ve yükseköğretim kurumları,

o Tüm paydaşların yer aldığı ortak veri tabanı,

o Mesleki eğitim haritası,

o Parasız yatılılık, burs ödemeleri, öğrenci sigortaları,

o Fiziki ortam ve malzeme ihtiyaçları,

o TÜBİTAK işbirliği,

o Eğitim-sanayi işbirliği, 

o Mesleki yeterlilik belgesi,

o STK’lar tarafından organize edilen sertifika programları,
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o Proje havuzu,

o Ar-ge ve yenilikte üniversite-sanayi işbirliği,

o Lisans ve yüksek lisans programlarının sayısının ve çeşitliliğinin 
arttırılması,

o İstihdam teşvikleri,

o Turkuaz kart uygulaması,

o Uluslararası yatırımcılar,

o Organize sanayi bölgeleri, 

uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde dijital dönüşüm 
için öngörülen öncelikler şu şekilde belirlenmiştir: 

o Süreci güçlendirmek için paydaşlar arası koordinasyon, etkin ve 
etkili yönetişim,

o Sanayide dijital dönüşüm,

o Dijital dönüşüm sözlüğü,

o Dijital olgunluk ölçümleme metodolojisi,

o Dijital dönüşüm örnek uygulama kütüphanesi,

o Dijital dönüşüm vaka analizleri,

o Akıllı ürün ve sistemler,

o Yerli dijital teknoloji,

o Dijital dönüşüm ürün geliştirme destek programı,

o Dijital dönüşüm projeleri,

o OSB (Organize Sanayi Bölgeleri) ve TGB’lerde (Teknoloji Geliş-
tirme Bölgeleri) yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri,

o KOBİ’ler için dijital dönüşüm yol haritaları,

o Yetkin ve akredite edilmiş danışman havuzu,

o Siber güvenlik, 

o Endüstriyel bulut platformları,

o Otomotiv sektörünün önceliği,

o Yapay zeka, ileri veri analitiği, simülasyon ve optimizasyon, 
ürün yaşam döngüsü ve üretim-yönetim sistemleri,

o Endüstriyel bulut platformlarıyla veri paylaşımına imkân sağla-
yacak referans analizlere ilişkin teknik standartlar.
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Bu kapsamda belirlenen dijital dönüşüm hedefleri şu şekilde özetlen-
miştir (Tablo 8). 

Tablo 8: Dijital Dönüşüm Hedefleri

2018 2023

Öncelikli Sektörlerde endüstriyel bulut platformu üzerinden 
hizmet alan KOBİ sayısı (kümülatif) --- 10.000

Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısı (kümülatif) 1 14

Öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeni ürün ve hizmet 
sağlayıcılarla işbirliği içerisinde geliştirdikleri dijitalleşme proje sayısı 
(kümülatif)

--- 20.000

Kaynak: (Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 
2019)

Tablo 8’e göre Öncelikli Sektörlerde endüstriyel bulut platformu 
üzerinden hizmet alan KOBİ sayısının 10.000’e çıkarılması, yetkinlik ve 
dijital dönüşüm merkezi sayısının 14’e çıkarılması, öncelikli sektörlerde 
faaliyet gösteren KOBİ’lerin yeni ürün ve hizmet sağlayıcılarla işbirliği 
içerisinde geliştirdikleri dijitalleşme proje sayısı 20.000’e çıkarılması te-
mel hedef olarak kabul edilmiştir. 

4.İLERİYE DÖNÜK POLİTİKA DİNAMİKLERİ VE 
YAPILABİLECEKLER

4.1.İleriye Dönük Politika Dinamikleri  

Ülkeler bazında dijital dönüşüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi, 
ileriye dönük beceri ihtiyaçlarının belirlenmesi, beceri uyumunun sağlan-
ması, sektörel gerekliliklerin saptanması, gerekli olan zorunlu ve mesleki 
eğitimin ihtiyaçlara göre standardize edilmesi ve bu kapsamda geliştirilen 
politika ve stratejilerin başarıya ulaşması için yapılabilecekleri CEDEFOP 
ve ETF şu şekilde sıralamıştır (ETF, 2019):

− Global trendlerin ekonomi, iş ve beceriler üzerindeki etkilerinin 
tahmin edilmesi:

o Mevcut kılavuz materyalleri ve tanınmış uluslararası uzmanları 
kullanarak sistematik bir tahmin kültürünün geliştirilmesi,

o Kayıtdışı ekonomi, göç eğilimleri, dış yatırımlarda çekicilik, de-
mografik vb. değişkenlerin ileriye dönük analizlerinin yapılması,

− İşlerin yapısı işgücü piyasaları ve meslekler üzerindeki etkileri-
nin belirlenmesi: 
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o Meslekler ile ilgili beceri ihtiyaçlarının ileriye dönük analizleri-
nin geliştirilmesi,

o Düzenli işgücü piyasa ihtiyaç anketlerinin ve istatistiklerinin tu-
tulması,

o Dijital dönüşümlerde gerekli beceri darboğazı yaşamamak için 
bir an önce eğitim reformlarının hayata geçirilmesi,

o Üretken sektörlerde beşeri sermayenin verimi için teşviklerin ve-
rilmesi, aktif istihdam politikalarına önem verilmesi,

− Eğitim, meslek eğitimi ve hayat boyu öğrenmenin aktif hale geti-
rilmesi:

o Başarılı bir ekonomik kalkınma için eğitim, mesleki eğitim ve 
hayat boyu öğrenmeye yatırımın şart olduğu bilincine varılması,

o Hızlı teknoloji, yapısal değişiklikler, yaşlanma ve diğer demogra-
fik değişiklikler, göç, küreselleşme kapsamında çapraz becerilerin geliş-
tirilmesi,

o Öğretmenler için yüksek kaliteli bir eğitimin garanti edilmesi 
(eğiticinin eğitilmesi)

o Temel ve orta öğretim için erişim garantisi ve yükseköğrenim 
için eşsiz fırsatların sağlanması,

− Herkes için dijitalleşme ve yapay zekâ gibi gerekli becerilere 
özgü eğitim ve öğretime erişimin sağlanması:

o Dijital ve diğer yeni teknoloji tabanlı öğrenmenin gerçekleştiril-
mesi ve çevrimiçi kursların arttırılması,

o Tüm kademelerde girişimci tavırların ve yenilik odaklı zihniyet-
lerin geliştirilmesi,

o İklim değişikliklerini dikkate alarak sürdürülebilir çözümlere 
katkıda bulunma amaçlı becerilerin geliştirilmesi, 

− Gelecekteki ekonomik kalkınmanın ardışık aşamalarına dayalı 
dönüştürücü stratejilerin geliştirilmesi:

− İyi koordine edilmiş istihdam ve beceri strateji ve politikalarının 
tanıtılması:

o İyi koordine edilmiş istihdam ve beceri politikaları (okul önce-
si-temel eğitim- mesleki eğitim-yükseköğretim-yaşam boyu öğrenme),

o Ülkelerin büyüme, istihdam ve kalkınma stratejileriyle birleşen 
iyi koordine edilmiş bir çalışma ve beceri stratejisi (kilit paydaş grupların 
katılımı ile )
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o ETF’nin bölgesel analizlerinden faydalanılması, 

− Kanıta dayalı bir izleme ve etki değerlemesinin yapılması,

− Analizlerde kadın ve gençlerin işsizlik oranlarının ayrıca değer-
lendirilmesi,

− Siyasi istikrarsızlıklardan kurtulmak için hükümet girişimleri-
nin şeffaf ve erişilebilir olması,

Bu tespitleri özellikle On Birinci Kalkınma Planı ve sonrasında geliş-
tirilecek olan politika ve stratejilerin başarıya ulaşması için yapılabilecek-
ler şeklinde anlamak da mümkündür. Aynı şekilde CEDEFOP ve ETF’ye 
göre Türkiye’de: 

− Eğiticiler ve işverenler arasında kolaylaştırılmış bir istişareyi 
mümkün kılan bir dijital alt yapı olmalıdır. 

− Gençlerin işgücü piyasalarına geçiş sürecinde halen önemli so-
runlar yaşanmakta buna bağlı olarak beceri mekanizmalarının geliştiril-
mesi konusu büyük önem taşımaktadır.

− Dijital teknoloji dönüşümüne hazırlık ve bu bağlamda becerilerin 
edinilmesi büyük önem taşımaktadır.

− Bilim, teknoloji tasarımı, mühendislik, matematik programları, 
sistem analizi, eleştirel düşünce ve bilgisayar kullanımını içeren beceri-
lerin geliştirilmesi ihtiyacı ön plana çıkmaktadır.

− Girişimcilik temel becerilere eklenmeli ve hayat boyu öğrenme 
herkes için erişilebilir hale getirilmelidir.

− Uzun dönemde bireylerin kariyer değişikliği ve çok sayıda işve-
renle çalışılabilir olması bu süreçte beceri ve niteliklerin korunmasını ve 
edinilmesini zorlaştırılabilir bir özellik taşımaktadır.

− Beceri tahmin ve beceri eşleştirme politikalarına ilişkin yeterli 
bir kanıtın bulunmaması önemli bir sorun görülmektedir.

− “Temel ve Mesleki Becerilerin Geliştirilmesine Yönelik Öncelik-
li Dönüşüm Programı” bu noktada büyük önem taşımaktadır

− Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum sürecinde On 
Birinci Kalkınma Planı büyük önem taşımaktadır. Buna göre: 

o Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik kültürünün benimsen-
mesi,

o Okul-iş ilişkisinin güçlendirilmesi,

o Orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonları dikkate alınarak hayat 
boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması ve erişimin kolaylaştırılması,



 .209Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

o Sektörlerin gerektirdiği beceri ve niteliklerin hesaba katılması 
büyük önem taşımaktadır.

− Ulusal ve uluslararası çalışmalar Türkiye’de doğru becerilerin 
edinilmesinin halen zor olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde okuma, 
yazma, matematikle çalışma, problem çözme ve bilgisayar kullanma ola-
sılıkları OECD ortalamalarının altındadır.

Bu kapsamda inovasyon ortamı, eğitim politikaları ve işgücü piya-
sası politikaları açısından incelenen otomasyona hazırlık sürecinde Tür-
kiye’nin bütün ortalamaların altında olduğu özellikle hazırlık sürecinde 
eğitim politikaları konusunda çok daha gerilerde olduğunu görmek müm-
kündür (Tablo 9).

Tablo 9: Otomasyona Hazırlık Aşaması (Normalleştirilmiş Puan= 100)

Genel Ülke 
Sıralaması Puan İnovasyon 

Ortamı Puan Eğitim 
Politikaları Puan

İşgücü 
Piyasası 
Politikaları

Puan

1 Güney Kore 91.3 Japonya 94.6 Güney Kore 87.5 Almanya 93.8

2 Almanya 89.6 Güney 
Kore 93.9 Estonya 86.1 Singapur 93.8

3 Singapur 87.3 Almanya 93.8 Singapur 84.1 Güney Kore 93.8
4 Japonya 82.6 Fransa 91.3 Almanya 83.3 Japonya 87.5
5 Kanada 81.8 Singapur 86.5 Kanada 79.2 Kanada 84.4

... … … … ... … … …
13 … … … … … … Türkiye 56.3

… … … … … … …
15 Türkiye 53.7 Türkiye 67.3 … … … …

… … … … ... … … …
18 … … … … Türkiye 38.9 …

… … … … … … … …

23 Meksika 40.7 Endonezya 41.7 Güney 
Afrika 29.2 Meksika 37.5

24 Vietnam 37.3 Kolombiya 41.3 Vietnam 26.4 Arjantin 34.3
25 Endonezya 33.1 Brezilya 40.6 Endonezya 22.2 Güney Afrika 31.3

Ortalama 62.1 Ortalama 69.9 Ortalama 55.3 Ortalama 60.4

Not: 80-100 olgunlaşmış, 60-79 gelişmiş, 30-59 gelişmekte, 0-29 çok yeni
Kaynak : (The Economist, 2017)

Buna göre; Türkiye’nin otomasyon hazırlık endeksinde ortalamaların 
altında kalması ve bu konuda politika oluşturma ya da paydaşlarla diyaloğa 
girme konusunda herhangi bir kanıtın olmaması önemli bir sorun olarak 
görülmektedir. Aynı şekilde yapay zekâ ve robotik tabanlı otomasyon ko-
nularında ele alınan politikalar oldukça yetersiz (TÜBİTAK girişimlerin 
önemli bir parçası) bulunmakta ve işlerin geleceği, otomasyon zorlukları, 
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beceri tahmini, beceri geliştirme, inovasyon konularında geliştirilen poli-
tikalar eksik bulunmaktadır. Buna göre paydaşların bir an önce diyaloğa 
geçmelerinin önemi vurgulanmaktadır (ETF, 2019).

4.2.Türkiye için Gelecek Planları, Kaliteli Eğitim ve Beceri 
Geliştirme İhtiyacı 

Türkiye için ileriye dönük strateji ve politikalarda; MEB ve YÖK’ün 
TYÇ’nin uygulanmasında önemli rol oynayacağı belirtilmektedir. MYK, 
TYÇ’yi desteklemekte aynı zamanda düzenleyici kurumlardan biri özel-
liği taşımakta ve hizmet güvencesi için yeni bir sistemin oluşturulması 
adına büyük önem taşımaktadır. Ancak farklı yürütme görevlerinin TYÇ 
gibi tek bir kurumda toplanması ve yönetilmesi özellikle hızlı büyüme 
sürecinde zorluk çıkarabilecek bir özellik olarak belirtilmektedir. Bu-
nun yanında MYK sertifikasyonu zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum 
yetkili sertifika kuruluşlarının ve sağlayıcılarının ve yeterlilik sayısının 
artması anlamına gelmektedir. Bu süreçte TYÇ’nin entegre bir yapı ola-
rak geliştirilmesi önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu süreçte MEB 
ve YÖK’ün sorumlulukları netleşmektedir ancak kalite güvence yönet-
meliğine ne kadar uyulacağı önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Siste-
min, beklentileri karşılayacak hızda büyümesi ve diğer kuruluşların bunu 
desteklemesi büyük önem taşımaktadır. İstenilen nitelikleri sağlayacak 
eğitim sisteminin adaptasyonu önemli bir zorluk olarak görülmektedir. 
Nitelikleri daha uygun hale getirmek özellikle özel sektörün daha fazla 
ilgisini çekmektedir. Birçok eğitim sağlayıcının yetişkinlere yönelik eği-
tim kursları düzenlemesi, MEB programları ve sertifikalandırma konuları 
büyük önem taşımaktadır  (ETF, 2019). Bu kapsamda On Birinci Kalkın-
ma Planı’nın ana temasını dijitalleşme ve mesleki eğitim oluşturmaktadır. 
Bu durum işyeri ve meslekler kapsamında yaklaşan dijital dönüşüm ile 
birlikte ele alındığında sorulması gereken bazı sorular şu şekilde tespit 
edilmiştir (CEDEFOP, 2019) :

o Hangi sektörler büyüyecek?

o Beceri ihtiyaçları ne olacak?

o Eğitim sistemi gençlerin gelecekteki istihdam edilebilirliğine na-
sıl cevap verecek?

o Genç işsizliği ne olacak?

o Nüfusun yaşlanması ile ilgili yaşlı işçilere nasıl bir çözüm bulu-
nacak?

o Yaşlı işçilerin istihdamı devam ederken bir yandan da gençlerin 
istihdamı nasıl teşvik edilecek? Bu tasarlanabilir mi?



 .211Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

o Teknolojileri geliştirmede üretkenlik için hangi sektörlere yatı-
rım yapılmalı? (Endüstri 4.0)

o Daha az işçi ile üretim yapılabilir mi?

o Yaşlı işçilerin üretkenliği teknoloji ile arttırılabilir mi?

o İşyerinin dijitalleşmesinde genç/yaşlı işçilerden kim daha iyi 
adapte olabilecek ve bu hangi mesleklerde gerçekleşecek?

Bu kapsamda: 

− Teknolojik ilerlemenin hangi meslekler grubunu nasıl etkilediği-
nin incelenmesi ve sonuçlarının herkesle paylaşılması,

− Paydaşların karşılıklı istihbarat halinde olmaları, 

− Becerilerin öngörülmesi sürecinde; demografik değişim, sağlık, 
sosyal refah, ulaşım, enerji, çevre, iklim sonuçlarıyla nasıl başa çıkılacağı 
soruları bu kapsamda büyük önem taşımaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Beceri tahmin yöntemi; işgücü arzı ve talebi arasındaki gelecekte-
ki dengesizlikleri belirlemenin bir yolu olarak kullanılmaktadır. İşgücü 
piyasası tahmini veya istihdam tahmini olarak da adlandırılan bu meto-
doloji; sektörler, meslekler, nitelikler ve beceriler açısından gelecekteki 
işgücü piyasası gelişmelerinin kapsamlı bir resmini oluşturarak işgücü arz 
ve talebinde gelecekte oluşabilecek dengesizlikler hakkında tahminlerde 
bulunmayı amaçlamaktadır. Bu süreçte nitel/nicel çok farklı yöntemlere 
başvurulabilmektedir. Yöntemlerin kullanılmaları büyük ölçüde çalışma 
hedeflerine (nicel/nitel) ve analiz düzeyine (ulusal, sektörel veya yerel) 
göre farklılık gösterebilmektedir. Aynı şekilde söz konusu ülkenin ya da 
kurumun amaçlarına göre benimsenen yöntemler farklılık gösterebilmek-
te diğer bir ifade ile her ülke ve kurum için uygulanabilecek ortak bir 
yöntemden bahsetmek mümkün görünmemektedir. Ancak G20 ülkelerin-
de göre işveren araştırmaları başta olmak üzere; sektör bazlı çalışmalara, 
mezunlar veya çalışanlar araştırmalarına, işgücü piyasası verileri genel 
analizine, nitel yöntemlere, nicel tahmin modellerine ve diğer yöntemle-
re başvurulabilmektedir. Bu kapsamda CEDEFOP Avrupa’da gelecekteki 
işgücü piyasası eğilimleri hakkında kapsamlı bilgiler sunmaktadır. Buna 
göre CEDEFOP beceri tahmin yöntemlerini kullanarak potansiyel işgücü 
piyasası dengesizliklerini hafifletmeye yardımcı olma misyonu kapsamın-
da, farklı işgücü piyasası aktörleri için bir erken uyarı mekanizması özel-
liği taşımaktadır.

Bu kapsamda CEDEFOP 2030 trendleri kapsamında Türkiye için ba-
şarı faktörlerini şu şekilde sıralamıştır: TYÇ’ye yönelik kurumsal düzen-
lemeler etkili, NQF deneyimi iyi bir kazanç, MEB ve YÖK iki önemli 
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aktör, MYK düzenleyici bir misyon üstelenmekte, farklı görevlerin tek 
bir kurumda olması sorun oluşturabilmekte, kalite güvence sistemine ne 
kadar uyulduğu önemli. Aynı şekilde Beceri tahmininde dikkat edilmesi 
gereken küresel trendlerin bölgesel etkilerine bakıldığında Türkiye’nin en 
fazla küreselleşme, dijitalleşme, genç ve kadın işsizliği, mobilite, immo-
bilite, göç, beyin göçü ve demografik değişkenlerden etkilenmesi beklen-
mektedir. En az doğrudan yabancı yatırım, Offshoring, iklim değişikliği, 
azalan doğal kaynak faktörlerinden etkilenmesi beklenirken bunu eşitsiz-
lik ve siyasi istikrarsızlık konuları takip etmektedir

Öte yandan On Birinci Kalkınma Planı önemli dönüm noktası olarak 
değerlendirilmekte. İnsan kaynağı başlığı altında; dijital dönüşüm, tekno-
lojiye uyum, mesleki eğitim, esnek çalışma, kıdem tazminatı, özel politika 
gerektiren gruplar,  kadın ve genç işçiler, engelliler, aktif işgücü piyasası 
politikaları, uluslararası işgücü, beyin göçü, iş sağlığı ve güvenliği ve ka-
yıtdışı istihdam ön plana çıkan başlıklardır. Bu kapsamda:

− TYÇ politikaları odak noktası kabul edilmekte ve MEB ve YÖK 
sürecin baş aktörleri konumundadır.

− On Birinci Kalkınma Planının dijitalleşme odaklı olması önemli 
bir dönüm noktasını oluşturmaktadır.

− Başarı faktörlerinde sektörel, eğitim, beceri vb. bilgileri kapsa-
yan dijital veri alt tabanının oluşturulması ve paydaşlar arası diyalog ha-
yati önem taşımaktadır. 

− Otomasyon dönüşümüne hazırlık verileri açısından Türkiye’nin 
ortalamaların altında kalması bir bakıma endişe verici. Bu durum özel-
likle eğitim politikaları açısından alarm veriyor. 

− Kayıtdışı ekonomi, genç ve kadın işsizliği vb. sosyo-ekonomik 
sorunların devam etmesi dönüşümü daha da zorlaştıracak gibi duruyor.

− COVID-19’un piyasa etkileri küçümsenmeyecek boyutta ve On 
Birinci Kalkınma Planı’nın başarıya ulaşmasında önemli bir sorun gibi 
duruyor.

− Paydaşlar arası bilgi istihbaratı ve diyalog ihtiyacı ön planda 

Bu kapsamda On Birinci Kalkınma Planı dijital dönüşüm süreci için 
çok kapsamlı ve dönüşüm süreci için tatmin edici argümanlar sunuyor. 
Ancak bu durum planın ne kadar başarıya ulaşacağı ve  kalite güvence ve 
sertifikasyona ne kadar bağlı kalınacağı ile doğrudan bağlantılı bir özellik 
taşıyor.  
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GİRİŞ

Nitelikli işgücünün giderek önem kazandığı günümüz iş dünyasında 
Z neslinin doğru tanımlanması ve özellikleri doğrultusunda vasıflandırıl-
ması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda Z nesli literatürde; sabırsız, 
anlık fikirli, önceki nesle göre daha az hırslı, teknoloji bağımlısı, bireysel, 
kendi kendini yöneten, zorlayıcı, açgözlü, materyalist, şımartılmış, erken 
olgunlaşmış vb. birçok sıfat ile birlikte anılmaktadır. Bakış açısına bağlı 
olarak önceki nesillere göre olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirile-
bilecek olan bu özellikler doğru analiz edilmediği ve algılanmadığı tak-
dirde; nitelikli işgücü sorunu ve emek israfı başta olmak üzere her alanda 
farklı sorunlarla karşılaşılabilecektir. Buna göre Z nesli özelliklerinin iyi 
analiz edilmesi ve buna uygun eğitim ve iletişim sistemlerinin geliştiril-
mesi ve kullanılması insan kaynağının önemli bir rekabet faktörü olduğu 
küreselleşen dünyada hem firmalara hem de ülke ekonomilerine önemli 
avantajlar sağlayacaktır. 

1.NESİL KAVRAMI, NESİLLER VE Z NESLİ

Daha çok kohort kavramı ile ifade edilen kuşaklar, ortak özellikle-
re sahip bir grup insanı ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu kavrama 
göre aynı zaman diliminde doğan ve büyüyen bireyler toplumu etkileyen 
aynı sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelere maruz kaldıkları 
için çoğunlukla benzer özellikler taşımaktadırlar (Çetin & Karalar, 2016). 
Buna göre tarih boyunca tüm insanlığı etkileyen sosyal, siyasi, ekono-
mik ve teknolojik değişimler ve gelişmeler, kuşakların tanımlanmasında 
belirleyici bir etken olarak görülmektedir. Bu kapsamda kuşak kavramı 
İngilizce “generation” kavramı ile ifade edilmekte ve aynı zaman dilimin-
de doğup büyüyen bireylerin tümünü veya çoğunluğunu tanımlamak için 
kullanılmaktadır. Bu tanımlamada benzer düşünceler, sorunlar, tutumlar 
vb. özellikler dikkate alınmaktadır. Ayrıca kuşak kavramı, bir zaman di-
limi olarak genellikle anne-babanın doğuşu ve yavruların doğuşu arasın-
daki ortalama süreden hareketle insanlar arasında yaklaşık 30 yıllık bir 
dönemi ifade etmek için de kullanılmaktadır (Erişim Tarihi: 10.08.2020, 
http://www.dictionary.com/browse/generation).Türkçede ise kuşak kavra-
mı benzer şekilde; yaklaşık 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler 
öbeği, nesil, batın, jenerasyon (Erişim Tarihi: 10.08.2020, http://tdk.gov.
tr/) olarak tanımlanmıştır. Buna göre kuşakların tanımlanmasında dikka-
te alınan en önemli etken, aynı zaman diliminde yaşayan bireylerin ortak 
özellikleri ve toplumu yakından ilgilendiren yerel veya küresel farklı çap-
ta yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik olaylardır.  

Literatürde kuşakların tanımlanması ve sınıflandırılması üzerine 
yapılan farklı çalışmalar dikkate alındığında temelde; (1883-1900) Kayıp 
Kuşak (Lost Generation), (1901-1924) En Büyük Kuşak (G.I. Generation), 
(1925-1941) Sessiz Kuşak (Silent Generation), (1946-1964) Bebek Patla-
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ması Kuşağı (Baby Boomers Generation), (1965-1981) X Kuşağı (X Ge-
neration), (1982-1995) Y ya da Milenyum Kuşağı (Y or Millenial Gene-
ration), (1996-2009 veya sonrası) Z Kuşağı (Z Generation) (Erişim Tarihi: 
20.07.2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Generation#cite_note-1) olmak 
üzere 7 farklı kuşaktan bahsedilmektedir. Buna ek olarak son dönemlerde 
özellikle 2010 ve sonrası doğanlar için Alfa Kuşağı (Alpha Generation) 
tanımlamalarına da rastlanmaktadır (McCrindle, 2020). Öte yandan 1883-
1900 doğumlu “kayıp kuşak”, 1914 kuşağı olarak da ifade edilmektedir. 
Bu kuşak temelde I. Dünya Savaşında yer alan bireyleri tanımlamak için 
kullanılmaktadır. 1901-1924 doğumlu “en büyük kuşak” (Government Is-
sue; devlet malı, devlete ait, Amerikan askeri, askerlik hizmeti anlamına 
gelen) G.I. kuşağı olarak da adlandırılmakta ve daha çok I. Dünya Sava-
şına katılan gazileri kapsamaktadır. 1925-1941 doğumlu “sessiz kuşak” 
daha çok “az şanslı” (luck few) özelliği ile tanımlanmaktadır. Bu kuşak-
ta yer alan bireylerden bir kısmı II. Dünya Savaşı, çoğu Kore Savaşı ve 
yine bir kısmı Vietnam Savaşını yaşamış ve bu savaşlarda yer almıştır. 
Ayrıca bu kuşağın çocukluk dönemi 1929 Büyük Buhran yıllarına denk 
gelmiştir. 1946-1964 yılları arasında doğan “Bebek Patlaması” kuşağı ise;  
II. Dünya Savaşı sonrası dönemde doğum oranlarında yaşanan artış ile 
anılmakta ve bu dönem (doğum oranlarındaki ani artışa bağlı olarak de-
ğişimin grafiksel yansımasına göre yapılan benzetmeden hareketle) “şok 
dalgası” (shockwave) “pitonun karnında domuz” (the pig in the phyton) 
şeklinde ifade edilmektedir. Aynı şekilde bu dönemde doğan bireylerin 
çocukluk dönemleri refah döneminin altın çağına rastlarken yetişkinlik 
dönemleri çok farklı kültürel, ekonomik ve siyasi gelişmelerin yaşandığı 
70’li ve 80’li yıllara denk gelmektedir. Bu yüzden bu kuşağa “ben nesli” 
(me generation), “nesil jones” (generation jones), aşk nesli (love genera-
tion) de denmektedir. Bu kapsamda “ben nesli” tanımı o dönemde yaşa-
nan narsisizm kültürü etkisinden kaynaklanırken, eskiye duyulan özlem 
anlamında argo bir tabir olarak kullanılan jones kavramından hareketle 
“nesil jones” tanımı, bu neslin çocukluk ve gençlik döneminde yaşadı-
ğı refah dönemine duyulan özlemden hareketle yapılmıştır. Yine aynı 
dönemde yaşanan kültürel değişiklikler ve yaşam tarzı bu kuşağın “aşk 
nesli” olarak tanınmasına yol açmıştır (Erişim Tarihi: 20.07.2020, https://
en.wikipedia.org/wiki/Generation#cite_note-1).  Ayrıca bu neslin ön plana 
çıkan karakteristik özellikleri; çok çalışkan, sadık, vefalı, güvenilir, alay-
cı, küçümseyen ve hırslı olmalarıdır. Bu özellikler temelde onların içinde 
bulundukları en varlıklı, en sağlıklı dönemlerde yaşamalarından, tüm za-
manların en geniş nesli olmalarından ve Amerikan rüyasını takip etmek 
için yetiştirilmelerinden kaynaklanmaktadır (Sladek & Garbinger, 2014).

Öte yandan çalışma hayatında (1883-1900) Kayıp Kuşak, (1901-1924) 
En Büyük Kuşak, (1925-1941) Sessiz Kuşak hiç bulunmadığından (1946-
1964) Bebek Patlaması Kuşağı ise az bulunduğundan ya da hiç bulunma-
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dığından bu kapsamda yapılan araştırmalarda XYZ ayrımının daha fazla 
yapılmasına yol açmıştır. Bu durum kuşaklarda yer alan bireylerin sosyo-
lojik anlamda olduğu gibi çalışma hayatında da birlikte yer almalarından 
kaynaklanmaktadır. Savaş ve sonrası dönemde, diktatörlükler ve baskı or-
tamında doğan Bebek Patlaması Kuşağı; idealist, devrimci ve kolektivist 
hareket ederken tüketim alışkanlıklarını ideolojiler ve filmler etkilemiştir 
(Tablo 1). 

Tablo 1: Nesillerin Ayrımı 

Bebek Patlaması 
Nesli X Nesli Y Nesli Z Nesli

Doğum 1946-1964 1965-1979 1980-1994 1995-2009

Dönemlerinin 
en etkin olayı

Aya Ayak Basma
1969

Borsa Krizi
1987

11 Eylül
2001

Küresel Finans 
Krizi
2008

Yetiştikleri 
Ortam

Savaş sonrası 
dönem, diktatörlük 
ve baskı

Siyasi geçiş 
dönemi, 
kapitalizm ve 
meritokrasi

Küreselleşme, 
ekonomik 
durgunluk, 
internete geçiş

Aşırı hareketlilik, 
çok yönlü olaylar, 
sosyal ağ, dijital 
yerliler

Davranışları İdealist, devrimci, 
kolektivist

Materyalist, 
rekabetçi, 
bireyci

Küresel, 
sorgulayan, 
benmerkezci

Tanımlanamayan 
kimlik, toplum 
kolik, diyalogcu, 
gerçekçi

Tüketim 
Alışkanlıkları İdeolojiler, filmler

Statü, markalar, 
lüks ile ilgili 
yazılar

Tecrübe, 
festival ve 
seyahatler, en 
iyisi fikri

Benzersizlik, sınırı 
olmayan, etik

Kaynak: (Francis & Hoefel, 2018), (McCrindle & Fell, 2019)

Tablo 1’e göre siyasi geçiş, kapitalizm ve meritokrasinin yükseldiği 
dönemde doğan ve yetişen X nesline karşılık Y nesli, küreselleşme süre-
cinde doğmuş ve yetişmiş, ekonomik sorunlarla karşılaşmış ve interne-
tin ilk yıllarını yakalamıştır. Öte yandan Z nesli küresel hareketliliğin en 
yaygın olduğu dönemde yetişmekte, çok yönlü olaylara tanıklık etmekte, 
sosyal ağlarla iletişim kurmakta ve dijital yerli olarak adlandırılmaktadır. 
Aynı şekilde materyalist, rekabetçi ve bireyci X nesline karşılık Y nesli; 
küresel bakış açısına sahip, sorgulayan ve benmerkezci davranabilmekte-
dir. Z nesli ise özellikleri çok hızlı değişebildiği için tanımlanamayan bir 
kimliğe sahip, toplumkolik, diyalogcu ve her konuda realist davranmak-
tadır. Bu farklılıklar tüketim alışkanlıklarına da yansımıştır. Buna göre X 
nesli; statü, marka ve yazılardan etkilenirken Y nesli tecrübeler, seyahat-
ler, festivaller ve en iyisi fikrinden etkilenmektedir. Z neslinde ise ben-
zersiz olma, sınırsızlık ve etik değerler belirleyici olmaktadır. Öte yandan 
çalışma hayatında oldukça tecrübeli bir kesimi ifade eden X nesli; uyu-
şuklar ya da MTV nesli olarak ifade edilmektedir. Bu tanımlama onların 
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MTV televizyon kanalından etkilenmeleri ve hayatlarını daha çok buna 
göre dizayn etmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda ergenlikleri 
ve gençlikleri 80’li ve 90’lı yılların başlarına rastlayan bu neslin  (Eri-
şim Tarihi: 20.07.2020, https://en.wikipedia.org/wiki/MTV_Generation) 
temel özelliklerini; otorite karşıtı, son derece bireysel, kendine güvenen 
ve aile odaklı olmaları oluşturmaktadır. Yetişme ortamlarını ise; boşanan 
ve işkolik ebeveyn, kablolu televizyona geçiş ve kendine yetebilen biri 
olarak yetiştirilmeleri oluşturmaktadır. Ayrıca özel, kısa, açıklama gerek-
tirmeyen iletişim tarzı, klişe ve toplu jargon kullanımı yaygın ve e-mail 
kullanımına önem veren bu nesil; borç, çocuk, yaşlı anne-baba bakımı, 
hayat-kariyer dengesi ve yönetim konularında sorunlar yaşamış ve çoğu 
zaman “bekle gör” yaklaşımını diğer bir ifade ile “her şeyi oluruna bırak-
ma” yaklaşımını benimsemiştir (Tablo 2). 

Tablo 2: Nesilleri Sınıflama ve Tanımlama 

Özellikler X Nesli Y Nesli Z Nesli

Takma Adları
*Uyuşuklar
*MTV nesli

*Milenyum nesli
*Boomers yankısı
*Trophy Nesli

*iNesli
*cNesli
*Dijital yerliler

Karakteristik 
Özellikleri

*Otorite karşıtı
*Son derece bireysel
*Kendine güvenen
*Aile odaklı

*Güvenilir
*Dijital düşünen
*Yetki duygusu 
gelişmiş
*Aileye muhtaç

*Gerçekçi
*Yaratıcı, Girişimci
*Aşırı ve hızlı bağlantı 
kurabilen

Özelliklerinin 
Nedenleri

*Boşananların ve 
işkoliklerin çocukları, 
kablolu televizyonlara 
geçiş, kendine 
yeten biri olarak 
yetiştirilmiş.

*Aileleri tarafından 
yönlendirilen, 
teknolojik ortam, 
katkıları her zaman 
ödüllendirilmiş, 
yüksek başarı 
elde etmek için 
yetiştirilmiş.

*Korku kültüründe 
yetiştirilen, mobil ve 
ileri teknolojik ortamı, 
helikopter ebeveyn, çok 
yaygın sosyal medya.

İletişim 
Yöntemleri

*Özel ve kısa iletişim, 
fazla açıklama 
gerekmez, klişe 
veya toplu jargon 
kullanımı, e-mail 
kullanımı

*Telefon görüşmeleri 
veya toplantılar yerine 
teknoloji yoluyla sık 
görüşme ve problem 
çözme

*Nerede ve ne zaman 
olursa olsun iletişim 
kurma, kişisel toplantılar 
yerine teknolojik görsel 
iletişim

Sorunları

*Borçlu olma, genç 
çocukların ve yaşlı 
anne-babaların 
bakımı, hayat ve 
kariyer dengesizliği, 
orta yönetimde 
sıkışmış

*Borçlu olma, işsizlik, 
üniversiteden kariyere 
geçme sorunu, 
olumsuz klişeler, 
ciddiye alınmama

*Kimlik bulma sorunu, 
iş olanaklarının azlığı, 
Amerikan rüyasının 
bitmesi, ciddiye 
alınmama
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Kusurları *Bekle gör yaklaşımı
Kısa süreli dikkat, 
sürekli “benim için ne 
var” sorusunu sorma

*Bilgisine aşırı güvenme, 
yüksek özgüven, insani 
ilişkileri zayıf, sonuca 
hızlı ulaşmak isteme

Kaynak: (Sladek & Garbinger, 2014)

Tablo 2’ye göre “milenyum nesli”, “boomers yankısı”, “trophy nesli” 
olarak da adlandırılan Y nesli çoğu zaman; güvenilir, dijital düşünebilen, 
yetki duygusu gelişmiş ve aileye muhtaç özellikleri ile bilinmektedir. Y 
neslinin temel karakteristikleri ise aileleri tarafından yönlendirilme, tek-
nolojinin hızla yaygınlaştığı bir dönemde yaşama, katkılarının her zaman 
ödüllendirilmiş olması ve yüksek başarı elde etme güdüsüyle yetiştiril-
miş olmaları gibi sebeplere bağlı olarak gelişmiştir. Çoğunlukla Bebek 
Patlaması kuşağının çocuklarından oluşan Y nesli aynı zamanda X nes-
linin de mirasçıları olarak görülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri-
nin şekillendirdiği bu neslin büyük bir çoğunluğu, teknoloji ile barışık bir 
özellik sergilemektedir. Bunun yanında Y nesli; otoriteye meydan okuma, 
interneti etkin kullanma, çalışırken eğlenme, iş yaşam dengesini gözetme, 
bireyci olma, denetimden uzak ve esnek organizasyon yapılarında rahat 
çalışma gibi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Ayrıca bu nesil; marka 
bilinçleri yüksek, sadakat duyguları az, sık iş değiştirmeye eğimli, her 
türlü elektronik aracı kullanabilen, yaptıkları işten beklentileri yüksek, 
kendilerine güvenleri tam, esnek zamanlı çalışmaya eğimli, kazandıkla-
rı ekstra zamanı kişisel gelişim için harcayan, farklı istihdam ve kariyer 
politikaları bekleyen (Akdemir & Demirkaya, 2016) özellikleri ile de ön 
plana çıkmaktadır. Öte yandan Y nesli; telefon görüşmeleri veya toplantı-
lar yerine teknoloji yoluyla sık görüşmeyi ve problemleri bu yöntemlerle 
çözümlemeyi tercih etmekte ve en fazla; borçlu olma, işsizlik, üniversi-
teden kariyere geçişte zorluk, olumsuz klişeler ve ciddiye alınmama gibi 
sorunlarla karşılaşmaktadır. Öne çıkan kusurlarını ise kısa süreli dikkate 
sahip olmaları, yüksek beklentilere girmeleri ve sürekli “benim için ne 
var” sorusunu sormaları oluşturmaktadır. Buna göre Y nesli, önceki nesil-
lere göre çok farklı davranış özellikleri taşımakta, teknolojiyi iyi derecece 
kullanabilmekte ve bir noktada Z neslinin rol modeli olabilmektedir. Aynı 
zamanda Z neslini yetiştiren neslin büyük bir bölümünün yine Y nesli 
olduğu dikkate alındığında Z neslinin doğru tanımlanması, bir bakıma Y 
neslinin doğru tanımlanmasından geçmektedir.

Literatürde doğum tarihleri çok faklı şekillerde ifade edilebilen Z 
nesli, genelde 90’lı yılların ortalarından günümüze kadar olan dönemde 
doğanları tanımlamak için kullanılmaktadır (Tulgan B. , 2013); (Sladek 
& Garbinger, 2014); (Chandler Macleod Group, 2017); (The Sand Group, 
2017). iNesli, cNesli ve dijital yerliler olarak da adlandırılan bu neslin ön 
plana çıkan en önemli özellikleri; gerçekçi, yaratıcı, girişimci olmala-



Ali İhsan Çelen222 .

rı, aşırı ve hızlı bağlantı kurabilmeleridir. Bu özellikler temelde onların 
teknoloji yoğun bir ortamda doğmalarından ve büyümelerinden kaynak-
lanmaktadır. Bu nesil için iNesil tanımının yapılması ise onların iPhone, 
iPad, iPod, iMac vb. araçları çok kullanmalarından kaynaklanmaktadır 
(Twenge, 2018, s. 22). Diğer bir ifade ile benzer ileri teknolojik araçlar bu 
nesil arasında oldukça yaygındır. Temelde “internet” kullanımı ile şekille-
nen bu durum yine onların cNesli olarak anılmasına yol açmıştır. Hayat-
larının önemli bir parçası haline gelen bu ileri teknolojik araçlar onlara; 
nerede, ne zaman, görüntülü, yazılı, sesli nasıl olursa olsun hızlı iletişim 
avantajı sunmaktadır. Yine benzer etkilerle insani ilişkileri giderek zayıf-
layan ve çoğu zaman bütün ihtiyaçlarını ileri teknolojik araçlarla giderme-
ye çalışan bu nesil, dijital yerliler olarak da anılmaktadır. Öte yandan bu 
neslin korku kültüründe yetişmesi, helikopter ebeveynler tarafından büyü-
tülmesi, çok sık sosyal medya ve mobil teknoloji kullanmaları onları diğer 
nesillerden farklı kılan diğer etkenler olarak görülmektedir (Tablo 2).

Aynı şekilde Z nesli diğer nesillere göre; daha pratik, mali açıdan 
daha bilinçli, teknoloji kanallarını daha fazla kullanan, daha az fark edilir, 
daha küresel, daha az eğitimli, daha bireyci, teknolojiye daha çok bağımlı, 
daha az ebeveynlik gören, iş hayatına erken girebilen, daha agresif ve yı-
kıcı, işleri daha küçük parçalara bölen, daha az odaklanan, daha girişimci 
özellikler taşımaktadır. Özellikle günümüzün çalkantılı dönemleri onları 
daha pratik; savaş, terörizm ve salgın hastalıklar onları daha ihtiyatlı; kü-
resel ekonomik bunalım, giderek azalan sosyal güvenlik ve eğitim döne-
minde borçlanma onları mali açıdan bilinçli; Skype, Google+, Hangouts, 
FaceTime, Snapchat gibi uygulamalar onları tam görüş, ses ve hareket ile 
dijital ortamda daha fazla görüşmeci; Y neslinin sayısal üstünlüğü ve daha 
baskın olması onları daha az fark edilir kılmıştır. Bunun yanında Z nesli; 
Y nesline göre daha az ileri eğitim düşünmekte, daha fazla benzersizliği 
istemekte, dünyayı sadece dokunmatik ekrandan bilmekte ve sosyal med-
ya aracılığı ile takip etmektedir. Bu açıdan tam bir dijital yerli özelliği 
taşımaktadır. Ayrıca ailesi X olanlar onlara koçları gibi davranırken ailesi 
Y olanlar onlara arkadaş gibi davranmaktadır. Dolaysıyla ailesi X olanlar 
daha az ebeveynlik görmektedir. Çıraklık ve stajyerlikten önce çevrimiçi 
çalışmalara katılma avantajına sahip olmaları ise onları daha hızlı iş ha-
yatına dâhil olmaları konusunda avantajlı kılmaktadır. Daha agresif ve 
yıkıcı olmaları YouTube ünlülerine, sporculara ve oyunculara örnek alma-
larından kaynaklanmakta iken her alanda teknolojiyi kullanmaları onlara, 
işleri daha fazla bölme fırsatı sunmaktadır. Diğer bir ifade ile okulda bil-
gisayarda başlanılan bir iş, otobüste hatta TV izlerken mobil telefonda de-
vam etmektedir. Onların sürekli güncelleme gereken bir dünyada yaşama-
ları bir yandan onları sürekli tetikte olma bilinci verirken, değişkenlerin 
çok fazla ve çok hızlı olması onları daha dikkatsiz hale getirmiştir. Büyük 
bir çoğunluğu bir gün bir iş kurmak istemekte ve bu durum onların daha 
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girişimci olduklarını göstermektedir. Ayrıca çalışma hayatında hemen 
değiştirilebilecek kısa süreli işler istemeleri, sorumluluk almak ve kendi 
markalarını oluşturmak istemeleri, mali kriz, siber saldırılar ve terörizm 
gibi sebeplerden dolayı her şeye daha şüpheci ve ihtiyatlı yaklaşmaları, 
kariyer fırsatlarının çok fazla olduğunu bilmeleri bu nedenle kendilerine 
bir mentor aramaları ve daha küresel düşündüklerinden dünyayı etkile-
mek istemeleri (Jenkins, 2015); (Beall, 2016) onları diğer nesillerden farklı 
kılmaktadır. Bunun yanında küresel birçok değişkenin farkında olmaları, 
kişisel hırsları ile hareket etmeleri ancak genelde iyimser ve pragmatik 
davranmaları, harcamanın yanında tasarrufa da önem vermeleri, TV ve 
masa üstü bilgisayarlara fazla ilgi göstermemeleri, online alışverişte uz-
man olmaları ve bu yüzden mağazalara pek gitmemeleri, ortalama sekiz 
saniyelik bir dikkat süresine sahip olmaları, taze ve organik yiyeceklerle 
yakından ilgilenmeleri, üst sınıf markaları tercih etmeleri, banka şubeleri-
ni ceplerinde taşımaları, farklılık ve eşitlik yanlısı olmaları dolayısıyla ay-
rımcılık ve yoksulluk istememeleri (Vision Critical-Maru/VCR-C, 2016) 
(McCrindle & Fell, 2019, s. 10) de onları farklı kılmaktadır. Aynı şekilde 
Z neslini tek bir stereotiple tanımlamak mümkün olmadığından ve birey-
ler sürekli kendileri olmanın yollarını aradıklarından tanımlanamayan bir 
kimliğe, bireysel kimlikleri zaman içinde şekillendiğinden ve değişiklik 
gösterebildiğinden de göçebe bir kimliğe sahiptirler. Yüksek düzeyde ha-
reketliliğe sahip olmaları dolayısıyla kendilerini destekleyen topluluklar 
arasında sürekli yer değiştirmeleri, kendilerine ait bir tarzlarının olması 
ve herkesin tarzını kabul edip saygı göstermeleri onları toplumkolik (com-
munaholic) kılmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3: Başlıca Z Nesli Davranışları

Tanımlanamayan Kimlik Toplumkolik Dialogcu Gerçekci
*Kendini tek bir yönüyle 
tanımlamayan
*Bireysel gerçeklikleri 
açıklayan

*Kökten 
kapsayıcı
*Farklı 
gerçekliklerle 
doğrudan 
bağlantı kuran

*Daha az 
yüzleşme ve 
daha fazla 
diyalog
*Farklı 
gerçeklikleri 
anlamaya 
çalışma

*Analitik 
düşünen 
pragmatik 
yaşayan,
*Her şeyin 
ardındaki 
gerçeği ortaya 
çıkarmaya 
çalışan

Kaynak: (Francis & Hoefel, 2018)

Tablo 3’e göre Z nesli; diyaloğun önemine inanmakta, fikir ayrılık-
larını kabul etmekte, bir konuyu tamamen reddetmektense onlar için an-
lamlı olan tarafıyla ilgilenmekte, değişimin diyalogdan geleceğine inan-
makta, çevrelerinde olup biten her şeyin nedenini anlamaya çalışmakta ve 
kendi kendine öğrenmeyi bilmektedir. Ellerinde çok fazla bilginin olması 
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ve herhangi bir konudaki bilgiye kolayca ulaşmaları onları daha pragma-
tik, analitik ve gerçekçi yapmıştır. Özellikle bilginin kolay üretilip, pay-
laşıldığı bir ortamda doğup büyümeleri onları her gelişmenin ardındaki 
gerçeği arama özelliği kazandırmıştır. Diğer bir ifade ile davranışlarının 
merkezinde gerçeklik unsuru belirleyici bir etkiye sahiptir (Francis & 
Hoefel, 2018). 

Öte yandan dünya nüfusunun %30’unun 1995-2009 yılları doğan bi-
reylerden oluştuğu ve bunun yaklaşık 2 milyar civarında sayısal bir çoğun-
luğa karşılık geldiği ifade edilmektedir. Yine bu kapsamda bazı çevrelerce 
2010 sonrası doğanlar için kullanılan alfa kuşağının da sayısal çoğunluğu 
haftalık ortalama 2,5 milyon doğumla artmaya devam etmektedir (Statis-
ta, 2020a). Günümüz itibariyle nüfusun yaş gruplarına göre küresel dağı-
lımı şu şekilde gerçekleşmektedir (Grafik 1) : 

Grafik 1: 2020 Yılı Küresel Nüfusun Yaş Grupları ve Dünya Bölgelerine Göre 
Dağılımı

Kaynak: (Statista, 2020a). 

Asya kıtasında nüfusun %38,90’ı, Afrika kıtasında nüfusun %59,60’ı, 
Latin Amerika ve Karayipler’de nüfusun %40,40’ı, Avrupa kıtasın-
da %26,40’ı, Kuzey Amerika’da %31,10’u, Okyanusya’da ise nüfusun 
%37,90’ı günümüzde Z nesli yaş aralığındadır. Buna göre en fazla Z nesli 
nüfusu Afrika kıtasında yer alırken en az Z nesli nüfusu Avrupa’da yer 
almaktadır. Bu durumu şüphesiz doğum oranlarıyla açıklamak mümkün-
dür. Aynı şekilde 2020 yılı itibariye dünya nüfusunun %25,40’ı 0-14 yaş 
aralığında yer alırken 15-59 yaş aralığında bulunanların oranı %13,50’dir 
(Grafik 2). 
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Grafik 2: Dünya Nüfusunun 2020’den 2100’e Kadar Yaş Gruplarına Göre 
Tahmini Dağılımı 

Kaynak: (Statista, 2020b).

Orta ve uzun vadede ise 0-14 yaş ve 15-59 yaş aralığında bulunanların 
oranında nispeten bir azalma beklenirken (0-14 yaş grubu için %57,50’den 
%54,30’a 15-59 yaş grubu için %57,50’den %54,30’a) 60 yaş ve üzeri nü-
fusta bir artış (%21,40’dan %28,20’ye) tahmin edilmektedir.

2.Z NESLİNİN YETİŞME ŞARTLARI 

90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başından itibaren özellikle bilgi 
ve teknolojide yaşanan gelişmeler, Z neslinin yetişme şartları açısından 
büyük rol oynamıştır. Bunun yanında onların korku kültüründe büyüme-
leri, teknoloji ve sosyal medyanın hayatlarının önemli bir parçası olma-
sı, helikopter aileler tarafından büyütülmeleri, önceki nesillerde var olan 
Amerikan rüyasının parçalanması, popüler kültür-tüketim toplumu şartla-
rını yaşamaları ve dış dünyadaki birçok gelişme onların tanımlanmasında 
büyük önem taşımaktadır. 

2.1.Korku Kültüründe Büyüme

Korkunun daha çok toplumsal yönünü ifade eden korku kültürü, sen-
ben anlayışı ile tanımlanmaktadır. Buna göre sen anlayışının temelinde 
acizlik duygusu bulunurken ben anlayışının temelinde birey; insanlara 
güvenememekte, onların aciz olduğunu düşünmekte ve onları sürekli 
denetlemek istemektedir. Aynı şekilde sen anlayışına göre birey sorum-
luluk almak istememekte ve birisi ya da birileri benim yerime yapmalı 
diyerek sorumluluğu hep başkasına yükleme eğiliminde davranmaktadır.  
Böyle bir durumda kalan birey; kendini gerçekleştirme, sorumluluk alma, 
üretme, farklı bakış açıları ortaya koyma ve fikir sahibi olma konusunda 
önemli sorunlar yaşamaktadır. Ben anlayışında ise birey her şeyi kendisi-
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nin en iyi bildiğini, kendisine sorulmadan hiçbir şey yapılmaması gerek-
tiğini düşünmektedir. Buna göre sen-ben anlayışının tanımladığı korku 
kültüründe çoğu zaman ben anlayışı sen anlayışına sahip insanlarca bes-
lenmektedir. Bu süreç dogmatik ve otoriter bir yapıyla birlikte katı bir 
disiplini ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde oluşan bir me-
kanizma sorgulanamamakta sorgulandığında ise toplumda şiddet olgusu 
daha fazla ön plana çıkmaktadır (Eren, 2005, s. 23-36).

Öte yandan toplumu derinden etkileyen korku kültürünün çok farklı 
yansımaları bulunmaktadır. En önemlilerinden birini eğitim konusu oluş-
turmaktadır. Özellikle korku kültüründe yetişen, görev yapan ve Z nes-
linin vasıflandırılmasında önemli rol oynayan öğretmenlerde bu durum 
şu şekilde özetlenmektedir: “Bu tür öğretmenler, öğrencinin kişiliğini ge-
liştirmeyi amaçlamaz; yapmak istedikleri, öğrencileri istenen kalıba sok-
maktır. Korku kültüründe gücü elinde bulunduran otoriteler öğretmene 
kalıplar vermiş ve bu çocukları bu kalıplara sokacaksın! demişlerdir… 
Kalıplamak ve geliştirmek, birbiriyle çelişen iki kavramdır. Kalıplama is-
teğinde çocuğu olduğu gibi kabul etmeme, olumsuz yargılama, değiştirme 
isteği, zorlama, denetleme ve baskı vardır. Geliştirme isteğinde bunların 
hiçbiri yoktur. Örneğin korku kültürünün öğretmeni sınıfta, öğrencisinin 
kendine özgü yetenekleri, merakı, öğrenme biçimini önemsemez. Onun 
önemsediği, bu öğrencinin anlasa da anlamasa da ezberlemesi ve yapması 
gerektiğidir. İşte korku kültüründe eğitim dedikleri, insanları bu kalıplara 
sokmaktır…” (Cüceloğlu, 2008, s. 280-282). Bu noktada diğer değişken-
lere göre ayrı bir yeri olan eğitim faaliyetlerinin özellikle korku kültürü 
atmosferinde gerçekleşmesi, bireylerin yetişmesi konusunda büyük bir 
sorun özelliği taşımaktadır. Bu sorunun çözümlenmesinde ise demokra-
tik ilkelerin benimsenmesine bağlı olarak, sevgi, saygı ve biz bilincini 
kapsayan değerler kültürünün oluşturulması önemli bir yöntem olarak de-
ğerlendirilmektedir. Bu kapsamda bireyler için potansiyellerini ve farklı 
niteliklerini ifade edebilecekleri şartların oluşturulması, onların otorite ve 
güçten korunması ve yaşam şartlarının belirlenmesi sürecinde onlara söz 
hakkı tanınması büyük önem taşımaktadır (Eren, 2005, s. 35-36).

2.2.Teknoloji ve Sosyal Medya Ortamı

Teknoloji ve sosyal medya alanında özellikle 2000 sonrası dönem-
de yaşanan baş döndürücü gelişmeler Z neslinin tanımlanmasında büyük 
önem taşımaktadır. İletişim ve etkileşim başta olmak üzere sosyal ilişki-
lerden, yaşam tarzlarına ve tüketim alışkanlıklarına kadar birçok konuda 
etkili olan bu iki gelişme onların dijital yerliler, dijital göçmenler, iNesli, 
cNesli vb. birçok kavramla birlikte anılmasına yol açmıştır. Bu kapsamda 
örneğin; 2000’li yılların başından itibaren cep telefonlarının yaygınlaş-
maya başlaması, 2001’de Wikipedia’nın, 2003’te MySpace ve Skype’nin, 
2005’te Youtube’ın, 2006’da facebook ve twitter’ın, 2007’de Dropbox, 
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Apple TV ve iPhone’nun, 2009’da Whatsapp’ın, 2010’da iPad, Instagram 
ve Facetime’ın, 2011’de Siri’nin, 2012’de GoPro HERO3 dış çekim kame-
ralarının, 2013’te 3D yazıcıların, 2014’te Google glass’ın, 2015’te Apple 
Watch’ın, 2016’da Tesla Powerwall’ın, 2017’de Fidget Spinner ve Fortni-
te’nin, 2018’de Smart speakers ve Tik Tok’un, 2019’da Airpods’un kulla-
nılmaya başlanması büyük önem taşımaktadır (Tablo 4). 

Tablo 4: Z Neslini Etkileyen Bazı Dijital Gelişmeler
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Kaynak: (McCrindle & Fell, 2019)

Bu kapsamda Temmuz 2020 itibariyle dünyada 4.57 milyar aktif in-
ternet kullanıcısı, 4.17 milyar sadece mobil internet kullanıcısı, 3.96 mil-
yar aktif sosyal medya kullanıcısı, 3.91 milyar aktif mobil sosyal medya 
kullanıcısı bulunmaktadır. Aynı şekilde sosyal ağlar konusunda 2.6 milyar 
aktif kullanıcısı bulunan Facebook’u kullanıcısı 1 milyarın üzerinde olan 
Youtube, Whatsapp, Facebook Massenger, Wixin/Wechat, Instagram ta-
kip etmektedir (Statista, 2020c). 

Grafik 3: Dünya Çapında En Popüler Sosyal Ağlar ve Aktif Kullanıcı Sayıları 
(Milyon)

Kaynak : (Statista, 2020c).
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Bu kapsamda sosyal medya kullanımını, özellikle gençler arasında 
çok yaygın bir özellik göstermektedir. Bu durum yeni çıkan platformlarda 
çok daha yüksek bir orana denk gelmektedir. Örneğin ABD’de 25 yaşın 
altında yaşayan bireylerin %73’ü Snapchat kullanmaktadır. Aynı şekilde 
16-24 yaş arasında bulunan grubun çevrimiçi sosyal ağlar kullanma oranı 
OECD ülkelerinde ortalama %90 civarındadır. Bu oran İngiltere, Porte-
kiz, Danimarka, İsveç gibi ülkelerde çok daha yüksek gerçekleşmektedir 
(Erişim Tarihi: 10.08.2020, https://ourworldindata.org/rise-of-social-me-
dia). Aynı şekilde ABD’de yapılan bir araştırmaya göre Z neslinin; %45’i 
neredeyse sürekli çevrimiçi, yarısı gün içinde 10 saat ve daha fazla çev-
rimiçi bulunmaktadır. Bunun yanında Cep telefonlarıyla haftada ortala-
ma 11 saat geçirmekte, %55’i akıllı telefonunu günde 5 veya daha fazla 
saat kullanmakta, %73’ü internete bağlı, mobil alışveriş Y kuşağına göre 
iki kat daha fazla, %58’i epostalarını günde birkaç kez kontrol etmekte, 
%85’i sosyal medyayı yeni ürünler hakkında bilgi edinmek amacıyla kul-
lanmaktadır (99firms, 2020). 

Buna göre sahip oldukları ileri teknoloji; bilgisayar, akıllı telefon, 
akıllı saat vb. araçlarla yer ve zamandan bağımsız bir şekilde sosyal med-
ya platformları üzerinden video, ses, görüntü vs. paylaşabilmeleri, kendi-
lerini özgürce ifade edebilmeleri, dünyanın herhangi bir yerindeki kişiyle 
arkadaşlık kurabilmeleri, kendi fikir ve düşüncelerini destekleyen sosyal 
örgütlerle ve gruplarla kolaylıkla iletişime geçebilmeleri, çok geniş bir ba-
kış açısı edinebilmeleri, dış dünyada yaşanan sosyal, siyasal, ekonomik, 
teknolojik her türlü gelişmeden anlık haberdar olmaları, birçok işlemi cep-
ten kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri aynı zamanda bu tür ve yeni teknolo-
jilere kolaylıkla uyum sağlayabilmeleri onları diğer nesillerden farklı kılan 
özelliklerden bazıları olarak görülebilir. Ayrıca tüm bu özellikler onların; 
fikir ve düşünce, davranış kalıpları, kullandıkları kelimeler, giyim tarzla-
rı, tüketim alışkanlıkları, öğrenme şekilleri, tercih ettikleri çalışma türleri 
vb. birçok konunun şekillenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. 

2.3.Aile Yapıları

Z neslinin yetişmesinde en önemli konulardan birini de doğdukla-
rı ve büyüdükleri aile yapıları oluşturmaktadır. Belirli bir yaş düzeyine 
kadar rol model özelliği taşıyan aile yine onların kültür, inanç, toplumsal 
değerler vb. özelliklerinin oluşması ve şekillenmesi sürecinde önemli bir 
etkiye sahiptir. Buna göre genelde helikopter aile (helicopter parent) yapı-
larında doğan ve büyümeye başlayan bu neslin karakteristik özellikleri ilk 
olarak anne-babalarının tutumlarına göre şekillenmektedir. Bu kapsamda 
çocuklarının başından ayrılmayan, etrafında pervane olan, her defasında 
hayatlarına ve kişiliklerine müdahale eden, yorulmak bilmeyen, çocukla-
rının sosyal ve öğrenim hayatlarını çok yakından takip eden, çocuklarının 
üstlenmesi gereken sorumluluklarını büyük bir hevesle üstlenen, evlatla-



 .229Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

rını tamamen kendilerinin bir uzantısı olarak gören, onların ev ödevlerini 
yapan anne-babalar şeklinde tanımlanan helikopter aileler; genelde eği-
timli, orta ve üst sınıf ailelerden gelen, dünyayı korkutucu ve rekabetçi 
bir yer olarak gören dolayısıyla aşırı korumacı davranan özellikleriyle ön 
plana çıkmaktadır. “Sen beceriksizsin, genç yaşta hayatı anlaman ve den-
gelemen mümkün değil o yüzden ben dâhil olmak zorundayım” anlamına 
da gelen bu tutum ve davranış karşısında ise bireyler, bu şekilde yaşamak 
daha kolay olduğundan ve bir anlamda genç yaşta kendilerine has şoför, 
asistan ve sekreter anne-babalara sahip olduklarından hayatlarından ga-
yet memnun bir şekilde teslimiyetçi davranabilmektedir. Ayrıca bu tür bir 
aile ortamında yetişen bireyler; şişirilmiş bir egoya sahip olma, düşük öz 
saygı ve yeterlilik duygusu, sağduyudan yoksun, karar vermekte zorlanan, 
problem çözme becerisi gelişmemiş, daha iyisini yapma çabası düşük, her 
zaman aileye bağımlı olma gibi özellikler gösterebilmektedir. Ancak bu 
durum bireylerin karakterine olumsuz yansıması açısından büyük önem 
taşımaktadır (Pehlivan, 2013).

Öte yandan gerek okullarda gerek iş hayatında görmezden gelineme-
yecek kadar etkisi hissedilen bu aile yapısının zamanla daha da yaygın-
laşacağı ve güçleneceği belirtilmektedir. Bu durum yetişecek olan yeni 
nesil özelliklerinin şekillenmesi açısından büyük önem taşıdığından konu 
ile ilgili Z neslinin eğitilmesinde ve istihdam edilmesinde Y neslini eği-
ten ve istihdam eden kurumlardan yardım alınması, ebeveynlerin sürekli 
bilgilendirilmesi, onlarla şahsen iletişim kurulması, onlarla birlikte sosyal 
ve toplumsal faaliyetler planlanması, yaşadıkları diğer sorunlarda onla-
ra yardım edilmesi vb. tedbirler tavsiye edilmektedir (Howe & Strauss, 
2007). Aynı şekilde ailelerin bu gruptaki bireylere; üniversiteye gitme ve 
meslek seçme konusunda baskıcı davranmamaları, çocuklarının hata yap-
malarına izin vermeleri, yaşayarak öğrenmelerinin önünü açmaları, hayal 
kırıklığı yaşamalarına izin vermeleri, sorunlar ile nasıl başa çıkılacağını 
anlatmaları ve hayatla mücadele etmelerine izin vermeleri de (Pehlivan, 
2013) bu kapsamda tavsiye edilen diğer tedbirlerdendir. 

2.4.Amerikan Rüyasının Parçalanması 

Amerikan rüyası temelde emek harcayarak başarı, şöhret ve zenginlik 
elde etme fikrine dayanmaktadır. Daha çok kapitalizme adanmış bir top-
lum modeli ile birlikte anılan bu fikir; en önemli bileşeni olarak görülen 
yüce dolar anlayışı ile tanımlanmıştır. Buna göre büyük bir eve ve güzel 
bir arabaya sahip olmak ancak çok çalışarak mümkün görünmektedir. An-
cak Amerikan Rüyası fikri 19. ve 20. yy sanayileşmesi ile yaygınlaşmaya 
başlayan çabuk zengin olma fikri ile zayıflamaya başlamıştır. Bu kapsam-
da özellikle TV şovları, piyangolar, bahisler, kumar, poker oyunları ve 
tazminat davaları bu süreçte büyük rol oynamıştır. Buna göre geleneksel 
iş ahlakına bağlı kalmak yerine kolay para kazanmanın peşinden koşmak, 
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bu yöndeki umutları korumak ve anlık refah elde etmek bireyler arasın-
da oldukça yaygın bir eğilim olarak değerlendirilmektedir (Warshauser, 
2003). Bu kapsamda örneğin küresel çevrimiçi kumar pazarı değerinin 
giderek arttığı görülmektedir (Grafik 4). 

Grafik 4: Küresel Çevrimiçi Kumarın Piyasa Değeri

*Tahmini
Kaynak: (Grand Review Research, 2020), (Infogram, 2018)

Grafiğe göre 2009 yılında küresel çevrimiçi kumar pazar değeri 24,73 
milyar $ iken takip eden yıllarda kademeli olarak büyüyerek Grand Re-
view Research araştırmasına göre 2019 yılında 58,9 milyar $’a yükselmiş-
tir. Oldukça gelişime müsait bir pazar olarak değerlendirilen küresel çev-
rimiçi kumar pazar değerinin 2020 sonu itibariyle 66,7 milyar $’a yüksel-
mesi aynı şekilde takip eden yıllarda da bu büyümenin devam ederek 2027 
yılında 127,3 milyar $’a ulaşacağı tahmin edilmektedir. Çevrimiçi kumar 
16 yaş üstü tüm yaş grupları tarafından oldukça rağbet görmekte ve bu du-
rum giderek yaygınlaşmaktadır. Örneğin İngiltere’de 16-24 yaş grubunda 
çevrimiçi kumar oynama oranı 2020 yılı itibariyle (yetişkinlerde %30’a 
yakın) %16,9’a yükselmiştir. Bu süreçte özellikle küresel anlamda bahis 
oyunlarının popülerlik kazanması, yer ve zamandan bağımsız her yerden 
bağlanılarak kolaylıkla oynanabilmesi özellikleri belirleyici rol oynamak-
tadır. Aynı durum spor bahisleri, diğer kumar oyunları, tombala, poker 
oyunları, at yarışları, piyango vs. uygulamalarında da görülmektedir. Bu 
kapsamda örneğin 2020-2024 yılları arasında küresel piyango pazar bü-
yüklüğünün 220,52 milyar $’a ulaşacağı tahmin edilmektedir (Technavio, 
2020). 

2.5.Popüler Kültür-Tüketim Toplumu

Pop kültürü olarak da ifade edilen popüler kültür belirli bir dönem 
için geçerli olan ve hızlı tüketilen kültür öğelerinin bütünü olarak tanım-
lanmaktadır. Bunun yanında bir şeyler satın alan kişiye tüketici, mal satın 
almayı ve kullanmayı teşvik eden topluma da tüketim toplumu denilmek-
tedir (Erişim Tarihi 20.07.2020, https://www.wikipedia.org/). Tüketim 
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toplumunda yaşayan insanlar sürekli daha fazla rahat yaşama eğiliminde, 
genellikle lüks mal ve hizmetleri talep ederek ihtiyaçlarından fazla ürün 
satın alma davranışı sergilemektedir. Özellikle popüler kültür çerçevesin-
de şekillenen bu tüketim alışkanlıkları sık sık değişkenlik göstermekte ve 
bazen belirli bir dönemin sembolü haline gelebilmektedir (Tablo 5). 

Tablo 5: Nesiller ile Özdeşleşmiş Bazı Tüketim Mallarına Örnekler 

Bebek Patlaması 
Nesli X Nesli Y Nesli Z Nesli

Doğum 1946-1964 1965-1979 1980-1994 1995-2009

İkon 
arabaları Ford Mustang 1964

Holden 
Commodore
1978

Toyota Prius
1997

Tesla Model S
2012

İkon 
oyuncakları Frizbi Rubik Küp BMX Bisiklet Scooter

Müzik 
cihazları

Kaset 
1962

Walkman
1979

iPod
2001

Spotify
2008

Kaynak: (McCrindle & Fell, 2019)

Tablo 5’e göre her neslin ikon olarak kabul ettiği araba, oyuncak ya da 
kullandıkları müzik cihazları ve diğer tüketim malları farklılaşmaktadır. 
Bu durum özellikle onların içinde bulundukları popüler kültür-tüketim 
toplumu gerçeği ile açıklanmaktadır. Bu kapsamda Birbiri ile önemli öl-
çüde örtüşen bu iki kavramın bazı özellikleri şu şekilde özetlenmektedir: 
Popüler kültürde sürekli bir değişim çerçevesinde, çabuk ve hızlı üretilip 
tüketilen mal ve hizmetler bulunmaktadır. Aynı zamanda tüketici, ürünü 
kullanım konusunda oldukça özgür davranmaktadır. Hatta birey tüketerek 
varlığını hissettirmektedir. Buna karşılık popüler pazar sürekli tüketim 
sembolleri ve sloganlarıyla her zaman tüketime davet etmektedir. Buna 
göre marka sahipleri kendi kültürlerine değer atfedebilmekte ve tüketime 
katılmayanları ise değersizmiş gibi göstermeye çalışmaktadır. Niceliksel 
fazlalık ön planda olduğu için niteliksel yoksunluk görülebilmektedir. Bu 
özelliğe giyim kuşam, yemek, müzik, eğlence vb. her türlü mal ve hiz-
met tüketiminde rastlamak mümkündür. Yine buna bağlı olarak ihtiyaç 
olsun olmasın tüm insanlar tüketime davet edildiğinden temel ihtiyaçlar 
ile gereksiz olanlar arasında sağlıklı seçim yapmak oldukça zorlaşmakta-
dır (Coşgun, 2012, s. 842). 

2.6.Dış Dünyadaki Gelişmeler 

Korku kültürü, teknoloji, sosyal medya, aile yapısı, Amerikan rüya-
sının parçalanması, popüler kültür- tüketim kültürü vb. birçok konunun 
yanı sıra Z neslini etkileyen bir diğer konu da oldukça geniş bir çerçevede 
ele alınabilecek olan dış dünyadaki gelişmelerdir. Sosyal, siyasi, ekono-
mik, teknolojik, sanat, sağlık, spor vb. birçok konuda yaşanan gelişmeler 
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ve bu gelişmelerin bireyler üzerindeki etkileri bu kapsamda büyük önem 
taşımaktadır. Temelde küreselleşme tabanında bilgi ve teknolojik gelişme-
ler ile bir anlamda entegre olmuş toplumların birbirlerini kolaylıkla etkile-
yebilmesi ile ortaya çıkan bu tür gelişmeler arasında; savaşlar, çatışmalar, 
terör saldırıları, hükümet darbeleri, doğal afetler, salgın hastalıklar, göç-
ler, yoksulluk ve açlık sorunu vb. problemler büyük önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda örneğin; 1999 yılında ABD Columbine okul saldırısı 
ilk defa okul güvenlik endişelerinin artması, 2000 yılında hepsi bir ara-
da (all in one) olarak adlandırılan ilk akıllı telefonların tanıtılması, 2001 
yılında yaşanan 11 Eylül saldırısı ve ABD’de bir çocuğun kaybolması 
durumunda tüm iletişim araçlarının devreye sokulması şeklinde tanım-
lanan Amber Alerts’in ulusallaştırılması, 2002 yılında akıllı telefonların 
popülerleşmeye başlaması, 2003 yılında Irak savaşının başlaması, 2004 
yılında Massachusetts’in eşcinsel evliliğini yasalaştıran ilk eyalet olması, 
2003 yılında Facebook’un piyasaya sürülmesi ve kullanılmaya başlanma-
sı, 2005 yılında ilk YouTube videosu me at the zoo’nun tanıtılması, 2006 
yılında Twitter’ın piyasaya sürülmesi ve kullanılmaya başlanması, 2007 
yılında Apple iPhone tanıtması ve aynı yıl küresel finans krizinin baş-
laması, 2008 yılında ABD’de ilk Afro-Amerikan bir başkanın seçilmesi 
ve aynı yıl ilk açık kaynaklı Android’lerin piyasaya çıkmaya başlaması, 
2010 yılında ilk iPad’ın Apple tarafından piyasaya sürülmesi, 2012 yılın-
da Sandy Hook okul saldırısının yaşanması, yine 2012 yılında iPad’lerin 
okullarda eğitim amaçlı kullanılmaları ve bunun tüm dünyada ana akıma 
dönüşmesi (Sladek & Garbinger, 2014) bunlardan bazılarıdır. 

3.Z NESLİ ÖZELLİKLERİ

Çok farklı şekillerde sınıflandırılabilen Z nesli özellikleri Litvanya’da 
öğretmenlerin gözlemlerine dayanılarak yapılan kapsamlı bir araştırma-
nın sonuçlarına göre temelde; faaliyet, teknoloji, değer yönelimi, iletişim, 
kişilik, öğrenme, beklenti/heves, davranış ve yaratıcılık (Targamadze & 
Henrickson, 2015, s. 28) başlıkları altında ele alınabilir. Bu kapsamda fa-
aliyet konusunda Z nesli; her şeyi hemen ve hızlı bir şekilde değiştirmek 
istemekte, hiperaktif davranmakta, aynı anda birden fazla aktivite yapa-
bilmekte, spontane yaşamakta, odaklanma sorunu yaşamakta, başlanılan 
aktivitenin korunması konusunda yetersiz kalmakta, amaçlarını nasıl for-
müle edeceğini ve nasıl gerçekleştirebileceğini bilmemektedir. Aynı şekil-
de az bir çabayla hızlı sonuçlar istemekte, meraklı aynı zamanda da çok 
sabırsız davranmakta, başarısızlıklarını üstlenmemekte, engellerle karşı-
laştıklarında gerekli sonuçları elde etmeye çalışmamakta, faaliyetlerini 
hemen değiştirme eğiliminde ise yüzeysel davranmaktadır (Targamadze 
& Henrickson, 2015, s. 30). Buna göre Z nesli bir defada birkaç etkinli-
ği gerçekleştirebilecek kadar aktif özellikler taşırken sadece bir etkinli-
ğe odaklanma konusunda sorun yaşamaktadır. Aynı şekilde faaliyetlerin 
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ve amaçların planlanması, yapılan plana sadık kalma konusunda oldukça 
disiplinli davranmadıklarından arzuladıkları amaçlara ulaşmada güçlük 
çekebilmektedir. Amaçları olmasına rağmen bunları nasıl formüle ede-
cekleri ve nasıl paylaşacakları konusunda oldukça eksik kalmaktadır.  

Z neslinin teknolojiyi kullanma yönü ise; “teknolojik mantık” ve  “sa-
nal varlık” kategorileri altında incelenmiştir. “Teknolojik mantık” konu-
sunda Z nesli; inovasyondan korkmayan, çabuk ayak uyduran, yeniliklere 
açık, teknolojiler onların bildiği ve çabuk öğrendiği türden teknolojiler 
olduğundan akıllı jenerasyon özelliği baskın ve çok fazla multimedya kul-
lanma özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. “Sanal varlık” yönlerinde ise 
Z nesli; bilgisayar oyunlarına çok meraklı ve çok istekli oynayan, sosyal 
paylaşım ağlarında çok fazla zaman harcayan ve nerdeyse sanal ortamı 
evleri gibi kullanan (Targamadze & Henrickson, 2015, s. 30) bir yapıya 
sahiptir. Bu durum onların “dijital yerli” olarak anılmasına yol açmıştır. 
Özellikle tablet ve akıllı telefona sahip olma ve kullanma oranlarının yük-
sek olması, gün içinde aralıksız en az bir saat toplamda en fazla on saat 
çevrimiçi kalabilmeleri teknolojiyi onların önemli bir parçası haline ge-
tirmiştir. Her ne kadar olumsuz gibi görünen bu durum onlara teknolojiyi 
çok iyi kullanabilme alışkanlığı kazandırma konusunda önemli avantajlar 
sunmaktadır (Sladek & Garbinger, 2014).

Aynı şekilde değer yönelimi konusunda Z nesli materyalist davran-
maktadır. Özellikle yaşça büyük olan grupta paradan bahsetmek büyük 
önem taşırken her şeyin en iyisini satın almak istemeleri ve en önemli 
değerlerinin maddi şeyler oluşturuyor olması onların tam bir tüketim top-
lumu özellikleri taşıdığını göstermektedir ve çoğu zaman değer yönelimi 
konusunda sorun yaşamaktadır (Targamadze & Henrickson, 2015, s. 29-
30). Bu noktada özellikle sahip olunan eşyanın ya da markanın önemli bir 
prestij kaynağı olarak görülmesi belirleyici olabilmektedir. Ancak içlerin-
de bir grubun finansal bilince sahip olduğu da dile getirilmektedir. Özel-
likle harcadıkları paranın aileleri tarafından kontrol ediliyor olması ve 
bir şey almadan önce yönlendirilmeleri bu konuda ailenin etkisini ortaya 
koymaktadır. Aynı şekilde çoğunun üniversite maliyetlerinden haberdar 
olunması ve kredi ile okunması mezuniyet sonrası oluşacak olan borç-
tan endişe duymalarına yol açmakta dolayısıyla çoğu, harcamak yerine 
tasarrufa yönelmektedir. Bunun yanında ekonomik kriz dönemleri, aile 
büyüklerinin bundan etkilenmesi, dünyanın farklı bölgelerinde acı çeken 
insanları görmek onları bu konuda daha hassas kılmıştır. Ayrıca bu durum 
onların benmerkezci ve bencil tanımlanmalarına rağmen yeri geldiğinde 
ne kadar yardımsever olabildiklerini göstermesi açısından da büyük önem 
taşımaktadır (Sladek & Garbinger, 2014).

Öte yandan iletişim konusunda Z nesli; tek dil kullanmayı tercih et-
mekte ikinci ya da üçüncü bir dili öğrenme hevesleri ise pek bulunma-
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maktadır. Aynı şekilde iletişim kurma becerilerinde sözlü iletişim yönleri 
oldukça eksik olup kendi aralarında kısaltmalar kullanmaktadırlar. Sözlü 
sorulan soruları tutarlı tutarsız cevaplamakta, sözlü iletişimi pek isteme-
mekte, daha çok ağlar üzerinden iletişim kurmayı tercih etmektedir. Aynı 
şekilde bir yetişkinle nasıl iletişim kuracaklarını pek bilmemekte, bir ye-
tişkin ile iletişim kurarken o kişinin hizmetçisi gibi durmakta, konuşurken 
tutarlı bir metin oluşturamamaktadır. Öğretmenleri ile konuştuklarında 
ise çoğu kez duygusal yönleri baskın olarak öne çıkmaktadır. Çoğu kez bir 
fikirleri yok varsa bile açıkça ifade edememektedir. Bu durum öğretmen-
lerinin tutumuyla da açıklanırken çok fazla kendi duygularını ve düşünce-
lerini ifade etme ihtiyaçlarının olduğu da belirtilmektedir (Targamadze & 
Henrickson, 2015, s. 30). Bu kapsamda iletişim faktörü Z neslini tanımla-
yan faktörlerin başında gelmektedir. Özellikle bu gruptaki bireylerin ken-
di ülkeleri içinde veya diğer ülkelerdeki bireylerle arkadaşlık kurmaları, 
çevrimiçi bağlantı kullanmaları, kültürlerarası çok sıkı bir bağ oluşturma-
ları, kendi ağlarında sık sık video, fotoğraf, mesaj paylaşmaları (Sladek & 
Garbinger, 2014) bu noktada belirleyici bir etkiye sahiptir. 

Z neslinde bulunan bireylerin kişilik değerlendirmesi ise temelde on-
ların kendilerini değerlendirme ve başkaları tarafından yapılan değerlen-
dirmelere verdikleri tepkiler açısından ele alınmıştır. Buna göre Z nesli; 
yeterli bilgi ve beceriye sahip olmasına rağmen kendilerini hep iyi yön-
de değerlendirme eğiliminde hareket etmektedir. Kendilerine olan fazla 
güvenlerinden kaynaklanan bu durum güven ve güçlerine bağlı hareket 
etmelerine yol açmıştır. Ancak cesurca girişilen bir faaliyetin sonunu ge-
tirmede sorun yaşamaktadır. Bunun yanında başkaları tarafından yapı-
lan değerlendirmelerin olumsuz olanlarına hiç katılmamakta ve üzerleri-
ne alınmamakta hatta tepki göstermektedir (Targamadze & Henrickson, 
2015, s. 31). Öte yandan yeni normlar karşısında kimlik karmaşası yaşa-
yan Z nesli, önceki nesillerden farklı olarak cinsiyet, ırk, din, cinsel tercih 
tanımlarında zorluk çekmektedir. Aynı zamanda bu neslin ünlü kişilerin 
yeteneklerinden çok kişisel yaşamları ile yakından ilgilenmesi ve onlar-
dan etkilenmesi hatta ünlülerin de çoğu zaman Z neslinin istediği gibi 
görünerek popüler olmaya çalışması bu noktada büyük önem taşımakta-
dır (Sladek & Garbinger, 2014). Tanımlanamayan kimlik çerçevesinde de 
değerlendirilen bu durum onların davranışsal özelliklerinin oluşması sü-
recinde belirleyici bir etkiye sahiptir (Francis & Hoefel, 2018) (McCrindle 
& Fell, 2019, s. 12).

Farklılıkları ve ilginç şeyleri öğrenme ve kendi kendini motive etme 
konusunda Z nesli sorun yaşamaktadır. Buna göre başarısız olduklarında 
daha iyisini yapmak için tekrar etmek ve yapmak istememektedir. An-
cak sevdikleri soruları cevaplamak istemekte, yanıldıkları konuyu fazla 
önemsememekte, motivasyonlarının bozuk olduğunu ve yeterli olmadı-
ğını söyleyebilmekte ve sorumluluklarına odaklanma sorunu yaşamakta-
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dır. Bilgiyi araştırmak ya da sunmak için değil daha çok kendi fikirlerini 
savunmak ve açıklamak için istemekte ve önemli hatalar yaptıklarında 
duymadım, bilmiyorum şeklinde kendilerini savunabilmektedir. Öğren-
me sürecinde öğrendikleri bilgileri “bunu öğrenmek ne işimize yarayacak, 
buna ne gerek var?” diyerek sorgulamakta, yeni şeyler aramakta ve kesin-
likle monotonluğu sevmemektedir (Targamadze & Henrickson, 2015, s. 
31) (McCrindle & Fell, 2019, s. 12).  

Öte yandan Z neslinin hayata dair beklentilerinin oldukça yüksek 
olduğu belirtilmektedir. Bazılarında oldukça gerçekçi olan bu beklenti-
ler bazılarında gerçekleşmesi çok zor hatta imkânsız özellikler taşımak-
ta bazılarında ise sık sık değiştiğinden bir hevese dönüşebilmektedir. Bu 
kapsamda gerçekçi olan beklentiler bilgi ve yeteneklerinin müsait olması 
doğrultusunda iyi bir planlama ile yönlendirilebilirken uygun olmayan 
kesim için daha fazla çaba harcamak gerekebilmektedir (Targamadze 
& Henrickson, 2015, s. 31-32). Yine bu kapsamda davranışları; normla-
ra uyma ve duygusallık olmak üzere iki alt kategoride incelenmektedir. 
Kuralları takip etmek istemeyen, hatta kuralları kendisi koymak isteyen 
bir özelliklerinin olması sebebiyle eğiticileri zor durumda kalabilmekte 
hatta bazı kurallar onlara dikte edilebilmektedir. Kuralları dikkate alma-
ma doğrultusunda gelişen davranışları ise başkalarına karşı hoşgörüsüz 
olmalarına yol açması açısından da büyük önem taşımaktadır. Bunun ya-
nında davranışların önemli bir yönünü de duygusallık oluşturmaktadır. 
Oldukça karmaşık ve sık değişen duygu dünyaları bir noktada onları an-
laşılmaz kılmaktadır. Aynı zamanda kendine bağlama, kendini esas alma, 
kendi fikrini ön plana çıkarma gibi davranışlarla egosantrik davranabilen 
Z nesli (Targamadze & Henrickson, 2015, s. 32) ekonomi, internet, aile vb. 
konularda kolayca strese girebilmektedir. Özellikle bu süreçte ailelerinin 
onları akranlarıyla kıyaslaması ve bir rekabet ortamına itmesi belirleyi-
ci bir etki olarak değerlendirilmektedir (Sladek & Garbinger, 2014). Yine 
sosyal ilişkiler kapsamında toplumkolik, diyalogcu ve gerçekçi davranan 
Z nesli (Francis & Hoefel, 2018) bireysel yaşamında yeme alışkanlıklarına 
ve egzersizlere dikkat eden bir yapı sergilemektedir (Sladek & Garbinger, 
2014). 

Z neslini diğer nesillerden ayıran en önemli özelliklerden biri de oriji-
nal fikir ve eleştirel düşünce açısından değerlendirilen yaratıcılıktır. Oriji-
nal fikir açısından zengin olan ancak eleştirel düşünceden kaçınan Z nesli; 
uygulamada çok sorun yaşamakta ve çoğu zaman neyi nasıl ele alacağı ko-
nusunda yetersiz kalmaktadır. Bu süreçte en fazla stres konusuyla başa çık-
maya çalışan Z nesli, konuya odaklanamamakta dolayısıyla konuyu her yö-
nüyle değerlendirememektedir (Targamadze & Henrickson, 2015, s. 32-33). 
Yine bu kapsamda Z nesli; hem gerçek hem de mecazi anlamda gökyüzünü 
sınırsız görmekte ve çoğunlukla marsta yaşayan insanlar, robotlar, jetler vb. 
konularla ilgili öyküler okumaktadır (Sladek & Garbinger, 2014).
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4.Z NESLİ İLE ÇALIŞMA STRATEJİLERİ 

Korku kültüründe büyüme, ileri teknolojiyi ve oldukça geniş bir sos-
yal medya ortamını kullanma, helikopter aileler tarafından büyütülme, 
kısa yoldan hemen refaha kavuşma çerçevesinde parçalanan Amerikan 
rüyasının etkisi, popüler kültür-tüketim kültürüne maruz kalma ve dış 
dünyadaki sosyal, siyasi, ekonomik, teknolojik vb. birçok gelişme Z nesli-
ni temelde; faaliyet, teknolojiyi kullanma, değer yönelimi, iletişim, kişilik, 
öğrenme, beklenti/heves, davranış ve yaratıcılık konularında etkilemekte-
dir. Bu kapsamda 2030 yılında dünyadaki işgücünün önemli bir çoğunlu-
ğunun Z neslinde oluşacağı dikkate alındığında her konuda küresel reka-
beti ayakta tutmak isteyen toplumlar insan kaynağının giderek önem ka-
zandığı günümüz iş dünyasında öncelikle yakın bir gelecek için Z neslini 
doğru anlamak ve bu kapsamda stratejiler geliştirmek durumundadır. Bu 
durum gerek eğitim gerek çalışma hayatı için büyük önem taşımaktadır.  

Bu kapsamda örneğin yeni teknolojilerin yeni öğrenme alışkanlıkları 
kazandırması ile ilgili yapılan bir araştırmada (Sladek & Garbinger, 2014) 
Z neslinin vasıflandırılması süreci ile ilgili şu tespitlere yer verilmiştir: 

− Ezber yetenekleri çok zayıf: Önceki nesiller tarihleri, cumhur-
başkanlarını, zaman tablolarını kolaylıkla ezberleyebiliyor iken Z nes-
li ezberleyememektedir. Onlar bundan rahatsız olmamakta ayrıca bunu 
yapmak zorunda da hissetmemektedir. Parmak uçlarında bilgi dünyasına 
sahip olmaları ve her şeyi Google’dan rahatlıkla bulabilmeleri bu noktada 
büyük önem taşımaktadır. Buna göre ezberleyerek vakit harcama yerine 
bilgiyi nasıl bulacaklarını, nasıl yorumlayacaklarını ve nasıl yararlana-
caklarına odaklanmaları etkin bir strateji olarak değerlendirilmektedir.

− Çok yönlüler: Z neslinin %84’ü TV izlerken internetten birçok 
şeyi yapabilmektedir. Performanslarının kötü olduğu ve dikkatlerinin 
toplayamadıkları yönünde eleştiriler olsa da bu konuda oldukça iyi bir 
performans sergilemektedirler.

− Görsel öğrenmektedirler: Video oyunları, YouTube videoları ve 
yeni nesil TV’ler onları görsel öğreniciler haline getirdiğinden eğitim-
ciler Z neslinin görsel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için etkileşimli 
ders kitapları ve eğitim oyunları gibi metaryallerin kullanılmasını tavsi-
ye etmektedir. 

− Bilgiyi doğrulayamamaktadırlar: Hızlı hareket etme ve bilgiye 
kolay ulaşmanın okuma ve raporlama alışkanlıklarını hemen hemen yok 
etmesi onların dijital yerli olarak anılmasına yol açmıştır. Bu kapsamda 
gerçek dünyayı bilemediklerinden; kişisel bilgilerin çevrimiçi nasıl idare 
edileceği, fikri mülkiyetin nasıl korunması gerektiği, güvenirliliğin nasıl 
sağlanacağı, çevrimiçi tehlikelerden nasıl korunmaları gerektiği konu-
sunda bilgilendirilmeleri bu noktada büyük önem taşımaktadır.   
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Z neslinin sahip olduğu olumlu ya da olumsuz olarak değerIendirile-
bilecek bu tür özelliklerin vasıflandırma sürecindeki yeri ve önemi, insan 
kaynağının önemli bir rekabet kriteri olması ve bu durumun her geçen 
gün önem kazanması ile daha da anlam kazanmaktadır. Küreselleşme 
çerçevesinde şekillenen bu durum, sadece ekonomik boyutta kalmamakta 
sosyal, siyasi, teknolojik vb. konularda özellikle gelişmekte olan toplumlar 
için her geçen gün hissedilen vasıflı eleman ihtiyacının artması ile ön pla-
na çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile doğru tanımlanmayan, doğru yönlen-
dirilmeyen, doğru eğitilmeyen, sahip oldukları özelliklerin ve yapabile-
ceklerinin farkında olmayan bir nesil, başta ekonomik olmak üzere birçok 
toplumsal probleme zemin hazırlar bir nitelik taşımaktadır. Bu kapsamda 
Z neslinin de yakın bir gelecekte iş dünyasında çoğunluk olmaya başla-
yacağı gerçeği, birçok küresel şirketi harekete geçirmiş (ör: küresel bir 
istihdam şirketi olan randstad) ve bu kapsamda yapılacak olan işlerin özel-
likleri ile bireylerin özelliklerinin uyuşması temelinde yapılan çalışmalara 
ve yeni stratejiler geliştirme süreçlerine hız verilmiştir. 

Öte yandan Z neslini etkileyen faktörlerin çok farklı ve sayıda olması 
ve bu faktörlerin bilgi ve teknoloji tabanında hızla değişmesi Z nesli için 
yapılabilecekleri giderek zorlaştırmaktadır. Önceki nesiller ile kıyaslan-
dığında küreselleşme, dijitalleşme, sosyalleşme, görselleşme ve mobilite 
anlamında çok fazla ve hızlı değişkene maruz kalan Z nesli, sürece ayak 
uydurma konusunda ve özellikle eğitim hayatından iş hayatına geçişte 
büyük sorun yaşamaktadır. Bu kapsamda örneğin 200’den fazla şirket 
CEO’su ile yapılan bir araştırmada (Montana & Petit, 2008, s. 141-146) 
CEO’lara  “üniversitelerin öğretmeleri gereken en önemli beceriler ne-
lerdir” sorusu sorulduğunda, cevaplar genelde; iletişim becerileri, gerçek 
dünyayı anlama, uygulama becerileri, sorun çözme becerileri, proje yöne-
timi, analitik düşünme, entegrayon becerileri konuları üzerinde yoğunlaş-
mıştır. Yine aynı araştırmaya göre Z nesli için çalışma hayatında; liderlik, 
değişim, takım çalışması, eğlence, saygı, esneklik ve Y nesli faktörlerinin 
belirleyici bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. Buna göre Z nesli için; 
denetimli bir ailede büyüdüklerinden her zaman bir lidere ihtiyaçları ol-
duğu, mentorluk ya da koçluğun önemli bir yer tuttuğu, sürekli öğrenmek 
istedikleri ve bir şeyler öğrenebilecekleri projelerde görev almak istedik-
leri, onlar için en popüler öğenin yeni şeyler denemek olduğu en çok kendi 
arkadaşları ile çalışmak istedikleri, çalışma ortamında biraz mizah, biraz 
saçmalık ve biraz şaşkınlığı daha çekici buldukları, düşüncelerinin saygı 
gösterilmesini, sıkı zamanlama ya da planlamadan ziyade esnek hareket 
etmek istedikleri, Y nesli ile çalışmak istedikleri ve onlarla daha kolay 
anlaştıkları belirtilmiştir. Aynı şekilde stajların kapsamlı bir şekilde geliş-
tirilmesi gerektiği, dış dünya deneyiminin onlar için çok önemli olduğu, 
kendilerine yapılan yatırımın önemli ve sürekli olduğunun hissettirilmesi 
gerektiği, etkin bir yönetim ve kariyer planlama ve geliştirmenin önemli 



Ali İhsan Çelen238 .

olduğu, kişisel yetenek ve becerilerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi ge-
rektiği de vurgulanmıştır. Bu kapsamda Z neslinde geliştirilebilecek bazı 
özellikler; başkalarına görevlerini yapmaları için etkileme açısından lider-
lik, bilgi modellerini yorumlama ve açıklama becerisi açısından analitik 
düşünce, bir amaca ulaşmak için kişisel davranışlarını değiştirme becerisi 
açısından davranış esnekliği, fikirlerini ifade edebilmesi açısından sözlü 
ve yazılı iletişim, iyi bir izlenim yaratma ve karşı tarafa güven aşılama be-
cerisi açısından kişisel etki şeklinde özetlenmiştir. Bu kapsamda çalışma 
sürecinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar ve Z nesli için yapılabi-
lecekler şu şekilde sıralanmıştır (Sladek & Garbinger, 2014), (Stillman & 
Stillman, 2017):

− Dijital bir dünya inşa et: Z nesli fiziksel ve sanal dünya arasında 
ayrım yapamadığı için eğer bir kurum çevrimiçi aktif değilse yok say-
ma eğilimde davranabilmektedir. Bu nedenle Z neslinin olduğu her yerde 
çevrimiçi olma büyük önem taşımaktadır. Özellikle büyük bir çoğun-
luğunun sosyal medya hesabının olması; facebook, twitter, instagram, 
Snapchat, YouTube gibi uygulamaların önemini ön plana çıkarmaktadır.  

− Onlara kulak ver: Z nesli diğer nesillerde oluşan “bize karşı on-
lar” şeklinde oluşan bir zihniyetten rahatsız oldukları için yetişkinlerle 
bir araya gelmek, dinlenmek, onların tecrübelerini dinlemek ve fark ya-
ratmalarına yardımcı olmalarını istemektedirler. 

− Topluluk taahhüdü yap: Dünyayı değiştirebilecek motivasyo-
na ve yeteneğe sahip olan Z neslinin bunlar için yeterli kaynakları olan 
büyük kurumlar ve firmalar tarafından desteklenmesi büyük önem taşı-
maktadır. Bu nedenle en fazla kendilerine yardımcı olacakları ve yatırım 
yapacakları şirketlerle çalışmak istemektedirler.  

− Mobil cihazlarla iletişim kur: Z nesli ile iletişimde mobil kanallar 
büyük önem taşımaktadır. 

− Esnek zamanlama teklif et: İş-yaşam dengesinin sağlanması ve 
evden çalışmaya izin verilmesi oldukça etkili görülmektedir. 

− Gereken yapıyı sağla: Esnek çalışma zamanı isterlerken nelere 
dikkate etmeleri gerektiği kesinlikle öğretilmelidir. Onlar için şiddetli 
rekabet ortamı, helikopter aile yapısı ve sistemli eğitimden farklı olarak 
yeni bir yapı gerekmektedir. Örneğin hedefleri doğrultusunda yönlendi-
rildiklerinde daha verimli çalışmaktalar ancak istedikleri şartlar oluşma-
dığında sistemden korkabilmektedirler.

− Otorite kayıtsızlığını kabul et: Z neslinin en önemli özelliklerin-
den birini otoriteye karşı olmaları oluşturmaktadır. Bu durum onların 
herkesin düşüncesi değerli ve herkes eşit anlayışının olduğu bir toplumda 
doğmalarından ve büyümelerinden kaynaklanmaktadır. Anne-babaları-



 .239Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

nı da bir arkadaş gibi görmekteler ve çok rahat sosyal medya üzerinden 
hükümet yetkilileri ya da polisler ile iletişim kurabilmektedirler. Diğer 
nesiller tarafından bir meydan okuma gibi anlaşılmaması gereken bu du-
rumun birlikte çalışmak istemelerinden kaynaklandığı belirtilmektedir.

− Geribildirim sağla: Z nesli hep anında tepki veren oyuncaklar-
la oynadığından yıllık, dönemlik, üç aylık değerlendirmeler onlar için 
yeterli olmamakta diğer bir ifade ile yetişkinlerden anında geri bildirim 
istemektedir. Aynı şekilde ben merkezli hareket ettiklerinden değerlen-
dirilme isteklerinin yanı sıra hemen neyin işe yaradığını, daha iyisi için 
neye ihtiyaçları olacağını hemen bilmek istemektedirler.

− Çalışma takımları oluştur: Fikirleri daha çok aileleri, arkadaş-
ları ve benzer düşünceye sahip kişiler ile şekillendiğinden ve fikirlerini 
bunlar ile sık sık paylaştıklarından aynı şeyi eğitim ve iş hayatında da 
istemektedirler ve yardıma ihtiyaç duydukları anda hemen çevrimiçi ol-
mak istemektedirler. Buna göre eğitim ve iş dünyasında takımları doğru 
kişilerden oluşturmak onların gerçek potansiyellerini ortaya çıkarma açı-
sından büyük önem taşımaktadır.

− Davranış öğretimine yatırım yap: Z neslinin kişiler arası iletişim 
becerileri çok zayıf olduğundan her zaman bir rehbere ihtiyaçları olduğu 
ve bunu öğretmenin yolu ise sıradan ders işleme stilinden ziyade mentor-
luk yöntemi ile yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Bu kapsamda en fazla; sürdürülebilirlik görevlileri, uygulama gelişti-
ricisi, otonom araç teknisyeni, dijital kayıt yöneticisi, blogger, büyük veri 
analisti, sosyal medya pazarlamacısı, tıbbi nanoteknoloji uzmanı, siber 
güvenlik uzmanı, UX yöneticisi, blockchain geliştiricisi, robotik teknis-
yeni, sanal gerçeklik mühendisi, profesyonel organizatör, veri görselleş-
tirme tasarımcısı, İHA operatörü, işyeri konsiyerji, sağlık yöneticisi vb. 
mesleklere ilgi duyan Z nesli çalışma ortamında önem derecesine göre en 
fazla; destekleyici liderlik, iş ortamında olumlu ilişkiler, zaman esnekliği, 
konforlu çalışma ortamı, gerçek becerilerini öğrenme şansı, anlamlı roller 
ve sorumluluklar, teşvik edici fırsatlar, daha çok ödeme, uygun lokasyon, 
özerklik ve yaratıcı özgürlük faktörlerine önem vermektedir (Stillman & 
Stillman, 2017) (Tablo 6).
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Tablo 6: Önem Derecesine Göre Z neslinin Meslek Faktörleri 

Çok önemli 
değil

İyi ama ihtiyaç 
yok

Olmasını 
isterim

Olmasını çok 
isterim

Olmazsa 
olmaz

Destekleyici liderlik %1 %3 %18 %55 %23
İş ortamında olumlu 
ilişkiler %1 %4 %15 %53 %27

Zaman esnekliği %1 %6 %23 %46 %24
Konforlu çalışma ortamı %0 %5 %22 %46 %27
Gerçek becerileri öğrenme 
şansı %0 %4 %16 %55 %24

Anlamlı roller ve 
sorumluluklar %1 %5 %28 %48 %18

Teşvik edici fırsatlar %1 %5 %20 %51 %23
Daha çok ödeme daha 
çok iş %1 %15 %33 %47 %4

Uygun lokasyon %1 %9 %28 %42 %20
Özerklik ve yaratıcı 
özgürlük %1 %10 %27 %49 %13

Kaynak: (Tulgan, 2018).

Tablo 6’ya göre Z nesli, iş hayatında liderlik faktörünü önem derece-
sine göre birinci sıraya koymuştur. Bu durumun ortaya çıkmasında; korku 
kültüründe yetişmeleri, helikopter aileler tarafından büyütülmeleri, dış 
dünyayı çoğunlukla sosyal medya üzerinden tanımaları, uygulama eksik-
likleri nedeniyle neyi nasıl yapacağını bilememeleri, popüler kültür-tüke-
tim kültürü şartlarına maruz kalmaları, dış dünyada çok fazla değişkenin 
olması ve şartların çok hızlı değişmesi vb. faktörler büyük önem taşımak-
tadır. Buna göre Z nesli için önceki nesillerde rağbet gören idare eden, 
yönlendiren, koordine eden, yol gösteren liderlik stillerine karşı daha çok 
güçlendiren bir liderlik stilinin daha uygun olduğu belirtilmektedir. İdeal 
lider tipinde de yine önceki nesillerde rağbet gören komuta eden, düşünen, 
bizzat kendisi yapan, destekleyici liderler yerine işbirlikçi liderler, diğer 
bir ifade ile birlikte çalışan liderler daha etkili görülmektedir (Tablo 7). 

Tablo 7: Nesiller ve Liderlik Tipleri 

Sessiz 
Kuşak

Bebek 
Patlaması 
Kuşağı

X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı Alfa 
Kuşağı

Liderlik 
Stilleri

İdare eden Yönlendiren Koordine 
eden

Yol gösteren Güçlendiren İlham veren

İdeal Lider Komuta 
eden

Düşünen Fail Destekleyici İşbirlikçi Ortak 
yaratıcı

Öğrenme 
yöntemleri

Resmi Planlı Katılımcı İnteraktif Çoklu mod Sanal mod

Etkilenme Yetkililer Uzmanlar Uygulayıcılar Akranlar Forumlar Chatbot’lar

Kaynak: (McCrindle & Fell, 2019).
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Tablo 7’ye göre önceki nesillerin resmi, planlı, katılımcı, interaktif 
öğrenme yöntemleri yerine Z neslinin öğrenme sürecinde daha kapsayıcı 
olan çoklu mod kullanması ve yetkililer, uzmanlar, uygulayıcılar, akranlar 
yerine en fazla sosyal medya üzerinden içinde bulundukları forumlardan 
etkilenmeleri hem eğitim hayatında hem de iş hayatında dikkat edilmesi 
gereken faktörlerin başında gelmektedir. Bu kapsamda Z nesli ile birebir 
iletişime geçecek olan bireylerin özellikle eğitimci veya yöneticilerin on-
ların kalbini ve zihnini kazanma konusunda  (Merriman, 2015): Sürekli 
gelişen ihtiyaçlarını sezgisel olarak karşılama, onları çözümün bir parçası 
yapma, sadakat ve saygı gösterme  konularına ayrıca dikkat etmeleri ge-
rektiği de ayrıca belirtilmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

2019 yılı itibariyle ilk defa Z neslinin sayısal anlamda Y neslini geç-
mesi ve yakın zamanda işgücü piyasalarında çoğunluğu oluşturacağı ger-
çeği, insan kaynağının önemli bir rekabet faktörü olduğu günümüz iş dün-
yasında Z neslinin yakından tanımlanması ihtiyacını ön plana çıkarmıştır. 
Literatürde çok farklı zaman dilimleri açsından değerlendirilen ancak ço-
ğunlukla 1995-2009 yılları arasında doğan bireyleri tanımlamak için kul-
lanılan Z neslinin en belirgin özelliğini, onların teknoloji ortamında do-
ğup büyümeleri oluşturmaktadır. Diğer bir ifade ile aynı zaman diliminde 
doğup büyüyen aynı sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelere 
maruz kalan bireylerin tamamını veya büyük bir kısmını tanımlamak için 
kullanılan nesil kavramını Z nesli için en anlamlı kılan kavramın ileri tek-
noloji olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında korku kültürü için-
de yer almaları, helikopter aileler tarafından büyütülmeleri, dış dünyayı 
sanal ortamdan tanımaları ve bilmeleri, popüler kültür-tüketim toplumu 
özelliklerine maruz kalmaları bunun yanında dış dünyada çok sayıda sos-
yal, siyasi, ekonomik, teknolojik vb. değişkene maruz kalmaları ve bu de-
ğişkenlerin önceki nesillerin maruz kaldığı değişkenlere göre çok sayıda 
olması ve hızla değişkenlik göstermesi, onların özelliklerinin oluşması ve 
gelişmesinde belirleyici bir etkiye sahiptir.  

Bu kapsamda tanımlanamayan bir kimliğe sahip olmanın yanında 
toplumkolik, diyalogcu, gerçekçi, girişimci, yaratıcı vb. davranışlara sa-
hip olmaları onların iNesli, cNesli, dijital yerli, dijital göçmen vb. takma 
adlarla birlikte anılmalarına yol açmıştır. Buna göre Z nesli faaliyet ko-
nusunda; hemen her şeyi hızlıca değiştirmek isteyen, spontane yaşayan, 
hiperaktif, birkaç faaliyeti aynı anda yapabilen ancak odaklanamayan bir 
özelliğe sahip iken teknoloji konusunda; inovasyondan korkmayan, çabuk 
ayak uyduran, hayatının önemli bir bölümünü teknoloji ile iç içe geren bir 
özelliğe sahiptir. Değer yöneliminde ise daha çok materyalist davranan 
ancak yeri geldiğinde hassas ve yardımsever olan Z nesli iletişim konu-
sunda; daha çok aynı yaş grubunda ve kendilerine en yakın özellikler ta-
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şıyan Y nesli ile iletişimde başarılı, sosyal medya ile küresel çapta iletişim 
kurabilen bir özelliğe sahiptir. Kişilik konusunda özgüveni yüksek ancak 
faaliyet sonlandırmada başarısız, dış dünya deneyimi yok aynı zamanda 
cinsiyet, ırk, din, cinsel tercih tanımında zorluk çeken bir özelliğe sahip 
iken öğrenme konusunda geleneksel yöntemlere rağbet etmeyen, motivas-
yon sorunu yaşayan, odaklanamayan, isteksiz, ezberinde tutamayan, çok 
yönlü davranan, görsel ve kendi kendine öğrenebilen, bilgiyi doğrulaya-
mayan bir özelliğe sahiptir. Beklenti konusunda ise; oldukça yüksek bek-
lentilere sahip olan ve sık sık değişebilen, orijinal fikir açısından yaratıcı 
ancak eleştirel düşünceden kaçınan bir özelliğe sahiptir. Buna göre Z nesli 
ile çalışılırken:

− En önemli faktörün liderlik olduğu unutulmamalı

− Dijital bir dünya inşa edilmeli

− Sorunları dinlenmeli ve onlara hak verilmeli

− Toplum ve firmalar tarafından güvenilmeli ve onlara yatırım ya-
pılmalı

− İletişim konusunda mobil cihazlara önem verilmeli

− Gerek eğitim gerek iş hayatında onların beklentilerine cevap ve-
recek ortamlar oluşturulmalı

− Otorite karşıtı oldukları ve her konuda esnekliği sevdikleri unu-
tulmamalı 

− Söz hakkı tanınmalı, kendilerini ifade etmelerine izin verilmeli, 
bu konuda onlara yardımcı olunmalı

− Her konuda mutlaka geribildirim yapılmalı

− Her konu ve olayda temelde yatan gerçeklik onlarla paylaşılmalı 

− Çok iyi çalışabilecekleri arkadaşlarıyla takımlar oluşturulmalı

− Davranış öğretimine önem verilmeli ve her zaman bir klavuz, bir 
mentor veya koç gözetiminde tutulmaları vb.

stratejilere önem verilmesi, geleceğin inşası insana yatırımdan geçer 
gerçeği düzleminde göz ardı edilmemelidir.  
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Bölüm 42 
MORA ŞAİRLERİNDEN SABRÎ 

SEYYİD MUHAMMED EMİN’İN 

HAYATI,  EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE 

DÖRT DÜŞÜNCE TARZI1*

Handan	BELLİ2**

1 * Bu çalışma, “Sabrî (Seyyid Muhammed Emin) Dîvânı (İnceleme-Metin)” (İnönü 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya 2010) adlı Yüksek Lisans tezi esas alınarak 
hazırlanmıştır.
2 ** Dr. Öğr. Üyesi Handan BELLİ, İnönü Üniveristesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili 
ve Edebiyatıı Bölümü, e-mail: handan.belli@inonu.edu.tr
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Giriş 

Mora şairlerinden Sabrî Seyyid Muhammed Emin XVIII. yüzyılın 
sonunda Mora Yarımadası’nda yaşamıştır. Mora, günümüzde Yunanis-
tan’a bağlı bir yarımada olup yüzölçümü 21.480 km2’dir. Venedik ve Cene-
vizlilerin elinde olan ada Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmiştir. 
XVII. yüzyılda Mora, Müslüman nüfusu ve özellikle camileri, medre-
seleri hamamlarıyla bu kültürün bir parçası olan Tırapolis, Balyabadra, 
Anabolu ve diğer bazı şehirleriyle İslam kültürünün önemli merkezlerin-
den olmuştur. Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti boyunca Mora’da birçok 
yapı, camiler, hamamlar, mektepler inşa edilmiştir. Bu sayede Osmanlı 
mimarisi buralarda yaşatılmıştır. Osmanlı zamanında nüfus büyük oran-
da artmıştır. İki yüzyıldan fazla bir süre boyunca barış ve huzur dönemi 
yaşanmıştır. Rumların 1821’de başlatmış oldukları isyan hareketi,  yüz-
yıllarca Mora’yı barış ve huzur içinde yaşatan Osmanlı Devleti’ni bir 
anda bu topraklardan çıkarmak istemeleri ve bu topraklarda kanlı, acılı 
bir süreci de başlatmıştır. Osmanlı’nın bu özgürlükçü yönetimine karşın, 
çeşitli isyanlar ve mücadeleler sonucunda Mora topraklarının büyük bö-
lümü zamanla kaybedilmiştir. En son Patras vakasıyla isyan çıkartılmış, 
isyan bastırılmasına rağmen Rumlar Mora’yı işgal etmiş ve on yıl süren 
bir mücadelenin ardından bu topraklarda yaşayan Türkler katledilerek, bir 
Yunan Devleti kurulmuştur. (Kiel, 2005: 280; Uzunçarşı, 1988: 21; Örenç, 
2011: 26-27). 

Osmanlı himayesinde iken daha refah içinde yaşayan Mora halkı, Ve-
nediklilerin işgali altındayken Venedikli askerlerin evlerini karargâh hali-
ne getirdiğini, çevreye huzursuzluk verdiklerini, papazların Ortodoksluk 
aleyhinde konuştuklarını ve devamlı olarak kendi dinlerini kabul etmeye 
zorladıklarını, hâlbuki Türklerin böyle bir şey yapmadıkları gibi kendile-
rine mümkün olan bütün özgürlükleri tanıdıklarını söylemişlerdir (Kiel, 
2005: 280).  

Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinde iken Mora Yarımadası’ndaki ede-
bî faaliyetler hakkında ise çok fazla bilgi yoktur. Mora’daki kimi şairler 
klasik edebiyat geleneğine uygun eserler vermişlerdir:  

“XVI-XIX. yüzyıllar arasında Mora, klasik Osmanlı edebiyatı ve şi-
irine mütevazi bir katkıda bulunmuştur. XVI. yüzyılda Arkadia’da (Ky-
parissia) yaşayan ve burada ölen Mezistreli Firdevsî ve Koronlu Kıyâmî 
gibi şairler, XVII. yüzyılda Gördüslü şair Hüseyin, yine Gördüslü şair, 
mutasavvıf ve Gülşeniyye tarikatının bir kolu olan Sezâiyye’nin kurucusu 
Hasan Sezâî-yi Gülşenî gibi isimler dikkat çeker. XVIII. yüzyılda ve XIX. 
yüzyılın ilk döneminde, 1770 ihtilâlinden geriye çok değerli bir eser bıra-
kan Tripoliçeli Süleyman Penah Efendi (Mora İhtilâli Tarihçesi), Türkçe, 
Farsça ve Yunanca şiirler yazan Anabolulu Mehmed Emin Sabri Efendi, 
münevver-şair ve siyaset adamı Tripoliçeli Abdurrahman Sâmi Paşa, Sâmi 
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Paşa’nın da yetiştiği önemli edebiyat halkasını oluşturan Halvetiyye’nin 
şeyhinin oğlu Necib Ahmed Efendi gibi fikir ve edebiyat ustaları vardır. 
Kazasker Hamid Efendi’nin kızı, Mevlevî dervişi ve şair Leylâ Hanım da 
aslen Moralıdır. Moralı birçok asker ve siyaset adamı arasında en önemli 
isim Mora valisi ve daha sonra sadrazam olan Topal Osman Paşa’dır. Bu 
aileden gelen Râtib Ahmed Paşa’nın en büyük torunu Nâmık Kemal’dir.” 
(Kiel, 2005: 280) 

Moradaki edebî faaliyetler Osmanlı topraklarının ulaştığı sınırların ve 
bu topraklarda Türk dilinin ve kültürünün canlı bir şekilde yaşatıldığının 
göstergesidir. Hayatını ve edebî şahsiyetini incelediğimiz Sabrî Seyyid Mu-
hammed Emin’in Divanı’nda Anabolu, Tırabolice, Arkadya, Balyabadra 
gibi kasaba ve şehirlerinin isimleri geçmekte ve şairin yaşadığı dönemde 
Mora Valisi olan Merhum Veli Paşa, Vezir Seyyid Mustafa Paşa, Kaptan-ı 
Derya Merhum Gazi Paşa, Mora Valisi Mehmed Paşa gibi Mora’nın devlet 
büyükleri ve komutanları için yazılmış kasidelerde dönemin devlet adamla-
rının isimlerine ve onların yapmış oldukları işlerin izlerine rastlanmaktadır.

Mora Şairlerinden Sabrî Seyyid Muhammed Emin

Mora Yarımadası şairlerinden Es-seyyid Muhammed Emin Sabrî 
Efendi H. 1182/ M.1768 yılında Mora’nın Anabolu kasabasında doğmuş-
tur. Lakabı “Karayılan-zâde” olup tezkirelerde ailesi hakkında fazla bilgi 
verilmemiştir. 

Sabrî dört yaşındayken geçirmiş olduğu çiçek hastalığından dolayı 
âmâ olmuştur. Seyyid Mustafa ve Mehmed Paşa’ya takdim ettiği kasi-
delerde “Remedden dü çeşminin rahnedâr” ve “gençlikte alîl” olduğunu 
söylemiştir. (İbnü’l-Mahmut Kemal İnal, 2002: 1988-1989; Nurî Osman 
Hanyevî, 2006: 71-72;  Çeltik, 2013: 110).

Hayatı, eserleri, yaşadığı dönemde edebî faaliyetlere olan katkısı gibi 
bilgileri; Hanya’nın ünlü şairlerinden Nûrî Bey’in Girit şairlerini tanıttığı 
tezkiresi başta olmak üzere, Tuhfe-i Nailî  ve Son Asır Türk Şairleri gibi 
önemli tezkirelerden, divanının başında yer alan tercüme-i hâlden, Eşref 
Bey’in yazmış olduğu takriz yazısından elde etmekteyiz. 

Abdurrahman Sami Paşa’nın Sabrî için yazmış olduğu bu tercüme-i 
hâlde şairin âmâ olduğundan bahsetmiştir: 

“Ŧıfl-ı çehār-sāle iken çiçek  Ǿārįżasıyla dü-çeşm-i cihān-bįnį perdele-
nüp bu temāşāgāh-ı fenāda reh-peste-i meydān-ı nažar, vāreste-i cevelān-ı 
baśar, civār-ı raĥmet-i Raĥmāna sefer itdi.” (Tercüme-i Hâl)    

Tersane Nazırı Moralı Ali Efendi’ye gönderdiği kasidesinin bir bey-
tinde Sabrî, fen ve olgunluk kazanmayı istediğini ancak miyopluk ateşi 
sebebiyle bunu yapamadığını söyler. Bu beyitten Sabrî Efendi’nin hastalı-
ğının tahsilini kısmen engellediği anlaşılmaktadır:  
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“Ŧālib-i kesb-i kemālāt ü fünūnum ammā 

Āteş-i ża Ǿf-ı baśar cānumı eyler sūzān”    (Sabrî K 12 /28)3 

Sabrî’nin hayatı hakkındaki bilgilerin önemli bir kısmı, Umur Bey Kü-
tüphanesi’nde bulunan matbu divanın başında yer alan tercüme-i hâlden ve 
sonunda yer alan Muhammed Eşref Bey’in yazmış olduğu takriz yazısından 
öğrenilmektedir. Muhammed Eşref Reis’in isteği üzerine Osmanlı Devleti 
vekillerinden meclis-i hâs’da memur olan Abdurrahman Sami Paşa, Sabrî 
Efendi için matbu divanın başına bir tercüme-i hâl yazmıştır: 

“Naśılsa şimdi nā-peydā olaraķ irtiĥālinden altmış sene śoñra aķāri-
binden Eşref Beg cüst ü cūsiyle Es Ǿad Efendi Kütüpĥānesinde hüveydā 
olan iş bu nüsħā-i muħtaśarı berāy-ı zikr-i cemįl ārzū-yı ŧab Ǿ u temŝįl ile 
nezd-i ĥaķįrāneme ibrāz ve hem-şehrįlik münāsebetiyle tercüme-i ĥāli-
nüñ ižhār u izbārını iltimās u niyāz itmekle zevāyā-yı ħāŧır-ı  Ǿācizānemde 
bulunan şu me Ǿal-i güźāriş-pezįr-i ķalem naķş-yafte-i śūreti raķam oldı.”  
(Tercüme-i Hâl)    

Abdurrahman Sami Paşa’nın, bu hâl tercümesinden Mora Adası ileri 
gelenlerinden olan Sabrî’nin Mora’da nakîbü’l-eşrâflık yaptığı ifade edilir:

“Śāĥib-i dįvān Mora cezįresi erkānından ve Anabolı ahālįsinden 
naķįbü’l-eşrāf Esseyyid Muĥammed Emįn Śabrį Efendi merĥūmdur.” 
(Tercüme-i Hâl )    

Nakîbü’l-eşrâflık, “Hazret-i Peygamber’in sülalesi mensuplarının 
işleriyle meşgul olan vazife sahibi hakkında kullanılır bir tabirdir. Ehl-i 
beytten olanlara İslamiyet’in her devrinde pek ziyade hürmet ve tâzim 
gösterilir, kendilerine ait işlere bakmak üzere içlerinden biri reis tayin 
edilirdi. Nakîbü’l-eşrâf adını alan bu reis Peygamber sülalesi mensupları-
nın işlerine bakar, neseblerini kayıt ve zapteder, doğumlarını, ölümlerini 
deftere geçirir, onları adi sanata girmekten ve fena hallerde bulunmaktan 
meneder, haklarını korur, fey ve ganimetten kendilerine ait hisseyi alıp 
aralarında dağıtır, sülaleden olan kadınların küfvi olmayanlarla evlenme-
lerini men eylerdi. Hulâsâ Nakîbü’l- eşrâf Peygamber hanedanı efradının 
umumi bir vasîsi hükmünde idi” (Pakalın, 1993: 647) . 

Sabrî yaşadığı dönemde nakîbü’l-eşrâflık görevi yaptığı için toplumun 
ileri gelenlerinin başvuracağı bir kimsedir. Hayatının tamamı Mora’da geç-
tiği tahmin edilen Sabrî H.1229/ M.1813’de Anabolu’da vefat etmiştir.

 “Sene-i seniyye-i hicriyetüñ biñ yüz seksen ikisinde çehre-nümā-yı  
Ǿālem-i şühūd ve biñ ikiyüz yigirmi ŧoķuzında reh-peymā-yı dār-ı ħulūd 
oldı.” (Tercüme-i Hâl)
3  Çalışma içerisinde geçen beyitler “Belli, H. (2010). Sabrî ( Seyyid Muhammed Emin) 
Dîvânı (İnceleme-Metin). Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.” adlı çalışmadan 
alıntılanmış olup, bundan sonraki beyit alıntılarında yalnızca nazım şeklinin adının 
kısaltılması, nazım şekli sırası ve beyit numarası şeklinde parantez içerisinde verilecektir.
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Hayatı hakkında elde edilmiş olunan bu bilgiler şairin yaşadığı çevre-
yi ortaya koyar; ancak hayatı hakkında daha detaylı bilgilerin olmaması, 
şairin hangi çevrelerde yetiştiği ve görme yetisinin ne kadarını kaybettiği 
hayatı ile ilgili henüz bilinmeyen bilgiler arasındadır. 

Abdurrahman Sami Paşa kendisinde Sabrî Efendi’nin müretteb bir 
divanı var iken kaybolduğunu üzülerek nakleder. Esad Efendi nüshasının 
yayınlanması için Muhhammed Eşref Bey’i teşvik eder ve bu nüshanın 
başına Sabrî Efendi’nin tercüme-i hâlini ekler.

İbnü’l Mahmut Kemal İnal ise; “Kütüphanemde Tuhfe-i Sabri an Li-
san-ı Bulgarî unvanlı manzum bir lügat mevcuttur. Hangi memlekette, 
hangi tarihte basıldığı ve nâzmının hüviyeti yazılmamış ise de Anabolulu 
Sabrî’ye aittir” (2002: 1990) diyerek bu sözlük hakkında fikir beyan et-
miştir. Ancak bu sözlüğün transkripsiyonlu metnini hazırlayan Uğur Gür-
su, bu eserin Sabrî (Seyyid Muhammed Emin)’e ait olamayacağını ifade 
etmiştir (2018, 13). M. Kayahan Özgül de Divan Yolunda Pera’ya Sela-
metle adlı kitabında adı geçen sözlüğün müellifinin ismini Mustafa Sabrî 
olarak zikretmiştir: “Mustafa Sabrî’nin Tuhfe-i Sabrî an-Lisan-ı Bulgarî 
(İst., 1296, Ahter Matb.) adlı manzum lügati, Bulgar azınlığın dillerini 
tanıtırken Batı’ya yönelişin asıl etkileri Rumca-Türkçe sözlüklerin artışın-
da hissedilmektedir.” (Özgül, 2006: 372). Tuhfe-i Sabrî an-Lisan-ı Bulgarî 
tarafımızdan incelenmediği için şaire ait olup olmadığı kesin olarak bi-
linmediğinden bu sözlük Sabrî Seyyid Muhammed Emin’in eserlerinden 
olabileceği şeklinde bir tahminde bulunulmuştur, ancak bu sözlük üzerine 
yapılan çalışmanın ardından ve aynı araştırmacı tarafından bulunan söz-
lüğün mukavvat ruhsatnamesindeki tarihten dolayı bu eserin Sabrî Seyyid 
Muhammed Emin’e ait olamayacağı kesinlik kazanmıştır (Gürsu, 2018: 
11). 

Eşref Bey’in takriz yazısında Sabrî’nin Tuhfe-i Vehbi’ye Türkçe, Far-
sça, Rumca nazireler yazdığı beyan edilmiştir. Bu adı taşıyan manzum 
lügatının hangi memlekette, hangi tarihte basıldığı ve nazmının hüviyeti 
yazılmamış ise de Anabolulu Sabrî’ye ait olduğu düşünülür. Hikmet Fe-
ridun Güven şairin bu Farsça-Türkçe sözlüğü olan Tuhfe-i Sabrî eserini 
yayına hazırlamıştır (2014).

Takrizde Sabrî’nin bu eseri ile ilgili şu bilgiler yer alır:

“Be-ĥubūbe-nişįn-i ħuld-i berįn Sāmi Paşa-yı maġfiret-ķarįn Ĥażret-
lerinüñ bālā-yı dįvānında nigāşte-i ķalem-i ħuceste-raķamları olan terce-
me-i ĥālde bu  Ǿabd-i  Ǿāciz içün nāžım-ı mūmā ileyh Seyyid Śabrį Efendi 
merĥūma beyān buyurılan nisbet ü ķarābet maħdūmları  ǾAlį Ħulūśi Efen-
di’nüñ kerįme-i śulbiyyesi merĥūme Faŧıma Zehrā  Ħanum liüm hem-şį-
rem olmasından  Ǿibāret müretteb dįvānı ve Sünbül-zāde Vehbį Efendi 
Tuĥfe’sine nažįre-gūne Fārisį ve Türkį ve Rūmį luġatlarını şāmil ve baż 
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Ǿ-ı fevā Ǿidi müştemil çend ķıŧ Ǿa manžūme-i belāġat- Ǿünvānı olduġı gerek 
mūmā ileyhā ve gerek aķārib ü ħįşānımuzdan ĥįn-i śabāvetden berü gūş-
zed-i  Ǿabd-i kem-biđā Ǿat olmasıyla vaŧan u diyārı yed-i uħrā giriftār ve 
medfen ü mezārı güm-şüde-i rūzgār olan böyle bir śāĥib-āŝāruñ…”

Takriz ve terüme-i hâle göre Sabrî’nin en önemli eseri olan mükem-
mel divanı kayıptır, birçok çabaya rağmen bulunamamıştır. Eşref Bey 
Nûrî Osman Hanyevî’nin Girit Şairleri adlı tezkiresinde bir gazeline ve 
hayatı hakkında bilgiye rastladıktan sonra divanı araştırmış fakat mü-
kemmel divanına ulaşamamıştır. Vefatından 60 sene sonra akrabalarından 
yine Eşref Bey’in gayretiyle Esad Efendi Kütüphanesi’nde bu kısaltılmış 
divan bulunmuştur.4 

Eşref Bey, matbu divanın sonuna eklediği takrizde özetle Sabrî ve 
divanı hakkında şunları söylemiştir:

 “Şu anda mezarı bile kaybolan böyle bir şairin eserinin kaybolma-
ması için divanını bastırmak arzusu içimde bir ukde halinde bulunuyordu. 
Moralı Müslümanların ekserisi Girid, Mısır, Yanya ve Yenişehir civarına 
göç ettiklerinden buralarda da araştırma yaptım. O sıralarda eski İstanbul 
Kadısı ve halen Şeriat Araştırmaları Meclisi üyelerinden Osman Bey-zâde 
Hasan Tevfik Bey Efendi Girit kadısı olması münasebetiyle ve bana ha-
ber vermesiyle Hanya’nın ünlü şairlerinden Nûrî Bey’in zamanında Girit 
şairlerini tanıttığı tezkiresinde Sabrî’nin güzel bir şiiri ile birlikte hayatı 
hakkında kısa bir bölümün bulunduğunu gördüm. O sırada gittiğim İstan-
bul’da zamanın Irakî ve Selmanı olan ünlü şairi İsmail Paşa-zâde Hakkı 
Bey Efendi ile görüştüm. Bana Sabrî Divanı’nın bir nüshasının Esad Efen-
di Kütüphanesi’nde bulunduğunu haber verdi. Hemen bu nüshayı gidip 
gördüm ve o nüshayı çoğaltıp nüshanın başına Abdurrahman Sami Pa-
şa’ya bir tercüme-i hâl yazdırdım.” diyerek divanı nasıl bulduğunu anlat-
mıştır. Eşref Bey aynı yazıda ayrıca bir ricada bulunmuştur: 

“Değerli okuyucularımızdan ricamız, şairini rahmetle anıp adı geçen 
mükemmel divanı ile diğer eserleri bulunduğu takdirde çoğaltmak üzere 
bize bilgi vermeleridir.” diyerek Sabrî’nin eserlerine ulaşma arzusunu dile 
getirmiştir.  

Sabrî Seyyid Muhammed Emin’in Edebî Şahsiyeti

Şairin yaşadığı dönemde, XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin siyasi 
gücü kısmen azalmış ve zor bir dönem başlamıştır. Büyük bir alanda yüz-
yıllarca hâkimiyet kuran Osmanlı Devleti 1699 Karlofça Antlaşması ile ilk 
kez toprak kaybetmiş ve gerileme dönemine girmiştir. XVIII. yüzyılda Ba-

4  Şairin mükemmel divanı kayıp olmasına karşın günümüze ulaşan divanı üzerine 
eş zamanlı iki Yüksek Lisans çalışması hazırlanmıştır: Özkan Uz, (2009). Sabrî 
Dîvânı. Yüksek Lisans Tezi. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi; Handan Belli (2010). Sabrî ( 
Seyyid Muhammed Emin) Dîvânı (İnceleme-Metin). Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü 
Üniversitesi.



Handan Belli254 .

tı’nın Osmanlı üzerindeki etkisi giderek artmıştır. Bu yüzyılın ilk çeyreğin-
de imzalanan Pasarofça Antlaşmasının ardından Damat İbrahim Paşa Batı 
ülkelerini daha iyi tanımak amacıyla Avrupa başkentlerine elçiler gönder-
miştir. Bu yüzyılda zevk ve eğlenceye aşırı düşkün olan padişah ve saray 
çevresi laleye duydukları aşırı ilgiden dolayı saray çevresinde çokça lale 
yetiştirmişlerdir. Bu dönemde lalelerin çok olmasından dolayı da 1718-1730 
arasındaki yıllar Lale Devri diye adlandırılmıştır. Dönemde aşırı bir şekilde 
zevke ve eğlenceye yer verilmesi ve çok fazla eğlence alandaki harcama-
lar halk arasında ayaklanmalara yol açmış ve 1718’de başlayan Lale Devri 
1730’da Patrona Halil İsyanı’yla son bulmuştur. Lale Devri diye adlandırılan 
bu dönemde hem siyasi hem de edebî yönü bakımından öne çıkan padişah-
lardan biri Sultan III. Ahmed’dir (Aktepe,1989: 34). Sultan III. Ahmed bazı 
kaybedilen toprakları geri almıştır. 1699 Karlofça Antlaşması’yla Venedik 
Cumhuriyeti’ne bırakılan Mora Yarımadası’nı geri almak arzusunda olan 
III. Ahmed Sadrazam Ali Paşa’yı Mora Yarımadası ile Akdeniz’deki bazı 
adaları alması için memur etmiştir. Sadrazam Ali Paşa kumandasındaki do-
nanma 1714 yılında Mora Yarımadası’nı Venediklilerden geri almış ve Gi-
rit’teki bazı kaleleri ele geçirmiştir. Lale Devri boyunca padişahlık yapmış 
Sultan III. Ahmed aynı zamanda hattat ve şairdir. “Necib” mahlasıyla şiirler 
yazmıştır (Aktepe, 1989: 36; İpekten, 1987: 194).   

Şairin edebî şahsiyetini oluşturan etkenler şüphesiz onun hayatıyla ve 
yaşadığı dönemle ilintilidir. Abdurrahman Sami Paşa, Sabrî’nin gözleri-
nin görmemesine rağmen Allah vergisi olan zekâsı sayesinde dış görünüş 
itibariyle âmâ olsa da kalp gözünün açık olduğunu, şairin ergenlik çağın-
dan itibaren, şerefli atalarına yakışır bir şekilde kötü arzulardan yüz çevi-
rip dünya ve ahiret saadetine çalıştığını ifade etmiştir. Sabrî’nin gençliğini 
âlim ve ârifler, şair ve edipler arasında geçirdiğini, ilim ve irfana rağbet 
edip akıl ve yaradılışının yardımıyla çeşitli bilgi ve beceriler kazanıp ah-
lakını süsleyerek nefsini terbiye ettiğini, böylece edebiyat alanında ikin-
ci Ferezdak denmeye layık bir hal kazandığını söyler. Sabrî’nin oğlu Ali 
Hulusi Efendi’nin kızı rahmetli Fatma Zehra Hanım’ın -anneleri bir- üvey 
kardeşi olan Muhammed Eşref Bey, Sabrî Divanı’nı araştırıp gün yüzüne 
çıkartmıştır. Matbu divanın sonuna eklediği “Niyâz-ı Tâb’ı” başlıklı yazı-
da Muhammed Eşref Bey, Abdurrahman Sami Paşa’nın rahmetli babası 
Şeyh Necîb Efendi’nin Sabrî Efendi’nin gayet yakın dostu olduğunu söy-
lemiştir. Hatta çocukluğunda babası ile gittiği Anabolu’da hayli zaman 
sohbetlerini dinlediğini ve kendisine Samî mahlasını şair Sabrî Efendi ta-
rafından verildiğini anlatmıştır.

Şairin divanına bakılarak edebi şahsiyeti ve şiirinde karşılaştığımız 
düşünce tarzı ortaya koyulmaya çalışılan bu çalışmada öncelikle Sabrî’ye 
ait olan divan esas alınmıştır. Abdurrahman Sami Pâşâ, Sabrî’yi Türk şii-
rinin Arap edebiyatının iki meşhur hiciv şairlerinden olan Cerîr ve Ferez-
dak’ı olarak kabul edilebileceğini söylemiştir:
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“…sermāye-i sa Ǿādet-i dāreyn taĥśįline devān olup reye Ǿān-ı  Ǿömri 
eŝnālarında mücāleset-i  Ǿulemā vü  Ǿurefā ve muķārenet-i üdebā vü žü-
refāya devām u ri Ǿāyetle verziş-i  Ǿilm ü  Ǿirfāna raġbet ve mu Ǿāvenet-i 
aķl ü ŧabį Ǿatla kesb-i hüner ü ma Ǿrifet ve tehźįb-i aħlāķ u sįret iderek 
istikmāli nefse muvaffaķ ve mertebe-i belāġatda ŝānį-i Ferezdaķ dinmege 
elyaķ oldıysa da şu divānçede olan āŝār, evā Ǿil-i ömründe vaķten-be-vaķt 
sebt-i cerįde-i rūzgār itdügi güftār olup mu Ǿaħħaren tertįb itmiş olduġı 
dįvān-ı mükemmel ki derārį-i elfāž-ı bāriķa ve yevāķiti meżāmįn-i rā Ǿiķa 
ile mükellel idi.” (Tercüme-i Hâl)              

Cerîr ve Ferezdak, Emeviler döneminin eski üslubu devam ettiren üç 
büyük hiciv şairlerinden biridir. Cerîr; hiciv ve mersiyede, Ferezdak fahr 
ve gazelde, Ahtal ise mersiye ve içki tasvirinde başarılı oldukları görülür 
(Tüccar, 1993: 412). Şair, bu açıdan hiciv alanında adı duyulması gereken 
bir şair olması beklenirken günümüzde fazla ün kazanmamıştır. Bunun 
sebebi şairin, günümüze ulaşan hiciv örnekleri olmadığı için Türk ede-
biyatının hiciv üstadı olarak anılmamıştır. Elimizdeki divanda sadece bir 
beyitinde hicve rastlanır. Bu beyite “halt etmek” deyişini kullanmıştır. 
Dönemin müftüsüne yazdığı bu hicvinde argo bir dil kullanmıştır: 

“Ħalt olsa żamân lâzım olur mâla buyurduñ 

Bu mes’elede ŧoġrısı ħalŧ itdüñ efendi”  (Mf. 31)    

Sabrî’nin, Seyyid Mustafa Paşa’ya yazdığı kasidede Mora halkının 
edebî zevkinden şikâyetçi olduğu görülmektedir. Sabrî, bu kasidesinde 
halkın toplantılarında sadece boş gürültüler ve alım satım işleri olduğu-
nu, Mora’nın büyüklerinin esip savuran, sert mizaçlı ve sadece ziraat ve 
tarımla ilgilenen kişiler olduğunu ve bundan dolayı bu yerin şair tabiatına 
uygun bir yer olmadığını şiirlerinde ifade etmiştir: 

“Amān amān beni dūş itdi bir diyāra ki hep 

Mecālisinde olan hāy hūy dād ü sitād 

Esüp savurmaġa mā Ǿil ekābiri ekŝer 

Kimi zırā Ǿatı eyler kimisi ħarmanı yād 

Śafā-yı śoĥbet-i nažmı kimesne gūş itmez 

Ne eylesün süħanı fehm iden bir ehl-i reşād 

Köroġlı türkisini artırur alur hergiz 

Metā Ǿ-ı nažm-ı dil-ārā eger olınsa mezād 

O gūne zümre ile iħtilāŧ iden ādem 

Merāmı üzre ider mi menāžımı inşād”   (K 16/41-45) 
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Sabrî’nin şiirlerinde Nedimâne söyleyiş hâkimdir. Bu üslupta duygu 
ve manayı kelime oyunlarına feda etmeyen fakat söz sanatındaki her türlü 
ustalığı doğallıkla birleştiren, sade, açık, samimi bir şekilde yazmak esas-
tır. Şiirleri dil bakımından oldukça sade ve akıcıdır, bu özelliğiyle de Ne-
dim’in gazellerine benzer. Kasidelerinde kullanmış olduğu dil ise gazelle-
rine göre nispeten daha ağırdır. Kasideleri klasik edebiyata uygun şekilde 
zincirleme terkiplerle doludur. Fakat gazelleri oldukça sade ve samimi bir 
üslupla yazılmıştır. Sabrî şiirlerinde göz rahatsızlığından dolayı sözlerinin 
sade olduğunu, bu sebeple ayıplanmaması gerektiğini söyler:

“Ĥâliyâ-i teb-zededür Śabrî  ķuluñ sulŧânum 

 Ŧa’n olınmaz ne ķadar sâde ise güftârı”    (K. 10/57)

              

“Böyle bir ‘illet-i cân-sûz ile ma’źûr olsun 

Ne ķadar var ise vaśfuñda ķuśûr-âŝârı”      (K. 10/58)      
   

Kasideleri gazellerine göre daha iyidir. Kasidelerinde Nef’î kadar 
coşkulu bir üsluba sahiptir. Şairliğini Nef’î gibi mahlas beyitlerinde çokça 
över. “mu’ciz-dem”, “mu’ciz-beyân” olduğunu, kaside vadisinde at sürdü-
ğünü bunun için övülmeye ve hediyelere layık olduğunu ifade eder. Tar-
zının yeni, fikrinin el değmemiş olduğunu birçok yerde vurgular. Kaside-
lerinde fahriye bölümüne genişçe yer verir. Kendisindeki şiir yeteneğinin 
Allah’ın bir lutfı olduğunu vurgular:  

“Silk-i nažma dürre-i evśâfıñı tanžîm iden 

Nef’î-i mu’ciz-dem olsa ‘aczîni iķrâr ider” (K. 14/19)

            

“Deger bir ferve-i semmûrı el-ĥaķ 

Bu Nef’î vâdîsinde nev ķaśîdem”  (K. 15/29)

          

“Görmedüm Śabrî senüñ ŧab’uñ gibi 

Böyle bir mu’ciz-beyân-ı rüzgâr”   (G. 27/5) 

          

“Yaraşur Nef’î gibi faħr eylesem şimden girü 

Oldı memdûĥum benüm bir dâver-i dâniş-ķarîn” (G. 70/8)

              

Gözleri görmeyen bir kişiye göre detaylı, canlı tasvirler, akıllıca tes-
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pitler yapmıştır. Ayrıca talihten şikâyeti az, hayattan zevk ve sefası çoktur. 
İnce fikirler, zarif nükteler, zekice espriler bulunsa da şiirlerinde sık sık 
yaptığı tekrarlar ve divan şiirinin klasik mazmunlarını kullanması bakı-
mından şairlik gücü dönemindeki diğer şairlerle yakın iken, onun gör-
memesine rağmen vezin ve söz bakımından başarılı şiirler yazması onu 
birçok şairden üstün kılar.  Sami Paşa’nın belirttiği gibi: “Bu âmâ şairin 
yazma ve basma divanlarını tedkik ettim. Nice gözlü şairden daha görgülü 
olduğunu gördüm.” ifadesi Sabrî’nin gözleri görmediği halde kalp gözü 
açık ve çevresinde itibar gören bir şair olduğunu göstermektedir: 

“Śabrî’nüñ ressâm-ı tab’-ı pâkına śad âferîn 

Siĥri taśvîr eylemiş ma’nâ-yı dil-cû ķoymış ad” (G. 13/6)      
       

Sabrî’nin üslubunun en belirgin özelliklerinden biri de çok fazla de-
yim kullanmasıdır. Onun şiirlerinde dönemin dili canlı bir şekilde yer alır. 
Günlük konuşmada kullanılan hitap kelimeleri, atasözleri, deyimler, döne-
min giyecekleri beyitlerde yer alır. Sabrî şiirlerinde; ipliği pazara çıkmak, 
gözden düşmek, gözümün nurı, yerlere geçmek, Allâh’a emânet etmek, 
gerdan kırmak, taş yaslanmak, bir içim su,  Allâh’ı seversen, külehi çarha 
atmak, kurban olmak, kan ağlamak, cana dokunmak, nazarı kalmak, cana 
kâr etmek, başına çalmak, püsküllü bela, gönül almak, dereyi görmeden 
paçayı sıvamak, sakız gibi ağza düşmek, Hudâ’ya havale eylemek gibi gü-
nümüzde de sık kullanılan deyimleri ve günlük konuşmada yer alan söz 
kalıplarını kullanmıştır: 

“Künc-i firķatde neler çekdigümi ben bilürüm 

Śorma Allâh’ı seversen elemüm ħoş geldüñ”  (K. 18/3)

            

“Çıķarsa ipligi pazara ġamzenüñ ne ‘aceb 

Metâ’-ı kârgeh-i fitne buldı şimdi kesâd”  (K. 16/8) 

            

“Gözümüñ nûrı didükçe beni gözden düşürür 

Yerlere geçsün İlâhî dilerüm çarħ ü ħayîm”  (Kt.  4/20) 

“Bend oldı kemend-i ser-i gîsûsına yârüñ 

İtdüm dil-i nâ-çârumı Allâh’a emânet”   (G. 10/5) 

“Şîve vü nâz ile gerdan ķıraraķ 

Göñlümi aldı bu şeb bir âfet 
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Śad hezâr ‘işve ile fink uraraķ 

Göñlümi aldı bu şeb bir âfet”   (Ş. 1/I) 

          

“Rûz şeb ŧaş yaślanur üftâdegân-ı kûy-ı yâr 

Bâliş-i nermi maĥabbet ehlinüñ sengîn olur”   (G. 15/4) 

          

“‘Aceb mi teşne-dil âġûşuna ķanmazsa sulŧânum 

Leŧâfetde vücûd-ı nâzeninüñ bir içim śudur”   (G. 22/4) 

            

“Destüme vâśıl olunca o kerem-nâme benüm 

Çarħa atdum küleh-i şevķ ü sürûrı ol ân”   (K. 11/9)

            

“Kâmkâr-ı pür-kerem ‘Alî Efendi kim aña 

Cân u dilden cümle ‘âlem ķul olur ķurbân olur”  (K. 12/7) 

           

“Dem-be-dem dil ser-i kûyuñda śafâ eyler iken  

Şimdi bî-çâre reh-i ġamda gezer ķan ağlar”  (G. 29/3)

            

“Câna ŧoķındı nâveķ-i ġamzeñ amân amân 

Öldürdi men fütâdei ġaddâr gözlerüñ”  (G. 46/4)

            

“Amân amân nažarum ķaldı ħaŧŧ-ı dil-berde 

O nažm-ı nâdire-pîrâyı intiħâb itdüm”   (G. 60/4) 

          

“La’l-i rengînüñ midür dil-teng iden ‘âşıķları 

Söyle ey şîrîn-zebânum söyle ķurbân oldıġum”  ( G. 63/3)

            

“Cânuma kâr itdi ol ķaşı kemânuñ firķati 

Başuna çal n’eyleyem muŧrıb senüñ ŧanbûrını”  (G. 93/4) 
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“Fitnedür dillere zülf-i siyehi 

Dehre püskülli belâdur külehi 

Câna kâr eyledi Śabrî nigehi 

Göñlümi aldı bu şeb bir âfet”   (Ş. 1/V) 

            

“Dem-â-dem va’d-i bî-incâz-ı vaśla aldanur göñlüm 

‘Acebdür görmeden enhârı eyler dâmenin teşmîr”  (G. 31/5) 

         

“Nažîri gelmemiş bir duħter-i ra’nâya müştâķuz 

Dirîġâ düşmüşüz sâķız gibi efvâh-ı a’dâya”  (G. 87/5)

            

“Çaldı bir çengî benüm ser-mâye-i ârâmumı 

Başına çal n’eyleyüm Nâhid rebâb u çengini”  (G. 101/6)      
       

“Ġamuñla zâr u nizâr oldıġum unutmam hîç 

Ħudâ’ya eyledüm ey sevdigüm ĥavâle seni”  (G. 96/3)

            

Şairin dil ve üslubunda Rumeli bölgesinin dil özelliklerine çok fazla 
rastlanmaz, ancak bulunduğu yörenin söyleyiş özelliği olarak bazı beyit-
lerde “be” ünlemini kullandığı görülür: 

“Ben senüñçün çekdigüm derdü belânuñ ĥaddi yoķ 

Sen be hey žâlim beni ķılduñ fedâ ħoş imdi ħoş”  (G. 38/6)

              

“Varmaķ murâduñ ise eger âstâneye 

Söyle uzatma böyle kelâmı be yâdgâr”   (K. 15/15) 

          

Sabrî, Osman Nûrî Hanyavî’nin şiirlerine nazire yazmıştır ve diğer 
şairlerden de nazire beklediğini ifade etmiştir. Nûrî Bey için yazdığı na-
zire söyleyiş bakımından farklıdır, bir kekemenin diliyle yazılmıştır. Di-
van şiirinde kekeme dilinde şiirler farklı şairlerce de yazılmış, bu şiirlere 
peltek-nâme veya kekeme-nâme adı da verilmektedir (Tökel, 2010: 223):

“Yo yo yoķ süħanda Śabrî nu nu Nûrî’nüñ nazîri 

Ĥa ĥa ĥaķ budur ki şi’ri â â âteşîn edâdur”     (G 30/6)



Handan Belli260 .

Sabrî şiirlerinde Mora’nın edebî zevkini eleştirir ve divan şiirinden 
anlamadıklarını ve Köroğlu türküsünü herkesin yüceltmesini hoş karşı-
lamaz. Eğer bu türkülerle, gönülleri süsleyen nazımlar müzayede edilse 
herkesin bu türküyü yücelteceğini söyler:  

“Śafâ-yı śoĥbet-i nažmı kimesne gûş itmez 

Ne eylesün süħanı fehm iden bir ehl-i reşâd”  (K. 16/43) 

          

“Köroġlı türkisini artırur alur hergiz 

Metâ’-ı nažm-ı dil-ârâ eger olınsa mezâd” (K. 16/44)

            

Sabrî’nin şiirleri, âmâ olmasına rağmen oldukça başarılıdır; fakat 
kendisinin de belirtiği gibi iyi derecede Farsça ve Arapça bilmiyor oluşun-
dan kaynaklı kelime seçiminde ve bazı teşbihlerde zaman zaman tekrara 
düşmüştür. 

Sabrî’nin divanından ve hakkında yazılan yazılardan edebî şahsiye-
ti ile ilgili bilgiler ortaya konulmuştur. Edebi şahsiyeti yanında Sabrî’nin 
dönemin klasik şairlerinde hâkim olan dört üslubun şairin şiirlerinde var 
olup olmadığı dört başlık altında incelenmiştir:

 Sabrî’nin Şiirlerinde Öne Çıkan Dört Üslup

Klasik Türk şiirinde düşünce faaliyetleri sonucunda dört düşünce tar-
zının/üslubun onun şiirlerinde var olduğunu görürüz. Bunlardan ilki rin-
dâne  (Nedimâne), ikincisi Sebk-i Hindî, üçüncü olarak Hâkimâne ve son 
olarak da mistik (tasavvufi) tarzdır. Şairin hayatının, mizacının ve devrin 
düşünce yapısının etkili olduğu bu dört düşünce tarzı kimi şairlerde tek 
başına hâkim olurken, kimi şairlerde ise bu düşünce tarzlarının bir kaçı 
veya hepsi bir divan içinde var olabilir. 

Şairin düşünce dünyası direk şiire yansımaz, çeşitli duygular katıla-
rak bu duygu ve düşünce dünyası üzerinden şair asıl düşüncesini empoze 
eder. Düşünce salt olarak karşımıza çıkmaz, mazmun, mecaz dünyasıyla 
örülü edebî bir hüviyette şiir içerisinde yer alır. 

2.2.4.1.  Rindâne Şiir 

XVIII. yüzyıl yeniliklerin baş gösterdiği bir devir olmuştur. Döne-
min edebi faaliyetlerini de bu yenilikler ve Lale Devri önemli ölçüde etki-
lemiştir. “XVIII. yüzyıl ıslahat ve inkılâp çabaları içinde geçmiştir. Lale 
Devri bir safa ve eğlence çağı olduğu kadar da İstanbul’un en parlak bir 
sanat doruğuna yükseldiği zamandır. Sınırlarına yığılmış felaketlerine al-
dırmayan İstanbul, Lale Devri’nde yangınlar ışığında donatılmış bir nur 
ülkesine benzemektedir.” (Kabaklı, 2004: 714). Yenilik çabaları sadece 
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siyasi ve askerî alanda değil edebiyat alanında da karşımıza çıkmıştır. Bu 
yenilikçi çabalar divan edebiyatının katı kurallarını yıkmaya başlamış, 
yenilikler beraberinde değişimi getirmiş, bunun sonucu olarak XVIII. 
yüzyılda başlayan yenilikler XIX. yüzyılda gittikçe artarak yeni bir ede-
biyatın oluşmasına zemin hazırlamıştır. 

XVIII. yüzyılda divan edebiyatının başlıca özellikleri şöyle sıralana-
bilir: Anlamdan ziyade sese önem veren açık, anlaşılır, geleneğe bağlı kla-
sik üslup devam eder. Klasik üslubun yanında sesle birlikte anlamı da öne 
çıkaran hikmetli sözler söyleme amacı güden Hikemî üslup yine varlığını 
sürdürür. XVII. yüzyıla damgasını vuran lafzın geri plana atılıp anlamın ön 
plana çıkarıldığı Sebk-i Hindî de bu dönemde etkili olmuştur. Bu üslupların 
yanında yüzyılın en belirgin özelliği mahallîleşme hareketi ve klasik edebi-
yatın halk edebiyatı ile olan etkileşimidir. Özellikle Lale Devri’nde Boğaz, 
Haliç, saraylar, köşkler içindeki eğlencelerin tasviri yerlileşme hareketinin 
bir sonucudur. Günlük hayattaki bütün olaylar Nedim ve diğer şairlerle di-
vanlara girmiştir (İpekten, 1987: 241). Günlük hayattaki olayların şiire gir-
mesiyle şiir dili mahallîleşmeye başlamıştır. Şairler artık yaşadıkları şehri 
anlatmaya başlamışlar, hayali yerler değil, yaşadıkları şehirleri, İstanbul’u 
anlatmışlardır. Sabrî ise Anabolu şehrinde yaşamaktadır, yaşadığı şehri çok 
canlı bir şekilde tasvir etmemiştir. Fakat mahallîleşme onun şiirlerinde de 
göze çarpar. Günlük konuşmalara yer vermesi, deyim kullanması dilinin 
sadeliği sadeleşmenin göstergesidir. Bu yüzyılda tekkelere mensup şairler 
dışında tasavvufi aşk işlenmemiştir. Bu durumun sebebi olarak özellikle 
Lale Devri’yle birlikte rahata, zevke ve eğlenceye düşkün bir yaşamın tercih 
edilmesi, dünyevileşmenin artması gösterilmektedir.

Lale Devri’yle birlikte klasik şairinin dünya görüşü hayatın geçiciliği 
üzerine kuruludur. Bu dünya fanidir ve çok fazla dünya zevklerine kapıl-
mamak gerektiği sık sık vurgulanır. Bu dünya görüşünün karşıt görüşü 
ise; hayatı sevmek, eğlenmek günü gün etmektir, eğlence rind şairler için 
hayatın bir parçasıdır. Dünya ne kadar geçici olursa olsun hayattan zevk 
almak gerekir. Dünya işlerini hoş gören, dünyaya iyimser gözle bakabilen, 
acıyla birlikte neşe, eğlence, mutluluğun da var olduğunu kabul eden rind 
şairlerin şiirlerinin temelinde bu anlayış yatar. 

Rind şairler eğlence hayatına düşkündürler. İçki meclislerinden ayrı 
düşünülmezler. Meşrepçe zevke düşkün, yaratılışının gereğince de meclis 
sohbetlerinin başkahramanıdırlar.  Sabrî rind yaratılışını şöyle ifade eder: 

“Göz degmesin bu neşve-i śahbâya sâķîyâ 

Meclis ŧabî’atumca śafâ meşrebümcedür”  (G. 19/2)      
   

Rind, düşünce yapısı dünya görüşü açısından tam olarak zahidin 
karşısında yer alır. Zahid ne kadar ibadete düşkün, bütün zahiri ilimlere 
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vakıfsa, rind de o kadar ibadetten uzak, ilim ve onun gerekleri olan her 
türlü sıkletten -giyim ve kuşamdan- uzaktır. Rind bir düşünce tarzına göre 
duygularını ifade eden şair, Ramazan ayı boyunca birçok eğlenceden uzak 
kaldığını aşağıdaki beyitlerde rindâne bir üslupla ifade etmiştir. Bu tarz 
söylemlerin birçok rind şairin divanlarında da olduğu görülmüştür:

“Ŝıklet gelür derûnıma şehr-i śiyâmda 

Eyyâm-ı ‘ıyd-ı rûĥ-fezâ meşrebümcedür”   (G. 19/4) 

            

“Çıķsun meh-i śıyâm aluruz bûs-ı la’lini 

Nûş-ı şarâb-ı nâba yine niyyet eyledük”    (G. 47/49)

            

Rind düşünce yapısında olan şairler, hayatında hiç içki içmese bile 
kendilerini içki içen, hayatı zevk ve eğlence için yaşayan kişilermiş gibi 
empoze ederler. Bu durum rind düşünce tarzını benimsedikleri için yerine 
getirmeleri gerekli bir gelenektir. Bu geleneklerin başında da sûfîye çat-
mak gelir. Sabrî zahide çatma temayülünü “Sûfîye somurtkan yüzünü kim 
çeker be” ifadesiyle gerçekleştirmiştir:

 

“Be śûfî kim çeker vech-i ‘abûsuñ 

Ne ħar-meşreb ne şaħś-ı bî-edebsin”   (G. 75/4) 

            

“Vâ’iž-i ħod-bîne bâr oldı kemâl-i kibr ile 

İşte buldı zâhid-i ĥammâl-meşreb dengini”    (G. 101/7) 

Rindâne şiirde sevgilinin cinsiyeti bellidir, kadındır ve beşerî aşk söz 
konusudur. Anın zevkini alma, hayattan tat alma esastır. Sabrî de şûh bir 
edayla ve Nedim kadar müstehcen bir üslupla sevgiliyle aralarında geçen 
maceraları anlatır: 

“Pistân u lebin emdük o şîrîn dehenin biz 

Bir ŧatlu ŧuruncla yine eyledük ‘işret”    (G. 10/4)

            

Divandaki beyitlerin büyük çoğunluğu rindâne üslupla yazılmıştır. 
Fakat daha önce de belirtiğimiz gibi Sabrî sadece rind bir şair değildir, 
aynı zamanda Sebki Hindî ve Hikemî üslupla yazdığı şiirleri de vardır. 
Sabrî XVIII. yüzyılın sonları XIX. yüzyılın başlarında Anadolu’dan uzak 
bir coğrafyada yaşamıştır. Anadolu’dan uzak bir coğrafyada olmasına 
rağmen Anadolu’da yetişen divan şairlerinin şiirleriyle Sabrî’nin şiirleri 
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dil ve üslup bakımından benzerlikler ihtiva eder. 

Sabrî’nin üslubu yaşadığı dönemin şairlerinden Nedim kadar açık 
ve şuh, dili ise yine Nedim kadar sade, Farsça ve Arapça tamlamalardan 
arınmıştır. Sabrî de Nedim gibi İstanbul Türkçesine hâkimdir. Her iki şa-
irin şiirlerinde bu saf Türkçeyi görürüz. Nedim’in söylemiş olduğu “kur-
ban olduğum” redifli şarkı saf bir Türkçeyle yazılmıştır. Nedim’in şiirinde 
görülen halk tabirleri, üsluptaki coşkunluk ve sade Türkçe, Sabrî’nin aynı 
redifli şarkısında da görülür: 

“Sevdiğim cânım yolında hâke yeksan olduğum 

Iyddir çık nâz ile seyrâne kurbân olduğum 

Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum 

Iyddir çık nâz ile seyrâne kurbân olduğum” (Nedim Ş. 25/1)

            

“Sevdigüm cānum reh-i  Ǿaşķuñda ĥayrān oldıġum 

Gel kerem ķıl bende-i bįmāra ķurbān oldıġum 

Ey benüm sevdā-yı zülfüñle perįşān oldıġum 

Gel kerem ķıl bende-i bįmāra ķurbān oldıġum”(Sabrî, Ş. 3/1))

          

Bu beyitler Sabrî’nin Nedim’den dil ve üslup bakımından etkilendi-
ğini ve onun şiirine nazire yazdığını göstermektedir. Sabrî’nin dilinin sa-
deliği, çok fazla zincirleme tamlamalara yer vermemesi, külfetli bir dil 
seçmemesi Nedim ekolünden olduğunu gösterir. Nedim’in üslubunun en 
önemli özelliği zorlamadan uzak “sehl-i münteni” , kolay gibi görünen 
söylemesi zor bir söyleyiş örneği olmasıdır. Sabrî’nin de şiirlerinde bu üs-
lubu yakaladığı görülür.  

2.2.4.4. Sebk-i Hindî Şiiri 

XVII. yüzyılın başlarında klasik şiirde yeni bir tarz ortaya çıkmış ve 
bu tarz oluşturulduğu coğrafyadan adını alarak, XVII. yüzyıldan itibaren 
tanınan ve birçok şair tarafından şiirler yazılan bir üslup haline gelmiş-
tir. Bu tarz, Sebk-i Hindî olarak adlandırılmış ve kendine özgü birtakım 
kuralları klasik şiire getirmiştir. Klasik şairlerin üslubundaki bu değişi-
mi dikkat çekicidir. Kayahan Özgül, Sebk-i Hindi’yi klasik üslubun ba-
roklaşması olarak niteler (2006: 166). “Sebk-i Hindî şiiri biçimden ziyade 
içeriğe, dilden ziyade anlama önem ve öncelik veren bir şiirdir.’’(Mum, 
2006: 386). Sebk-i Hindî akımı XVII. yüzyılın başından itibaren ilk defa 
Hindistan’da ortaya çıkar ve kısa zamanda yayılarak Osmanlı şairlerini de 
etkisi altına alır. Bu akım sözü geri plana atarak manayı ön plana almıştır. 
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Mananın önem kazanmasıyla, yeni manalar oluşturma çabaları artmış-
tır (İpekten, 1991: 62). Yeni manalar beraberinde yeni hayal dünyasını da 
getirir. Şairler, yeni manalar bulmak için daha önce şiire girmemiş yeni 
kelimeler kullanmaya, alışılmadık mazmunlar bulmaya başlamışlardır. 
Zincirleme tamlamaların ve daha önce şiire hiç girmemiş kelimelerin sık-
ça kullanılması, derin manalar için az sözle çok şey ifade etme çabası bu 
üslubun anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Sebk-i Hindî’de paradoksal imajla-
ra da çokça yer verilir. Aralarında karşıtlık ilişkisi olan farklı kavramla-
rı aynı tamlamada kullanarak alışılmadık bir hayal dünyası oluşturulur 
(Mum, 2006: 388). Sabrî’nin XVIII. yüzyılda yaşaması Sebk-i Hindî’den 
etkilenmesini doğal kılmıştır. Bunun yanında şairin gözlerinin görmemesi 
dolayısıyla bazı duyuların etkinliği daha da artmıştır. Kokunun görülme-
si, canın işitmesi yaşanılan duyu karışıklıklarıdır. 

“Hint üslubunun özellikleri olan manada ve hayalde derinlik ile dil-
de incelik başta Nedîm olmak üzere bütün şairlerde etkisini göstermekle 
birlikte, Şeyh Gâlib ve Sami dışında önemli bir temsilci yetiştirememiş-
tir.” (Şentürk, 2007: 419) Sabrî’nin dönemin Sebk-i Hindî alanındaki son 
büyük şairi Şeyh Gâlib’ten etkilenmemesi kaçınılmazdır. Sabrî, Şeyh Gâ-
lib gibi tasavvuf terimlerini çok kullanmaz. Şeyh Gâlib’nin şiirlerinde acı 
ve ıstırap kendini gösterir. Sabrî, âmâ olmasına rağmen acı ve ıstırabını 
anlatmaya yönelmemiştir. Sabrî’nin şiirlerinde Nedim gibi neşe ve coş-
kunluk hâkimdir. Bunun sebebi üslup bakımından Nedim’i takip etmesi 
ve bunun onu istemli veya istemsiz neşeli ve şuh bir düşünce tarzına yön-
lendirmiştir. 

Şeyh Galib Divanı’nda yer alan paradoksal imajların benzerlerinin az 
da olsa Sabrî Divanı’nda yer aldığı görlür. Sevgilinin kâkülünün hoş ko-
kusunu sadece burun koklayabilirken şairin hayal dünyasında bu kokuyu 
alan canın burnu -“meşâm-ı cân- dır. Saç koku bakımından sümbüle ve 
reyhana benzer, sümbül ve reyhan kokusunu ise; şair gözleriyle gördüğün-
de gözüne aydınlık geldiğini ifade eder. Gerçekte koku görülmezken duyu 
karmaşası yapılarak koku görülen bir nesneymiş gibi beyitte yer alır: 

“Meşâmm-ı cânı ta’ŧîr itdi bûy-ı kâkül-i ħoş-bû 

Şemîm-i sünbül ü reyĥânı gördük dîdeler rûşen”  (G. 68/3)

              

 Aşağıdaki beyitte ise;  âşığın aşk acısından çıkardığı yakıcı, âşığın 
içini daha da alevlendirici çığlıklar dilberin katı yüreğinin kulağına hiç 
tesir etmeyince âşık, bu çığlıkların hep boşa gittiğini fark eder. Burada 
anlatılmak istenen sevgilinin gönlünün âşığa hiç meyletmemesidir. Fakat 
bu Sebk-i Hindî’nin etkisiyle biraz daha farklı anlatılmıştır. Sevgilinin 
gönlünün meyletmemesi kulağının duymamasındandır. Gönlün kulağının 
olması alışıldık bir düşünce değildir: 
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“Kâr itmedi śımâħ-ı dil-i saħt-ı dil-bere  

Bu sûz-nâk nâlelerüm hep hebâ imiş”  (G. 37/5)

          

Sabrî’nin aşağıya alıntılan beytinde ise, kalem mana denizinin içinde 
dalgıç olunca düşünce dalgalarının tokatları kanla dolu olur. Düşünce dal-
galarının tokatı alışıldık bir ifade değildir. Çok fazla olmamakla birlikte 
bu tür farklı tamlamalar kullanmıştır. Şairin şiirleri Sebk-i Hindî şiiri ba-
kımından da dikkate değerdir: 

“Ħâme kim deryâ-yı ma’nâya olınca ġavŧa-zen 

Laŧme-i emvâc-ı endîşe o dem pür-kân olur”   (K. 12/4)

2.2.4.3. Hikemî Şiir 

Hikemî şiir, içerisinde hikmetli sözler barındıran, kişiye öğüt veren 
şiirlerdir. Hikmet, “Eşya ve olayları anlamlandırma varlık ve olayların 
gizli anlamlarını çözmedir. Edebiyyatta ise; yaşam tecrübesine dayalı 
dünya görüşü, insana doğruyu, güzeli göstermeye yönelik düşünce, görüş 
olarak tanımlanabilir.’’ (Mengi, 2003: 182). Hakimâne şiir daha çok şai-
rin tecrübelerinden yola çıkarak okuyucuyu uyarmayı, onun gerçeklerle 
yüzleşmesini, doğruya ve güzele ulaşmasını sağlamayı amaçlar. Hikemî 
düşünce ile yazılan şiirlerde anlatımın kısa ve özlü olması yanında, kulla-
nılan deyimler ve atasözleriyle ifade daha da güçlendirilir. 

Hikemî şaire göre dünya, çoğunlukla alçaklığın, vefasızlığın yeri ol-
muştur. Arif olan hakikati görür, dünyaya meyletmez, akıl idrak edebilen 
kişi dünyanın gerçek yüzünü görür, onunla mutlu olamaz: 

“İķbâl-i dehre ‘ârif olan raġbet eylemez 

‘Âķıl bu köhne ħânede mesrûr olur mı hîç”  (G. 11/2)     
     

Açık ve hikmetli bir üslupla Sabrî dünya koca karısına kapılma der 
ve dünyayı bir koca karıya benzetir. Nasıl koca karı artık son zamanlarını 
yaşıyorsa ve gittikçe çirkinleşiyorsa dünya da böyle bir durumdadır. Ki-
şinin böyle bir çirkinliğe kapılmaması gerektiğini, söz ehli böyle kahpeye 
mecbur olmayacağını ifade eder: 

“Śabrî ķapılma pîre-zen-i dehre merd iseñ 

Ehl-i süħan o ķahpeye mecbûr olur mı hîç”   (G. 11/5)

            

Kişinin asıl değerinin yaratılışındaki insanlık cevherinde olduğunu, 
kişi bu cevhere sahip değilse güç ve makamla kişinin insan olamayacağını 
ifade eder. Bu sözleri de bir darb-ı mesel niteliğindedir: 
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“Cevher-i merdî nihâdında gerekdür yoħsa 

‘İzz ü câh ile birâder kişi insân olmaz”   (G. 36/3)

            

İnsanı insanlığa yücelten değerler; ihlas, kemal, merdlik, güzel ve an-
lamlı söz söyleme yeteneği, doğruluk, erdem gibi değerlerdir. Bu değerler 
hikemî şiirde en çok vurgulanan noktalardır. Sabrî, ihlas kemalinin anah-
tarı elde olduğunda arzu, istek hazinesinden mücevherler almanın kolay 
olduğunu vurgular. İhlasın yüceliğini ve sonunda elde edilecek değerleri 
anlatması kendisinin farkında olduğu bir hikmetin başkalarının da bilme-
sini istemesidir: 

“Var iken elde mefâtîĥ-i kemâl-i iħlâs 

Aluruz kenz-i emelden güher inşâ’a’llâh”   (G. 79/5)

            

Genel geçer bir gerçek olan bazı şeylerin gün yüzüne çıkartılmayın-
ca değerinin bilinmemesi aşağıdaki beyitte işlenmiştir. İnci denizin kar-
nından çıkartılmadıkça değeri bilinmez. Bu gerçek durum şair tarafından 
yorumlanınca kişinin de kendi diyarında kıymeti çokça bilinmez, şair ne 
kadar uzağa gittikçe onun değerini bilenler artacak böylece de daha da ta-
lep görecektir. Kişinin de sözlerinin kadri, kıymeti kendi diyarındakilerce 
fazla bilinmez. İnci gibi çıkartılmayı diyar diyar dolaştırılmayı bekler:

 

“Diyârında kişinüñ ma’lûm olmaz  ķadr-i güftârın 

Bilinmez ķıymeti dürr-i yetîmüñ ķa’r-ı deryâda”   (G. 82/5)

              

Hikmet dolu şiirler rindâne şiirlerden sonra divanda en çok göze çar-
pan şiirlerdir. Bu da şairin hikmetli bir üsluba sahip olduğunu gösterir. 
Hikemi tarzın, Nâbî’nin şiir anlayışında ön planda olduğu bilinmektedir. 
Onu usta olarak kabul eden pek çok şair onun şiir anlayışını XVIII. yüz-
yılda da sürdürmüşlerdir. Koca Ragıb Paşa, Haşmet, Dürrî, Kâmî, Selîm, 
Sâbit, Râşid, İzzet Ali Paşa, Fıtnat Hanım, Seyyit Vehbî bu ekoldendir 
(Banarlı, 1987: 767).          

Dönemin hâkimâne tarzda yazan şairlerinden biri olan Haşmet ile 
Sabrî’nin şiirlerinde benzerlik görülmüştür. Genellikle üstat şairlere na-
zireler yazan Haşmet, Koca Ragıb Paşa gibi Nâbî tarzında şiire temayül 
göstermiştir. Fakat Haşmet tıpkı Sabrî gibi sonraki asırlara ses ve söz gö-
türen diğer şairler kadar ünlenememiştir. Sabrî Haşmet’in bir gazeline 
aynı redifte bir gazel yazmıştır ve düşünce yapısı bakımından da iki gazel 
benzerlikler gösterir: 
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“Olmış kîbar-ı devlete vird-i zebân dürūġ   

Hasret çeker lisân-ı fakįre hemân dürūġ

 

Serçeşme-i sadâkat-i dünyadan el yuduk 

Mânend-i Nehr-i Âsî cihâna revân dürūġ”(Haşmet G 136/1-2) 

          

“Va Ǿd-i bį-incāz ile aldar ekābir ādemi 

Meslek-i vaż Ǿ-ı kibārįde žerāfetdür dürūġ

 

Ķalmadı  Ǿālemde āŝār-ı śadāķat Śabriyā 

Ĥüsn-i himmet ħūb-ħaślet farŧ-ı Ǿiśmetdür dürūġ”  (Sabrî G. 41/44-45)

2.2.4.4. Mistik Şiir 

İslam düşüncelerin ve aynı zamanda tasavvufî düşüncelerin de be-
nimsendiği bu düşünce yapısı İslam mistizimi olarak adlandırılmaktadır. 
Bu dünya görüşü tasavvufî mazmun ve remizlerle şiirlerde işlenilir. Sabrî 
Divanı’nda tasavvufu işleyen şiirler çokça yer almaz. Fakat tasavvufu şa-
irin örtülü bir şekilde ele aldığı görülmektedir. Bu anlamada örtük bir 
şekilde tasavvufî aşkı işleyen beyitlere rastlanır. Şaire göre aşk öyle ulu 
bir duygu olarak gösterilir ki aşka düşen cennet gibi değerli bir yeri is-
temez. Aşağıdaki beyitte bahsedilen sevgili Allah’tır, Allah aşkıyla dolu 
olan cennet bahçelerine rağbet etmez. Bu beyit aynı zamanda Allah aşkını 
isteyen, cennet ve cehennem korkusundan uzak olan Rabiatü’l-Adeviy-
ye’nin ilahi aşk felsefesini de hatırlatmaktadır:

Mübtelā-yı  Ǿaşķ olan bāġ-ı behişti istemez 

Dem-be-dem tāb-ı cemāl-i yāri eyler ārzū   (G. 78/4) 

Aşağıdaki beyitte ise gam gecesi Allah’ın lütfuyla, ışığıyla aydınlan-
dığı ifade edilir. Gam karanlıktır, karanlığı da sadece ışık aydınlatabilir. 
Gamın kalpten gitmesiyle, âşık da mutluluk bulur:  

Böyle ķalur mıyuz bu şeb-i ġamda Śabriyā 

Yoħsa şu Ǿā Ǿ-ı luŧf-ı Ħudā’yı görür miyüz  (G. 35/5)   
   

 İlahî aşk şairin şiirlerinden doğrudan görülmez. Yukarıda belirttiği-
miz gibi ilahî aşkı işlediği beyitlerin sayısı azdır. 
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Sonuç 

Hazırlanmış olan bu çalışma ile Mora’da yaşamış ve klasik edebiyat 
alanında ürünler vermiş olan Sabrî’nin hayatı ve edebî şahsiyeti tanıtılmış-
tır. Sabrî hakkında yapılan değerlendirmelerin çoğunda nice gören şairden 
daha görgülü olduğu, dış görünüşüyle görmeyen ama söylediği sözlerle 
gözleri görmese de nice durumu idrak edebildiği söylenmiştir. Şair renkli 
ve canlı tasvirler kullanmış ve bu yönüyle de övünmüştür. Sabrî divan şiiri 
geleneğini Anadolu’dan uzak bir coğrafyada Mora’da sürdürmüştür. İstan-
bul’dan uzakta Mora Yarımadası’nda klasik Türk şiiri geleneğinin canlı 
şekilde uygulandığını göstermesi açısından da şairin divanı önemlidir.  

Divan şiirinin dünya görüşü hayatın geçiciliği üzerine kuruludur. Bu 
dünya fanidir ve çok fazla dünya zevkine kapılmamak gerekir. Bu düşün-
ce yapısı karşısında rind düşünce yapısı yer alır. Şüphesiz Sabrî de dünya-
nın geçiciliğinin idrak etmiştir; fakat şiirlerinde bunun tersi olarak zevk ve 
eğlenceye ağırlık vermiş, rind bir şair imajı çizmiştir.  

Yüzyılın özelliklerine göre ve divan şiiri geleneğine göre Sabrî’nin şi-
irleri değerlendirildiğinde, şairin klasik şiirde kullanılan mazmun ve me-
cazları şiirlerinde kullandığı görülür. Şiirleri ahenk ve akıcılık bakımın-
dan oldukça iyidir. Dil ve üslubunda, mahallî üslup ve yüzyılın özelliği 
olan şiirlerde deyimlere yer verme özelliği göze çarpar. Deyimler zorlama 
bir şekilde değil, şiir diline son derece uyumlu bir şekilde kullanılmıştır.  

İncelemiş olduğumuz Sabrî’nin divanında dört düşünce tarzına rast-
lanmaktadır. Nedimâne, Sebk-i Hindî, hâkimâne ve mistik tarzda yazıl-
mış şiirler yer alırken; şairin divanında ağırlık olarak rindâne tarzda şiirler 
çokça bulunmaktadır. Ancak hemen hemen şairin dört düşünce tarzına az 
da olsa divanında yer verdiği görülmüştür. 

Ekler

1 ABDURRAHMAN SÂMÎ PAŞA TARAFINDAN YAZILAN 
ŞAİRİN TERCÜME-İ HÂLİ

Efāħim-i vükelā-yı Salŧānat-ı Seniyyeden olup meclis-i ħāśśa me 
Ǿmūr devletlü  ǾAbdurraĥman Sāmį Paşa Ĥażretleri ŧaraf-ı  Ǿālįlerinden 
ķaleme alınan nāžım-ı dįvānuñ tercüme-i ĥālįdür. 

Śāĥib-i dįvān Mora cezįresi erkānından ve Anabolı ahālįsinden naķį-
bü’l-eşrāf Esseyyid Muĥammed Emįn Śabrį Efendi merĥūmdur. Sene-i 
seniyye-i hicriyetüñ biñ yüz seksen ikisinde çehre-nümā-yı  Ǿālem-i şü-
hūd ve biñ ikiyüz yigirmi ŧoķuzında reh-peymā-yı dār-ı ħulūd oldı. Ŧıfl-ı 
çehār-sāle iken çiçek  Ǿārįżasıyla dü-çeşm-i cihān-bįnį perdelenüp bu 
temāşāgāh-ı fenāda reh-peste-i meydān-ı nažar, vāreste-i cevelān-ı baśar, 
civār-ı raĥmet-i Raĥmāna sefer itdi. Lākin şem Ǿ-i zekā-yı insānį efrūħte-i 
dest-i ķudret-i Rabbanį vü müstefįd-i nūr-ı ezelį-i Sübĥānį olmaġla hemį-
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şe maŧla Ǿ-ı envār-ı bį-zevāle peyveste vü   Ǿavārıż-ı riyāĥ-ı kevniyyeden 
vārestedür. Anuñ çün śūretde maĥrūm-ı rü Ǿyet olan đarįr sįretde bįnā vü 
baśįr olur. Faķat her levĥ-i żamįr-i ferzend-i śabā ki nuķūş-peźįr-i būd u  
nā-būdān olmaġa ibtidā eyleye muśāĥabet-i ebrār ü muvāneset-i aĥrāra 
maĥabbet ü mülāzemet gerekdür ki telaķķį-i żiyā-ı ma Ǿārifle mıśbāĥ-ı 
fıŧrat-ı zekiyyesi müstenįr ü mubśırāt-ı śüver-i ġaybiyye ile  Ǿayn-ı baśį-
reti karįr olsun. İşte mūma ileyh Raĥmetu’llāhi  ǾAleyh kerįmü’n-neseb, 
şerįfü’l-ĥaseb, aśįl ü  Ǿarįķ şu Ǿā Ǿ-ı necābetle barįk bir merd-i ŧarįķ oldıġı 
ĥaysiyyetle meyl-i şehiyyāt-ı  hevādan rū-gerdān ve sermāye-i sa Ǿādet-i 
dāreyn taĥśįline devān olup reye Ǿān-ı  Ǿömri eŝnālarında mücāleset-i  Ǿu-
lemā vü  Ǿurefā ve muķārenet-i üdebā vü žürefāya devām u ri Ǿāyetle ver-
ziş-i  Ǿilm ü  Ǿirfāna raġbet ve mu Ǿāvenet-i aķl ü ŧabį Ǿatla kesb-i hüner ü 
ma Ǿrifet ve tehźįb-i aħlāķ u sįret iderek istikmāli nefse muvaffaķ ve mer-
tebe-i belāġatda ŝānį-i Ferezdaķ dinmege elyaķ oldıysa da şu divānçede 
olan āŝār, evā Ǿil-i ömründe vaķten-be-vaķt sebt-i cerįde-i rūzgār itdügi 
güftār olup mu Ǿaħħaren tertįb itmiş olduġı dįvān-ı mükemmel ki derārį-i 
elfāž-ı bāriķa ve yevāķiti meżāmįn-i rā Ǿiķa ile mükellel idi, naśılsa şim-
di nā-peydā olaraķ irtiĥālinden altmış sene śoñra aķāribinden Eşref Beg 
cüst ü cūsiyle Es Ǿad Efendi Kütüpĥānesinde hüveydā olan iş bu nüsħā-i 
muħtaśarı berāy-ı zikr-i cemįl ārzū-yı ŧab Ǿ u temŝįl ile nezd-i ĥaķįrāneme 
ibrāz ve hem-şehrįlik münāsebetiyle tercüme-i ĥālinüñ ižhār u izbārını 
iltimās u niyāz itmekle zevāyā-yı ħāŧır-ı  Ǿācizānemde bulunan şu me Ǿal-i  
güźāriş-pezįr-i ķalem naķş-yafte-i śūreti raķam oldı.      

Rahmetu’llāhi  ǾAleyh 

Ketebe  ǾAbdurraĥman Sāmį 

MATBU NÜSHAYI TAB ETTİREN MUHAMMED EŞREF 
BEY’İN TAKRÎZİ 

Niyāz-ı Ŧābi Ǿ 

Be-ĥubūbe-nişįn-i ħuld-i berįn Sāmi Paşa-yı maġfiret-ķarįn Ĥażret-
lerinüñ bālā-yı dįvānında nigāşte-i ķalem-i ħuceste-raķamları olan terce-
me-i ĥālde bu  Ǿabd-i  Ǿāciz içün nāžım-ı mūmā ileyh Seyyid Śabrį Efendi 
merĥūma beyān buyurılan nisbet ü ķarābet maħdūmları  ǾAlį Ħulūśi Efen-
di’nüñ kerįme-i śulbiyyesi merĥūme Faŧıma Zehrā  Ħanum liüm hem-şį-
rem olmasından  Ǿibāret müretteb dįvānı ve Sünbül-zāde Vehbį Efendi 
Tuĥfe’sine nažįre-gūne Fārisį ve Türkį ve Rūmį luġatlarını şāmil ve baż 
Ǿ-ı fevā Ǿidi müştemil çend ķıŧ Ǿa manžūme-i belāġat- Ǿünvānı olduġı ge-
rek mūmā ileyhā ve gerek aķārib ü ħįşānımuzdan ĥįn-i śabāvetden berü 
gūş-zed-i  Ǿabd-i kem-biđā Ǿat olmasıyla vaŧan u diyārı yed-i uħrā giriftār 
ve medfen ü mezārı güm-şüde-i rūzgār olan böyle bir śāĥib-āŝāruñ nām 
u şānı mażbaŧa-i  Ǿālemden āb-zede-i ferāmūş u zühūl olmamaķ ve ĥamā-
me-i rūĥ-ı revānı dāne-çįn-i raĥmet-i Kird-gārį olaraķ güşāyende-i bāl u 
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per-i pervāzı ile uçmaġa vesįle-i vuśūl olmaķ üzre āŝār-ı meźkūre der-
dest-i āmāde ile dest-gāh-ı ŧab Ǿ u temŝįle istāde ve çār-sūy-ı ma Ǿārife 
neşr u firistāde idilmesi muvāfıķ-şi Ǿār-ı nisbet olacaġından bu  Ǿuķde cāy-
gįr-i żamįr-i kemterį bulınmış ve li-haźā çoķdan berü simsār-ı ārzū sū-be-
sū bāzār-ı taĥķįķ ü taĥarrįde ħayli tekāpū eylediyse de ne çāre ki şāhid-i 
maŧlab bir ŧarafdan çehre-nümāmı meclis-i şevķ ü ŧarab olmamasında ve 
ıżŧırārį iħtiyār-ı kürbet-i ġurbet iden Mora ahālį-i İslāmiyesinüñ ekŝerįsi 
Girid ve Mıśır ve Yanya ve Yeñişehir cihetlerine naķl ü hicret eyledükleri 
ma Ǿlūm u hüveydā bulınmasından cāsūs-ı emel bilād-ı ba Ǿįde-i meźkūre-
de daħı cüst ü cūya maĥal bıraķmış idi. 

O avānda sābıķan Der-saǾādet Ķāđįsi olup ĥālā meclis-i tedķįķāt-ı şer 
Ǿiye a Ǿżā-yı kirāmından  ǾOŝmān Beg-zāde fażįletlü Ĥasan Tevfįk Beg 
Efendi Ĥażretleri cezįre-i Girid’e mesned-nişįn-i şer Ǿ-i mübįn olduķla-
rı mülābesesiyle Ĥānya şu Ǿarā-yı be-nāmından Nūrį Beg’üñ zamānı şu 
Ǿrāsınuñ terācim-i aĥvālini şāmil müŧāla Ǿa buyurdıķları teźkire yollu 
mecmu Ǿasında nāžım-ı mūmā ileyhüñ daħı bir ġazel-i bį-bedeli münderic 
olduġı ĥālde dürer-i ġurer tercüme-i ĥāli munŧažam sımŧ-ı suŧūr oldıġı ol 
ħüsrev-i ferįd-i  Ǿasruñ dūş-ı nažar-ı ma Ǿrifet-eŝer ü irtisāf-ı kaśr-ı ārzū 
zemįnde cūyende-i mirķāt u sā Ǿil olduġum  Ǿaks-endāz-ı mir Ǿāt-ı ħāŧır-ı 
śafā-güsterleri bulındıġı cihetle bir śūreti irsāl buyurulduġından ve ol 
eŝnāda der-i  ǾĀlįye’ye  Ǿazįmet-i  Ǿācizānem vuķū Ǿ bulduġından miżmār-ı 
şi Ǿr ü belāġatuñ fāris-i  Ǿadįmü’l-āķrānı ve  Ǿaśruñ ĥaķįķi  ǾIraķį ve Sel-
mān’ı olan şā Ǿir-i māhir-i Uŧārit-menķıbet  Įsmā Ǿil Paşa-zāde sa Ǿādetlü 
Ĥaķķı Beg Efendi Ĥażretlerinüñ şeref-i mülāķatlarına mažhar ve irā Ǿe,  
terceme-i ĥāl-i meźkūr ile ižhār emniye-i mużmer olınduķda mevcūdāt-ı 
ekŝer kütüp-ħāne-i Der-sa Ǿadet ol yegāne dehrüñ maĥfūž-ı ħāŧır-ı sa Ǿāde-
ti oldıġından dįvān-ı sālifü’l-beyān vaķ Ǿa-nüvis Es Ǿad Efendi merhūmuñ 
kütüp-ħāne-i bį-bahānelerinde mevcūd olduġını ħaber virmeleriyle hemān 
gidilüp görülmiş ve istinsāħ itdirilen nüsħasıyla terceme-i ĥāl-i mezbūr 
mensūbiyet-i ķadįme mülābesesiyle Paşa-yı mu Ǿžamı ileyh ĥażretlerinüñ 
ĥużūr-ı lāmi Ǿü’n-nūrlarına  Ǿarża cür Ǿet-yāb ve bu vechile neyl-i emel-
den dolayı piyāle-i dile ŧab Ǿ u temŝįl yolında cārį olan keyfiyet-i mül-i 
meyl daħı işrāb olınduķda vālid-i mācidleri Şeyħ Necįb Efendi merĥūm 
ile nāžım-ı mūmā ileyhüñ sitāre-i ĥubb u dātı derece-i ġāyetde lāmi Ǿ ve 
müşā Ǿare yolında mükātebe vü muħābereleri keŝįren vāķi Ǿ oldıġı miŝillü  
Ǿunfuvān-ı śabāvetlerinde bir aralıķ pederleri müşārün ileyh ile bereber 
Anabolı’ya teşrįflerinde ħaylį dem meclis-i ifādelerine devām buyurduķ-
larını ve (Sāmį) maħlaśı anlar ŧarafından virildigini ve kendülerinde mü-
kemmel dįvānları var iken żāyi Ǿoldıġını ĥikaye ve (geçmiş zamān olur ki 
ħayāli cihān deger) medlūlince ol vaķte müte Ǿalliķ ba Ǿz-ı aĥvāl-i ħāŧır-ı 
şefķatmažāhirlerine tevārüd eylemesinden dū-çeşm-i mübāreklerinden 
dür-dāne-i sirişk-i riķķat isāle ile şimdilik nüsħa-i merķūmenüñ ŧab Ǿ itdi-
rilmesini teşvįķ ü fermān ve ĥuķūk-ı mebĥūseye  ri Ǿāyeten bālā-yı dįvān-
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da maŧbu Ǿ terceme-i ĥāli tenmįk-i ķırŧās-ı beyān iderek iĥsān buyurmışlar 
idi. Gerçi der- Ǿaķab ŧab Ǿına mübāşeret olınmış ise de ba Ǿz-ı mertebe vuķ 
Ǿu-yafte-i sāĥa-i mümāna Ǿat olan esbāb ĥasebiyle sekiz sene ķadar resįde-i 
ħitām olamayup kalmış ve bi-ĥamdihi te Ǿālā iş bu ŧoķsan toķuz senesinde 
ikmāl-i tab Ǿı müyesserkerde-i Cenāb-ı Vāhibü’l-āmāl olmışdur. 

Ķārį Ǿin-i kirām ĥażeratınden ricā vü niyāz olunur ki nāžım-ı mūmā 
ileyhi raĥmetle yād ve dįvān-ı mükemmel-i meźkūr ile āŝār-ı mezbūre he-
nüz pāre pāre-i dest-i rūzgār olmayup da şįrāze-bend-i cild-i mevcūdı idü-
gi ma Ǿlūm u meşhūd-ı  Ǿālįleri olındıġı ĥālde istinsāħı çāresine baķılmaķ 
üzre ŧarf-ı kemterāneme lütfen i Ǿŧā-yı ma Ǿlūmāt ile  Ǿācizleri memnūn u 
dil-şād buyurıla ve bi’llāhü’t-tevfįķ  ve’l-müste Ǿān 
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Muĥammed Eşref 

Re Ǿis-i Maĥkeme-i Ticāret 
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Giriş

Tarih boyunca fiziksel koşulların dizayn edilmesinde kullanılan tek-
noloji, Marks’a göre aynı zamanda toplumsal yapının düzenlemesinde ve 
toplumsal yapının etmenlerinin belirlenmesinde de etkin bir güç olarak 
barizleşmiştir. Özellikle eski yapıların içinde olgunlaşarak evrimleşen 
teknoloji yeni güçleri ortaya çıkarmaktadır. Marx’ın insanı ve toplumu 
merkeze alarak ele aldığı teknoloji tıpkı teknolojik determinizmin öncüle-
rinden McLuhan’ın iletişim teknolojilerine atfen yaptığı toplumsal değişi-
min başat sorumlusu olan teknoloji ve iletişimin birbirlerini kutsamasının 
karşılığı gibidir. Enformasyon toplumun toplumsal bağlamda ortaya çı-
kardığı soyutlaşan yaşam pratikleri için, internetin kullanıcılarına sanal 
bağlamlar açması Marks’ın ve McLuhan’ın görüşlerini kanıtlar mahiyet-
tedir.

Küresel toplum formlarının sanal uzamdaki oluşturucusu internet, bu 
haliyle tıpkı McLuhan’ın öngördüğü yeni bir toplumsal yapıyı dizayn et-
meye başlamaktadır. Bu yeni toplumsal yapı özellikle internetin sunmuş 
olduğu farklılıklar ve özellikler ışığında enformasyon odaklı bilinç ile 
uzamsal ve zamansal bir esneklik ve genişlik kazanmaktadır. Bu nokta-
da fiziksel katılımın pratiklerinin sanal uzama yönelmesi ve yöreselliğin 
silikleşmesi ortaya küresel yeni kitleleri çıkarmaktadır. Bu kitleler içinde 
özellikle internetin sınırsızlık ve anonimlik özelliklerini etkin ve aktif bir 
şekilde kullanabilen yasal olmayan aktörler de bulunmaktadır.

Bugün internetin sınırlarına nokta koymak ya da sınırlarının kapsa-
mını tartışmak mümkün değildir. Özellikle henüz birçokları için isminin 
bile bilinmediği ya da aktif olarak kullananların enformatik akış için-
de nasıl bir kullanıcı pozisyonu belirleyeceğini kestiremediği internetin 
gizemli ve karanlık katmanları bulunmaktadır. Bu gizemli ve karanlık 
katmanlar Castells’in dijitalleşme bile birlikte ortaya çıkan ağ toplumunu 
tanımlarken vurguladığı ‘yersizlik-yurtsuzluk’ kavramlar ile birlikte şe-
killenmektedir (Assman, 2001:130).

Derin ve karanlık web internetin yüzeysel web’ten sonraki diğer iki 
katmanıdır. Bu katmanlar browser ve router cihazların yardımı ile kulla-
nılması bakımından yüzeysel web ‘den ayrılmaktadır. Bu katmanların en 
önemli özelliği kullanıcısı için anonim bir kimlik kazandırmasıdır.

Gerçeğin Dolayımlanması ve İnikâsı “İnternet” 

İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin tüm yaşamsal formlara 
sirayet etmesi ortaya sürekli ‘yeni’ olarak adlandırılan araç ve ortamla-
rın çıkmasına sebep olmuş ve bu sürecin sonunda araç ile ortama dayalı 
artsüremsel yaşam alanları inşa edilmeye başlanmıştır. Teknopastoral bir 
okuma ile inşa edilen bu yaşamsal alanda gerçeğe ve ilişkilere dönüt tüm 
pratiklerinin başat aktörlerinden biri olan teknoloji gerek bireysel gerekse 



Türker Elitaş278 .

toplumsal bağlamda da ontolojik ve özdeksel değişimlerin en önemli belir-
leyicilerinden biri olmaya başlamıştır. Özellikle teknolojinin iletişime en-
tegre olması değişen geleneksel iletişim bağları ve pratiklerin temel sebebi 
olurken, ‘yeninin’ geleneksele eklemlenerek gelişmesi iletişimin araçsal 
ve ontolojik olarak hibritleşmesine neden olmuştur.

İletişim teknolojinin etki yelpazesi içinde merkezi bir konumda yer 
almakta ve onun inikâsı ile araçsal ve ontolojik olarak belirli evrelerden 
geçerek melezleştirmektedir. Bu evrenin son aşaması 1950’li yıllardan 
başlayarak ağların ağı olarak tanımlanan internetin kullanıma amade 
edildiği içinde bulunduğumuz çağı kapsamaktadır. Bu evre eskinin tem-
silcileri olan telgraf, telsiz, radyo ve televizyonun yeteneklerinin bir araçta 
toplanmasının yanı sıra zamansızlık ve mekansızlık şafağında var olma 
mekanizmalarının geniş bir alana saçaklanması ve dijital uzamlarda yeni 
iletişimsel kodların oluşmaya başladığı evredir (Leirner vd., 2009: 22).

Teknolojinin giderek yaşamsal alanların derinlerine kadar nüfuz ede-
rek kuşatıcı bir eğilim içine girmesi kaçılmaz olarak 20.yüzyılda interneti 
hem fiziksel yaşamın merkezi noktasına getirmiş hem de fiziksel katılı-
mın inikâsı olan gerçeğe alternatif bir sanal gerçekliğin kapılarını arala-
mıştır. Fiziksel katılım sağlanılan gerçekliğin, internete dayalı uzamlara 
aktarılması ve burada fantastik bir boyut kazanması bireysel ve toplumsal 
ilişkilerin dolayımlanmasının kutsanmasına sebep olmuştur. 

İnternet şimdiye kadar hiçbir teknolojinin erişemediği bir potansiyel 
ile yaşamsal pratiklerde en derin değişimlerin ve dönüşümlerin başat ak-
törü olmuştur. Bu değişim ve dönüşüm aslında yeniden üretimin uzamsal 
ve kodsal halidir. Eşsüremsel bir üretimin merkezinde bulunan internet 
teknolojisi hem kendini hem de nüfuz ettiği öznenin yaşamsal kodlarını 
yeniden üretmektedir. Bu yeniden üretim sürecinde kullanıcılarına alter-
natifler sunan internet teknolojisi etkileşimlerin kaydedildiği, gözlendiği, 
paylaşıldığı ve kişinin gerçek benliğini ortaya koyduğu gerçeğin inikâsı 
bir alan olarak şekil kazanmaktadır (Pindelli, 2002: 1260). 

Eğitimden, alışverişe, sosyal ilişkilerden, seyahat ve destinasyon kıla-
vuzluğuna, kişisel gelişimden mesleki icralara kadar çok geniş bir spekt-
rumda etkileşimlerin yaşandığı internet özü itibariyle kullanım amaçla-
rına göre faydalı veya zararlı olabilecek bir potansiyele sahiptir. 1990’lı 
yıllardan bu yana internet kullanımı artarak devam etmektedir. Bugün 
küresel nüfusun yüzde 59’unu kapsayan 4,57 milyar insan aktif birer in-
ternet kullanıcısıdır (Statista.com). Bu denli bir büyümenin altında yatan 
birçok sebep bulunmaktadır. Özellikle ucuz ve kolay ulaşılabilir bir ileti-
şim teknolojisi olmasının yanı sıra fantastik ve gizemli ortamlar yaratması 
bakımından da her geçen gün çekiciliğini artırmaktadır. Hedonik adap-
tasyon vaadinin yanı sıra özellikle küreselleşme ile birlikte dijital mecraya 
da doğru ekseni kayan enformasyon kullanım pratikleri ve bilgi aktarımı 
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kullanıcılarını internete mecbur bir hale getirmiştir. Bu özelliklerin yanı 
sıra geleneksel iletişim teknolojilerinin eksikliklerinin giderilerek özneyi 
merkezi alan yeni formların eklemlenmesi de interneti önemli bir aktör 
haline getirmektedir. 

Dijitalleşme ile örüntülenmiş içinde bulunduğumuz yüzyılda interne-
tin hayatı kolaylaştırdığı birçok fonksiyonele sahip olması ve kullanıcısına 
birçok manada fırsatlar sunması bu teknolojinin faydalı bir platform ola-
rak değerlendirilmesine neden olmaktadır. Ancak tıpkı her teknoloji gibi 
yeni iletişim teknolojilerinin önemli saç ayağı olan internetin de sunmuş 
olduğu bu faydalı ve yardımcı özelliklerinin yanı sıra bazı riskleri ve kul-
lanıma yönelik bazı tehlikeleri bulunmaktadır. Özellikle kişisel verilerin 
korunması bakımından riskli bir alan olan internet, aynı zamanda sanal 
dünyanın kullanıcısına vermiş olduğu fiziksel olmamanın özgüveni ile 
illegal sınırlarda denetimsizce gezinebilmesi bakımından da sorunlu bir 
alan olarak değerlendirmek mümkündür. Tüm bunların yanı sıra internet 
ile birlikte ortaya çıkan ve enformasyonun çağının hastalığı olarak nite-
lendirebileceğimiz bağlanma ve bağımlık gibi kronikleşmeye başlayan 
psikolojik vakalarda internetin masumiyet karinesine gölge düşürmekte-
dir.

Özellikle bağımlılık noktasında internet için şemsiye terimini kulla-
nan Kuss ve Billieux (2016), bu metaforik yaklaşımla interneti kötülükle-
rin koruyucusu ve kötülüklere giden dijital anahtar olarak değerlendirmiş 
ve çevrimiçi oyun, çevrimiçi kumar, çevrimiçi seks, sosyal ağ bağımlılık-
ları noktasında internete odaklanmıştır. Daha spesifik bir duruma dikkat 
çekmek gerekirse gerçeğin izdüşümü bir yaşam vadeden internette dijital 
kimlik ile gerçek kimliklerin bir çatışma halinde olduğunu ve hatta dijital 
uzamlarda kullanıcıların farklı kimlikler desenlediğini ve bunun sonu-
cunda kullanıcıların gerçek ile bağında davranışsal bozuklukların ortaya 
çıkabileceğini söylemek mümkün olacaktır.

Siberleşen Suçlar ve Siber Önlemler

Fiziksel katılım sağlanılarak sürdürülen rutin yaşam pratikleri, mo-
dern yaşamda internetin etkisi ile dijital platformlara doğru eksen kaydır-
mış ve böylelikle hem sanal hem de gerçek ortamlarda özneler yaşamsal 
organizasyon argümanlarını hibrit bir şekilde düzenlemeye ve kullanma-
ya başlamıştır. Özellikle dijital uzamlara doğru bir eksen kayması yaşa-
yan yaşam pratikleri içerisinde özneler, internet ve sunmuş olduğu yüksek 
katılım stratejileri sayesinde bağımlı olabilecek noktaya kadar çevrimiçi 
kalmaya başlamış, fiziksel yaşam döngüsü içindeki sosyal ve iletişimsel 
aktiviteleri için sanal alternatifler kullanmaya ve hatta fiziksel katılım 
sağlanılan toplumsal organizasyon yapısı içinde illegal olarak netleştirilen 
eylemlerin kısıtlayıcılığını ortadan kaldıran sınırsızlıklar ile karşılaşmaya 
başlamıştır. Bu bağlamda toplumsal organizasyon içinde suç olarak nite-
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lendirilen ve ifa edildiğinde cezalandırılan cürümleri internet üzerinden 
edindiği dijital kimlik ile dijital eyleme döken kullanıcılar internetin va-
dettiği sınırsızlık ve özgürlük ilkelerinin denetlenmesi gerektiği tartışma-
larını da sıklıkla gündeme gelmesine neden olmuştur.

Birçok ülkede sanal uzamlar ve dijital kimlikler oluşturulan güvenlik 
birimleri tarafından denetlemeye tabi tutulmaktadır. Bu denetimler özel-
likle gelişmekte olan ülkelerde uzantıların kapatılması, içeriklerin silin-
mesi gibi sansürler yoluyla gerçekleşirken, teknoloji merkezli ve gelişmiş 
ülkelerde bu denetlemeler daha çok yasalara ve siber politikalarla gerçek-
leştirilmektir. 

Siber güvenlik politikaları ağlar üzerinden isnat edilen ve sınırları 
yasalar ve kanunlar tarafından çizilmiş olan tehlikeli ve zarar verici sözlü 
ve eylemsel davranışların engellenmesi ve cezalandırılması için üretilen 
denetleme sistemidir. Siber güvenlik politikaların amacı dijital ortamlarda 
iyi niyetli çevrimiçi aktörler için korumacı bir kalkan olmak ve kötü niyet-
li çevrimiçi aktörler içinde caydırıcı bir güç olmaktır. Kötü niyetli aktörle-
rin dijital ortamlarda tanımlanması veya kötü niyetli olarak etiketlenmesi 
toplumsal organizasyon için oluşturulan yasalar ve kanunlar ışığında ya-
pılmaktadır. Literatürde ağlar üzerinden yasal olmayan eylemler siber suç, 
dijital suç veya elektronik suç olarak kavramsallaştırılmıştır (Etter, 2002). 
Türkiye’de ise tüm bu kavramların yanı sıra bilişim suçları kavramı da 
sıklıkla kullanılmaktadır. 

Siber suçların tasnifine ilişkin temel argümanlar fiziksel olarak top-
lumsal organizasyonun oluşturulduğu gerçek hayata ilişkin hazırlanan 
yasa ve kanunların yanı sıra dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan kimlik 
hırsızlığı, bilgi hırsızlığı, hackleme, sosyal mühendislik saldırıları vb. gibi 
yeni dünyanın suçlarını engellemek için oluşturulan politikalar ve yasa-
lardır. “Siber suçların işlenmesinde bilgisayar veya network sistemlerinin 
güvenilirliğinin ihlali, izin verilmeyen sistemlere izinsiz erişim, sistemle-
re veri ekleme, silme veya değiştirme suçu işleme yöntemlerinin başlıca-
larıdır. Bu suçların işlenmesinde doğrudan bilgisayar, bilgisayar türevleri, 
network sistemleri veya diğer teknolojiler kullanılmaktadır” (Yetim, 2014: 
183).

İnternetin Derin ve Karanlık Alanları  

Ağların ağı olan internet bugün hibrit bir yaşam pratiği sunan çev-
rimiçi ortamların en önemli kurucu unsurudur. Dijital döngü içerisinde 
katılım sağlayan tüm öznelerin dijital olarak kimliklendiği bu ağ tekno-
lojisinde kullanım amaçlarına göre geniş spektrumlu alternatifler bulun-
maktadır. Bu bakımdan hangi amaçla olursa olsun nasıl bir teknoloji ile 
kullanılırsa kullanılsın internet, insanların düşüncesinden ve kullanım 
amaçlarından çok öte bir teknolojidir. İnternetin kullanıcısına sunmuş ol-
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duğu imkân ve olanakları sınıflandırmak veya kategorilendirmek müm-
kündür ancak internetin sınırlarını açıklamak henüz mümkün değildir.

İnternet, yüzeysel (surface web), derin (deep web) ve karanlık (dark 
web) web şeklinde üç katmanlı komplike bir yapıdan oluşmaktadır. Kul-
lanım amacına, beklentilere ve bağlantı araçlarına göre bu katmanlarda 
gezinmek tüm kullanıcılar için mümkündür. Bugün milyonlarca kişinin 
kullandığı ve günlük rutin yaşam pratiklerini entegre ettiği yüzeysel alan 
internetin ulaşılabilirlik ve kullanılabilirlik açısından en basit katmanıdır. 
Yüzeysel katman internetin yaklaşık olarak yüzde 5’lik kısmına tekabül 
etmektedir. Bu katmandaki tüm içeriklere arama motorlarından özel bir 
tarayıcı olmadan erişim sağlamak mümkündür (Santos, 2017). 

İnternetin bir diğer katmanı olan derin web ise arama motorları ile 
erişim sağlanamayan internetin bir alt kümesidir. Bu kümedeki verilere 
ve içeriklere ulaşmak oldukça zordur. Bu katmanda özellikle şifrelenmiş 
bireysel kişisel sosyal medya içerikleri, e-posta içerikleri, bireysel şifre 
oluşturularak erişim sağlanılan bankacılık içerikleri, kurumsal veri ta-
banları gibi şahsa ya da kuruma özel veriler depolanmaktadır (Norton.
com). Derin web kavramı 90’lı yıllarda ilk olarak Amerikalı Michael 
Bergman tarafından kullanılmıştır. Yapmış olduğu akademik çalışmaları 
neticesinde aslında internetin bilinmeyen ve gizemli bir mevcudiyetinin 
de olduğuna dikkat çeken Michael, bu gizemli alandaki içeriklerin ve ve-
rilerin yüzeysel katmandakinden çok daha büyük olduğuna dikkat çek-
miştir (Çelik, 2017: 151).

Modern dünyanın en önemli bilgi kaynağı olan internette tüm kat-
manlar bilginin kullanılmasına ve işlenmesi imkân tanımaktadır. Ancak 
internet teknolojisinde işgal ettiği alan düşünüldüğünde derin web kat-
manlar içerisinde en fazla bilginin kullanıldığı ve depolandığı alan ola-
rak ön plana çıkmaktadır. Hali hazırda arama motorlarında listelenmeyen 
200.000’den fazla web sitesine ana hücrelik yapan derin web kişisel ve 
özel bilgilerin, yüzeysel web arama motorlarında listelenen ve herkesçe 
ulaşılabilen bilgileri, karanlık web ise öğrenildiğinde vicdani ve yasal ol-
mayan sorunlara mahal verecek bilgilerin merkezidir.

Yüzey Web milyarlarca statik HTML sayfasını birbirine bağlasa da 
çok daha önemli miktarda bilginin, aranabilir veri tabanlarının sorgu 
formlarının arkasında derin webde ‘gizli’ olduğuna inanılmaktadır. Bu tür 
bilgilere statik URL bağlantıları aracılığıyla erişilemeyebilir, çünkü temel 
bir veri tabanının sorgu arabirimi aracılığıyla gönderilen sorgulara yanıt 
olarak Web sayfalarına birleştirilirler (Hoey, 2007: 95).
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Resim 1: İnternetin Katmanları (Kaynak: https://mdex-nn.ru/)

İnternet katmanlarını metaforik bir düzlemde ele alan çalışmalar buz-
dağı görselini sıklıkla kullanmaktır. Arama motorları tarafından kolaylık 
listelenen içerikler ve veriler buzdağının görünen kısmını ifade ederken, 
arama motorları tarafından listelenmeyen içerik ve veriler buzdağının gö-
rünmeyen ve en büyük kısmını ifade etmektedir.

Yüzeysel web dijital uzamda içeriklerin kamuya açılan kapısı iken 
Derin web bireylerin, şirketler veya devletlerin sanal hafızası ve mahremi-
yetinin saklandığı yerdir. Bu alan kullanıcısı tarafından şifrelendiği için 
arama motorları tarafından bulunmaması oldukça normal ve beklenen bir 
durumdur. Derin web internet ortamında oluşturulan güvenlik duvarının 
arkasındaki her şeyi kapsamaktadır ve bu duvarın yasal bir şekilde aşıl-
ması ise ancak kimlik bilgilerini kullanılarak oturum açma ile mümkün 
olmaktadır (Guccione, 2020).

Üçlü katman içerisinde birçok açıdan sorunlu alan olan karanlık web 
ise, internetin en müphem ve en gizemli katmanıdır. Standart web tara-
yıcıları ile erişimin olmadığı bu alan kasıtlı olarak gizlenilen içerik ve 
verilerin bulunduğu ve genellikle kullanım amacının suç ile ilişkilendiri-
lebileceği kısmını kapsamaktadır. Dijital bir merkezi olamayan karanlık 
webe erişim yüzeysel ve derin webten farklı olarak herhangi bir DNS ve 
sunucular ile olmamaktadır. Bu alanda veriler tıpkı DNA benzeri bir şekil-
de rasgele sarmalanmış şifreler ile iletilmektedir. Sürekli değiştirilebilen 
sarmal yapılar kullanıcı için yeni şifreler üretmektedir. Hiçbir içeriğin ve 
verinin sansürlenmediği bu alanda masumane bir kitabın özetinden uyuş-
turucu anlaşmalarına veya cinayet sözleşmeleri de kadar her şeyle kar-
şılaşmak mümkündür (mdex-nn.ru). Ayrıca karanlık web, yüzeysel veya 
derin webte kullanılan.com veya .co uzantıları ile kullanılmamakta bu 
uzantıların yerine ‘.onion’ uzantısı kullanılmaktadır. Bu URL adresleri 
örneğin ticari bir işletme olan ama firmaya dair bilgilerini kamuya açmak 
istemeyen kısacası dijital uzamda gizlenen bir firmanın kullandığı gibi 
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(eajwlvm3z2lcca76.onion) hatırlaması oldukça zor adreslerden oluşturul-
maktadır. Uygun Proxy’e ve router cihazlara sahip olmak karanlık web-
teki içeriklere ve verilere ulaşmada en önemli araçtır (Guccione, 2020).

İnternette böylesi bir alanın varlığının kötü niyetli aktörler tarafın-
dan bilinmesi çok öncelere dayanmaktadır. Ancak kamuoyu böylesi bir 
dijital dünyanın varlığından ancak bilgisayar programcısı Ross William 
Ulbrich’in 2013 yılında tutuklanması ile haberdar olmuştur. Karanlık we-
bte inşa ettiği SilkRoad projesiyle her türlü alışverişin yapıldığı bir site 
geliştiren Ulbrich, takip edilemeyen para (bitcoin) ve takip edilemeyen 
IP (Tor) fikriyle bir çevrimiçi Pazar oluşturmuştur (Reiff, 2020). Uyuş-
turucu, silah, çocuk pornosu, kişisel veri hırsızlığı, casusluk, kötü niyet-
li yazılımların vb. alınıp satıldığı amazonvari bir site olan Silkroad, ifşa 
edildiğinde Silkroad’un karanlık web’te ki sitelerden sadece biri olduğu ve 
her geçen gün yeni sayfaların bu gizemli alanda faaliyete başladığı ortaya 
çıkmıştır (Hawkins, 2016: 13-14).

  
Resim 2: İnternet Katmanlarının Kullanım Seviyeleri (Kaynak: https://www.

quora.com)

Web’in katmanlar teorisine göre internete erişim ve web kullanımı 
sekiz seviyeden oluşmaktadır. Bu seviyeler buzdağı metoforuyla açıkla-
nacak olursa, her bir seviye buzdağının derinliğini ifade etmektedir. Yani 
birden sekize kadar seviye artıkça, derinlik artmakta, derinlik artıkça web 
karanlıklaşmak da içerikler ve veriler yasal sınırların dışına çıkmaktadır. 
İnternetin gizemli alanları üçüncü seviye ’ye karşılık gelen derin web ile 
başlamaktadır. Bu seviyede iki grup web kullanımı vardır. Proxy seviyesi 
olarak adlandırılan ilk grup ‘.onion’ URL’sine sahip olmayan ancak ara-
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ma motorlarında da çıkmayan erişilebilir siteleri kapsamaktadır. Bir diğer 
grup olan Tor seviyesi ise ‘.onion’ uzantısına sahip sitelerin kullanılmaya 
başladığı alandır. Tor seviyesindeki web kullanımında siteler kişisel sunu-
culardadır ve erişim dizinler üzerinden gerçekleşmektedir (Eser, 2017). 
Bu seviye, dijital uzamların korsanları olan hackerler sıklıkla gezindiği 
alan olmasının yanı sıra, hükümetlerinde istihbarat ve federal verilerini 
sakladığı alandır. Dördüncü seviye internetin masumiyeti kaybetmeye ve 
tehlikeli bir araç olmaya başladığı bir alandır. Sanal tünellerin ortaya çık-
maya başladığı bu seviye ayrıca karanlık webin sınırlarının başladığı kı-
sımdır. Bu seviyede bir ağ kullanım için Tor Browser ve router cihazların 
yardımı gerekmektedir. Tor Browser web sayfalarını görüntülemek için 
kullanılan bir yazılımdır ve tüm internet kullanıcıları bu yazılım ile ağ 
teknolojisinde bu seviyeye kadar internet kullanabilme imkanına sahip-
tir. Ancak dördüncü seviyenin daha karanlık alanları için router cihazlara 
ihtiyaç vardır. Bu seviyede artık ‘.onion’ URL yanı sıra ‘.clos’ URL kulla-
nılmaya başlanmaktadır.

Router cihazlar şifrelenmiş ‘.clos’ uzantılı bir sitenin kod açımında 
kullanılmaktadır. Şayet Router cihazı kullanılmaması ya da kriptolu veri-
leri çözebilecek router cihazının uygun frekansa sahip olmaması verilerin 
anlaşılamamasına neden olmaktadır.

Resim 3: Kriptolu Bir Web Sayfası (Kaynak: http://www.burakavci.com.tr/)

Beşinci seviye web kullanımı bilgisayar korsanlarının veya üçüncü 
şahısların hiçbir zaman ulaşamayacağı seviyedir. Teknoloji literatüründe 
bu seviye ‘Marianas web’ olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu seviyede web 
kullanımında yapay olarak değiştirilmiş fotonlarda bilgi depolayabilen ve 
işleyebilen bir yazılım teknolojisinin kullanıldığı ve geleneksel bilgisayar-
ların yerini kuantum bilgisayarların aldığı öngörüsü bulunmaktadır. Böy-
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lesi bir teknolojinin henüz kullanımı bilimsel olarak kanıtlanmış olma-
dığından beşinci seviyeden sekizince seviyeye kadar ki seviyeler sadece 
erişim sağlayan kullanıcıların anlattıklarına dayanmaktadır (https://www.
quora.com/).

Resim 4: İnternet Seviye Diagramı (Kaynak: https://coggle.it/)

Web de birinci ve ikinci seviye arama motorlarından rahatlık ulaşıla-
bilen ve tüm internet kullanıcıların erişimine izin verilen yüzeysel alan-
dır. Üçüncü seviye ise derin web kullanım alanının başlama noktası olarak 
kabul görürken, karanlık webin sınırları dördüncü seviyede başlamakta-
dır. Sınırlarının nerede bittiği henüz netleştirilemeyen bu alanda altıncı 
seviye, yedinci seviye ve sekizinci seviyede neler yapılabileceği bilimsel 
veriler ile ortaya koyulamamıştır. 

Ağ Teknolojisindeki Paradokslar ve Sorunlu Alanlar Üzerine

Ağ teknolojisinin gizemli ve fazlaca bilinmeyen uzamları olan derin 
web ve karanlık web literatürde sıkça birbiri ile karıştırılmakta hatta bu 
kavramlar bazen tek bir çatı altında birleştirilerek açıklanmaya çalışıl-
maktadır. Ancak derin web ve karanlık web internetin birbirinden farklı 
katmanlarıdır.

Derin web ve karanlık webin en önemli özelliği kullanıcısı için ano-
nimlik ve gizlilik imkânları tanımasıdır. Dijital kimlikleri ile bu katman-
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larda gezinen kullanıcılar anonimlik ve gizliliğin vermiş olduğu özgüven-
le daha rahat hareket edebilmekte ve kendini güvende hissedebilmektedir. 
Derin ve karanlık web bu özellikleri ile kullanıcısına güven telkin etmekte 
dedir. Dijital ortamlarda anonim olmak dijital bir suç değildir, bu bağlam-
da özellikle kişisel verilerini veya mahremiyetlerini güven altına almak 
isteyen kullanıcılarda özellikle derin wep sınırları içinde fazlaca gezin-
mektedirler.

Derin web tüm internet teknolojisinin güvenli limanıdır. Bu katman-
da mahremiyetini gizlemeye çalışan, kişisel verilerinin çalınmasından 
endişe eden ve hatta sosyal medya hesaplarını güvende tutmaya çalışan 
bireysel ve rakip firmalardan sırlarını saklamayan çalışan, finansal hesap-
larını güven altında tutmaya çalışan vb. nedenlerden dolayı kurumsal tüm 
kullanıcılar bir nevi bilerek ya da bilmeyerek derin web kullanmaktadır. 

Derin webin kullanım yapısı tıpkı toplumsal organizasyonun en 
önemli parçalarından biri olan ‘mahalle’ yapılanması gibidir. Bu mahal-
lede düzenli yasal sınırlar çerçevesinde yaşamak isteyen sakinlerin yanı 
sıra, mahallede oturan insanların evlerini soymaya çalışan veya yasal ol-
mayan unsuları mahallede satmaya çalışan tehlikeli aktörler (bilgisayar 
korsanları, hackerler) ve bu aktörlerden mahalleyi koruyacak güvenlik bi-
rimleri (siber suç politikaları) bulunmaktadır. 

Derin webte yasa koyucular geliştirdikleri siber suçlarla mücadele 
stratejileri sayesinde internetin bu katmanını takip edilebilir bir alana dö-
nüştürmüştürler. Bu durum bilgilerini korumak isteyen bilim insanları-
nın, siyasetçilerin veya kamuya mal olmuş önemli insanların özel hayatla-
rını güven altına alırken, takiplerden ya da saldırılardan kaçmak için derin 
web kullanan kullanıcılar için bu kez de başka sorunlar ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Bu sorunların hiç şüphesiz en dikkat çekeni siber suçlarla mü-
cadele kapsamında geliştirilen ve kullanılan teknolojiler sayesinde basit 
VPN bağlantısı ile anonimlik ve gizlilik elde etmeye çalışan kullanıcı-
ların IP’lerini takip edilebilir hale gelmesidir. İnternet güvenliği ve su-
çun önlemesi bağlamında bu durum açıklanabilir gibi gözükse de Vpn 
kodlarının çözülmesi ve dijital kimliklerin takip edilebilir olması henüz 
teknolojiyi içselleştirememiş birçok ülkede ciddi insan hakları ve düşünce 
özgürlüğüne müdahaleler gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaya 
başlamıştır.

Derin web pasif kullanıcıların, kötü niyetli aktörlerin ve güvenlik 
birimlerinin sürekli birbirini takip etmeye çalıştığı bir çatışma ve yarış 
alanıdır. Özellikle üçüncü seviye derin web alanının hem güvenlik birim-
lerince hem de bilgisayar korsanlarınca tahakküm altına alınmaya başla-
ması derin webi normal insanların yaşama alanı bulamadığı bir mahalleye 
dönüştürürken, aynı zamanda pasif kullanıcıları derin webin daha ileri 
seviyelere doğru yönelmesine sebep olmaktadır. 
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Derin webte takip edilemeyen Ip’lerin varlığından dolayı tehlikeli 
alan olarak gören siber suçla mücadele birimleri, ötekinin tehlikeli olarak 
algılayacağı ve kendini güvende hissedeceği bir liman yıkılmasına sebep 
olacağı teknolojik önlemler alma eğilimindedir.  Giriş yapılan sitelere di-
jital iz bırakan internet kullanıcıları artık bu bıraktığı izle gelecekte ne 
ile karşılaşabileceği sorusu ile internet kullanımındaki özgürlüğünü kı-
sıtlamaya başlamış ya da dijital kimliğini saklamanın yeni yollarını ara-
maya başlamıştır. Bu arayışlar neticesinde internette dijital iz bırakmak 
istemeyen ve takip ediliyorum psikolojisinden uzaklaşmak isteyen kulla-
nıcılar sanal ağ içerinde yeni bir sanal oluşturma ve şifreleme uzantılarına 
(TOR) yönelmektedir. Ancak dijital ortamda özellikle yüzeysel ve derin 
web sınırları içerisinde dijital iz bırakmadan hareket edebilmek neredeyse 
mümkün olmayan bir durumdur. Bu durum teknolojiyi içselleştiren ülke 
vatandaşları sorun teşkil etmezken, özellikle yeni iletişim teknolojileri ile 
sorunlar yaşayan ve teknolojiyi düşman olarak konumlandıran ülke vatan-
daşları için ciddi sorunlar teşkil etmektedir.

Suçların ve suçluların mecra değiştirip dijital ortamlara yöneldiği ve 
bu ortamlarda organize olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda dijital 
denetim özellikle yasa dışı faaliyetlerin önlenebilmesi için elzem bir ger-
çektir. Ancak dijital ortamdaki suçun ve suçlunun artplanını ve sınırlarını 
netleştirmek ve küresel bir sorumluluktur. Aksi takdirde kendini mahal-
lesindeki kötü niyetli aktörlerden korumak için derin webe yönelten ve bu 
kez de iyi niyetli aktörlerin tahakkümü altına giren iyi niyetli kullanıcı 
kitlesi ile yüzleşmek kaçınılmaz bir durumdur.

Derin web özellikle gelişmekte olan ülkelerin yönetimleri için kontrol 
edilmesi gereken bir alan olarak değerlendirilmektedir. Sitelerin erişime 
kapatılması, sitelerde sansürlerin uygulanması veya sosyal medya da pay-
laşımların kaldırılması gibi yaptırımlar bu ülkelerde sıkça karşılaşılan bir 
durumdur. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda gerçekleşen Arap ba-
harı gibi toplumsal hareketlenmelerin organize alanları olarak gösterilen 
derin web bu denetleme fikriyatını güçlendirmektedir. Derin web üzerin-
den organize olan gruplara karşı kontrollerini kaybetmek istemeyen ülke-
ler Arap baharının oluşturmuş olduğu psikoloji ile artık sadece mahalle 
sakinlerini değil kendini de koruma refleksi geliştirmişlerdir.

Bu argümanlardan yola çıkarak VPN ve TOR gibi yazılımlar geliş-
mekte olan ve teknolojiyi kendine tehlike olarak konumlandıran gelişmek-
te olan ülkelerin geliştirdiği refleksi delmek isteyen ve dijital iz bırakmak 
istemeyen özneler için internetteki özgürlük anahtarlarıdır. Ancak böylesi 
bir denetimden kaçmak isteyen kötü niyetli aktörler veya hackerler içinde 
bu uzantılar birer dijital maskedir. VPN ve TOR derin webte kısıtlamala-
rın çözüm odağı olduğu gibi aynı zamanda kişisel verilerin üçüncü şahıs-
ların saldırılarına karşı IP koruma kalkanı görevi de görmektedir. Bu bağ-
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lamda bu uzantıların niyete göre faydalı veya zararlı olabilme potansiyeli 
de sorunlu bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnternetin henüz tam anlamıyla tanımlanamayan ve bu yüzden de he-
nüz hiçbir özne tarafından kontrol edilemeyen ve aydınlatılamayan bir de 
karanlık tarafı bulunmaktadır. Karanlık web olarak adlandırılan bu alan 
derin web kadar masum olmayan ve iyi niyetli aktörlerin fazlaca bulun-
madığı internetin bir diğer katmanıdır. Karmaşık bir yapısı bulunan ka-
ranlık web rahatsız edici içeriklerin depo alanı olduğu gibi yasadışı faali-
yetlerinde dijital ortam üzerinden yürütüldüğü ve suçluların kendini izole 
edebildiği bir katmandır.

İnternete dair bilinen tüm doğrular bu katmanda anlamını kaybet-
mektedir. Öncelikle standart internet protokollerinin bulunmadığı bu kat-
manda noktadan noktaya şifrelenmiş veri aktarımı ve çok çabuk unutu-
labilecek karmaşık site adresleri ile sörf yapılmaktadır. Bu katmanda da 
tıpkı derin web gibi anonim katılım önemli bir katılım sebebidir. Ancak 
internetin bu bölgesindeki anonimlik Onion router, gizli servis protoko-
lünün kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Router cihazların etkin bir şekilde 
kullanıldığı karanlık webte, cihazların kriptoladığı mesajlar ve anlık deği-
şen IP ve site adresleri kullanıcının dijital izini sürekli değişken kılmak-
tadır. Karanlık webin kullanıcı profilleri daha çok yasa dışı faaliyetler ile 
uğraşan kitlelerden oluşmaktadır. Bu bağlamda karanlık web sınırları içe-
risinde sörf yapan kullanıcıları aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür.

1- Pedofil Bireyler

2- Silah Kaçakçıları

3- Uyuşturucu Kartelleri 

4- Sağlık Çeteleri

5- Kimlik, İçerik Hırsızları

6- Kiralık Katiller

7- İnsan Ticareti Yapanlar

8- Kimyasal Madde Kaçakçıları

9- Para Aklayanlar 

10- Kumar Organizatörleri

11- Ulusal ve Uluslararası Terör Grupları

12- Üst Düzey Hackerler

13- Tarihi Eser Kaçakçıları

14- Yasaklı Kitap, Dergi, Arşiv Satıcıları
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15- Siber Suçları Önleme Kapsamında Yetkilendirilen Devlet Yetkili-
leri

Karanlık web içerisinde bu kullanıcılar dışında yasadışı eylemler 
içinde bulunmayan bir kitle de bulunmaktadır. Ancak bu kullanıcılarında 
diğer katmanlarda arayıp da bulamadığı nedir sorusu sıklıkla tartışmalara 
konu olmaktadır.

Karanlık webteki eylemlerin kamuoyunda ortaya çıkması çok rastla-
nan bir durum değildir. Ancak bazı medyaya yansıyan isimler ve olaylar 
karanlık webte ki gizemli ilişki patikleri ve alışverişleri ortaya çıkarmıştır. 
Silkroad (sanal ipek Yolu) kurucu Ross Ulbricht tutuklanarak ömür boyu 
hapse çarptırılması, WikiLeaks belgeleri ile tüm dünyada krize sebep olan 
Julian Assange’nin ifşa olması bu isim ve olayların sadece ikisidir.

Yüzeysel internetten farklı bir protokol sistemi kullanılan karanlık 
webte tıpkı yüzeysel katmandaki gibi yüzlerce site ve sansürün olmadığı 
arama motorları bulunmaktadır. Bu siteler de tıpkı kullanıcılar ve geliştir-
miş oldukları ilişki pratikleri gibi takip edilemeyen ve bir muamma olarak 
ağ teknolojisinde yer almaktadırlar. 

Karanlık webteki verilerin ve içeriklerin önemli bir kısmı ticari si-
teler ve alışveriş sepetleri ekseninde oluşturulmaktadır. Özellikle sanal 
ticaretin merkezi olan karanlık webte takip edilemeyen kriptolu paralar ise 
bu sanal ticari akışkanlıkta önemli bir yer tutmaktadır. Nasıl kazanıldığı 
belli olmayan ve tüm yasal süreçlerden muaf tutulan bu kriptolu paralar 
karanlık webteki bir diğer sorun alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İn-
ternetin etiksel ve hukuksal olarak en sorunlu alanı olan karanlık web-
te kripto para (Bitcoin, Litecoin, Monero, Ripple) birimleri kullanılarak 
gerçekleştirilen işlemlerde alıcı ve satıcı birbirini hiç görmeden ve gerçek 
kimliklerini kullanmadan işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu durum ise 
kanunen paranın takip edilmesi riskini ortadan kaldırmaktadır.

Karanlık web başlangıç sevilerine erişim için TOR, ileri seviyeler için 
tüm dünyada satışı yasak olan router cihazları gerekmektedir. TOR brow-
ser aslında özgür konuşmayı garanti etmenin güvenli bir yolu olarak ileti-
şim pratiklerini güvence altına almak ve sansürden korunmak için gelişti-
rilmiş bir yazılımdır. Özellikle dijital ortamlarda içeriklerin sansürlendiği 
ülkelerde sıklıkla tercih edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bilinç-
sizce uygulanan içerik veya site sansürleme kullanıcıları VPN veya TOR 
gibi browserları kullanmaya yönlendirmekte ve sonuç olarak kullanıcılar 
bu browserlar yardımı ile istenmeyen bir şekilde internette ileri seviyeler-
de gezinmeye başlamaktadır. Bu durum internet kullanıcılarının varlık 
sebeplerini kontrol etmeye çalışırken onları kontrol edilemeyen alanlara 
yönlendirilmesi gibi paradoksal bir gerçeği ortaya çıkarması bakımın-
dan ciddi bir denetim yanlışlığına işaret etmektedir. Tıpkı her araç gibi 
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TOR’un etkisi de kullanıcının amacına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu 
bağlamda sorunlu ve tartışmalı bir denetleme mekanizması olan sansür, 
bilinçsizce uygulandığı zaman başka bir sorunlu alanın ortaya çıkması-
na neden olmaktadır. Teknolojiye uygulanan sansür, Sansürden kaçınmak 
isteyen kullanıcıları önce derin web daha sonra ise karanlık webin sınırla-
rında gezinebilme potansiyelini artırmaktadır.

Resim 5: 2019 Yılı İtibariyle Karanlık Web Giriş İçin Kullanılan Teknolojilerin 
Oranı (Kaynak: https://www.statista.com/)

Ciancaglini ve arkadaşlarının 2015 yılında derin web ve karanlık we-
bteki ilişki pratiklerini gözlemlemek için kurmuş oldukları ‘Trend Micro 
ileriye Dönük Tehdit Araştırma Ekibi’ ile derinlemesine web analizleri 
gerçekleştirmiş ve sonuçlarını bir rapor niteliğinde kamuoyu ile paylaş-
mışlardır. Bu araştırma sonucunda derin ve karanlık webin sorunlu alan-
larını ve gelecek için oluşturacağı tehditleri verilerler ortaya koymuşlardır. 

Öncelikle Tor ile bağlantı yapılan sitelerin dil yapısını inceleyen Cian-
caglini ve arkadaşları (2015: 9), karanlık webte tüm dillerin kullanıldığını 
ancak özellikle İngilizcenin tıpkı fiziksel gerçeklerimizdeki gibi interne-
tin derin ve karanlık alanlarında en fazla tercih edildiğini belirtmişler-
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dir. Bu durum sitelerin yapısı ve amacı düşünüldüğünde katılımcıların 
bu weblerdeki katılım sebeplerinin küresel bir mahiyette olduğu sonucu 
vermektedir.

Tablo 1: Karanlık Web’te Kullanılan Diller ve Kullanım Oranları

English 62.36%

Russian 6.60%

French 5.47%

Catalan 4.46%

German 2.72%

Italian 2.58%

Portuguese 1.91%

Spanish 1.42%

Other 12.48%

Karanlık web güvenilir olmayan bir internet katmanıdır. Bütün kulla-
nıcıların anonim olduğu gerçeği göz önüne alındığında yapılan alışverişler 
sırasında, kurulan diyaloglar veya üye olunan sohbet grupları içinde kul-
lanıcıların her an dolandırılabilme veya hacklenme riski bulunmaktadır. 
Ancak internetin en riskli ve en tehlikeli bu katmanında gezinmek tıpkı 
internetin en güvenilir katmanı olan yüzeysel web’te gezinmek gibi kuşa-
tıcı bir etkiye sahiptir. Bu katmanda da arama motorları, radyo istasyonla-
rı, blog sayfaları vb. uzamlar bulunmaktadır. Ancak bu uzamların hiçbiri 
Tor veya destek cihazlar olmadan kullanılmamaktadır. Çalışma prensibi 
yüzeysel web’e benzeyen karanlık webte sayfa arayüzleri de yüzeysel web 
’deki sayfalara çok benzemektedir. Hatta bu benzerlik Gram veya Hidden 
wiki gibi çokça ziyaret edilen sitelerde yüzeysel web aurası oluşturmak 
adına Google ve Wikipedia’nın logolarından sayfa dizaynlarına da kadar 
taklit boyutlarındadır.

Karanlık webte kullanılan arama motorlarından en popüleri Google 
logosu benzeri bir logo kullanan Gram’dır. Kullanıcılar karanlık webin 
derinliklerine açılma noktasında önemli bir site olan gram, yasa dışı satış-
ların en fazla arandığı ve suça malzeme olacak unsurların satışını yapan 
özel mağaza ve formların en fazla dizinlendiği bir sitedir. Bu bağlamda 
Gram ve türevleri karanlık web içerisinde kullanıcıları yönlendiren ve ya-
sal sınırlar dışına çıkan siteleri dizinleyen arama motorları, kullanıcılarını 
bilinmezliğe sürükleyen sorunlu alanların başlangıç noktalarını oluştur-
maktadır. 
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Karanlık webin özü itibariyle sorunlu alan olması anonimlik özelli-
ğinden gelmektedir. Kullanıcı IP ve sayfa URL’lerinin sürekli değişmesi-
nin yanı sıra kullanıcılarında anonim olarak karanlık dünyada gezintiye 
çıkması özellikle bilgisayar korsanları gibi kötü niyetli internet figürle-
rinin serbest ve özgüvenli bir şekilde dolaşmalarına neden olmaktadır. 
Bilgisayar korsanlarının bu alanda varlık göstermeleri birçok açıdan teh-
like arz etmektedir. Bu tehlikeli çevrimiçi oyuncular, fiziksel yaşamı et-
kileyebilecek kadar bireysel olarak bu alanda sorun çıkarabildikleri gibi 
sanal çeteler halinde de kaoslara neden olabilmektedirler. Özellikle varlık 
sebepleri arasındaki en önemli görevleri kendilerine rakip veya tehlike 
gördükleri kişi, kurum, ülke vb. hedeflere siber saldırılar düzenlemek ve 
özellikle popüler kişilerin kişisel bilgilerini çalmak ve ifşa etmektir; ka-
ranlık web tabiri ile ‘doxlama’ yapmaktır (Ciancaglini vd., 2015: 30).

Resim 6: Barrack Obama’nın Kişisel Hesabına Yapılan Siber Saldırı (Kaynak: 
https://www.trendmicro.co.uk/)

Kişisel mahremiyete yönelik bilgilerin bilgisayar korsanları tarafın-
dan doxing veya ifşa edilmesi internet teknolojisinde oldukça yaygın bir 
suçtur. Bu doxing ve ifşaların satışa sunulduğu ya da enformatik akışa ek-
lemlendiği katman ise karanlık webtir. Karanlık webte hemen birçok site 
kamusal alanda suç sayılan hizmet ve nesne’nin pazarlanmasına aracılık 
etmektedir. Bu sitelerin birçoğu sadece kullanıcısını dolandırmak ve onla-
rın kripto paralarını almak için oluşturulmuş olsa da yine de anonimliğin 
vermiş olduğu takip edilemezlik ayrıcalığı bu katmanı suça ve suçluya di-
jital destek sağlamasının yanı sıra güvenilmez ilişki pratiklerinin merkezi 
haline getirmektedir.
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Resim 7: Karanlık Web İçerinde Sahte Belge Düzenleyen Bir Site (Kaynak: 
https://www.trendmicro.co.uk/)

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ahlaki ve kanuni değer ve yasalar ile örüntülenmiş toplumsal organi-
zasyonda, her birey yapmış olduğu eylemler ile hem ahlaki hem de hukuki 
sorumluluklar taşımak zorundadır. Özellikle yaşamsal pratiklerin mekân 
değiştirmeye başlaması ve teknolojinin bu yeni mekânları sanal uzamlar 
üzerinden kurgulaması bireylerin aidiyet duyduğu toplumsal organizas-
yondan kopmasına ve sorumluluklarından muaf olarak bu sanal uzamlar-
da katılımcı ve aktif bir performans göstermesine neden olmaktadır. Yeni 
iletişim teknolojilerinin şafağında desenlenen yaşamsal formlarda mekân-
sal değişikliğin yegâna koşulu olan dijital kimlik ile katılım sağlayan kul-
lanıcılar sanal uzamların derin ve gizemli sınırsızlığı içinde sorumluluk-
larından uzaklaşarak ahlaki ve hukuki normların dışına çıkabilmektedir. 

Üç katmandan oluşan internet teknolojisinin özellikle derin ve karan-
lık katmanı kullanıcıların ahlaki ve hukuki sorumluklardan uzaklaştığı 
ve hatta bu katmanların ileri seviyelerinde ahlakın ve yasaların sıfırlan-
dığı bir kapı aralanmaktadır. Derin ve karanlık web kullanıcıların katılı-
mından, geliştirdikleri ilişki pratiklerine kadar ahlaki ve yasal bir tedbir 
gerektirmektedir. Bu tedbirler öncelikle kullanıcılar için eğitim müfredat-
larında bilgilendirici ve otokontrol mekanizmalarının dijital teknolojiler 
karşısında nasıl kullanılacağına yönelik bir içerik oluşturma ile başlama-
lıdır. Ayrıca yasal olarak sansürleme stratejisinin de kullanıcıları bu alan-
lara yönlendirdiği gerçeğinden hareketle daha demokratik bir sanal uzam 
kullanımı için zemin oluşturularak kişisel sebeplerden dolayı bu katman-
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ları kullanan kullanıcıların yüzeysel web’e geri dönmesi hedeflenmeli-
dir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler dijital ortamlara uyguladığı sınırsız 
sansür gücünü, daha pozitif kontrollü bir denetleme şekline dönüştürmek 
zorundadır. Denetleme siteminde uygulanan bu değişim özgürlükçü veya 
marjinal kitlenin maske yazılımlara olan talebini azaltabileceği gibi inter-
netin arka mahallelerinde gezinmesi içinde sebepleri de ortadan kaldıra-
caktır.

Hem derin hem de karanlık webe katılım sağlayabilmek için kullanı-
lan browser’lar ve ileri seviye router’lar bu iki alanı sorunlu bir mecraya 
çevirebilmektedir. Derin ve karanlık web için kullanılan browser ve rou-
ter’ların en önemli avantajı kullanıcısına anonimlik özelliği kazandırma-
sıdır. Bu durum gelişmekte olan ülkeler için kullanıcılara ifade özgürlüğü 
sağlarken, aynı zamanda dijital ortamda küresel bir iz bırakmadan gezi-
nen kötü niyetli aktörlerinde de suçlarını ve eylemlerini maskelemektedir.

Küresel çaptaki siber suç potansiyeline sahip alışverişlerin birçoğu 
karanlık web üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu alışverişlerin takip 
edilemeyen IP adresleri ve kripto paralar aracılığı ile gerçekleştirilmesi 
suçun daha da yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda özellikle 
sürekli IP üreten yazılım ve routerların siber suç politikaları bağlamın-
da odaklanması gereken temel eylem planlarından biri olmalıdır. Ayrıca 
kripto paraların karanlık web üzerinden vergilendirilme çabaları da hem 
denetimsiz paranın kaynağını ortaya çıkarma hem de yasa dışı küresel 
alışveriş zincirinin kopması açısından önemli bir gelişme olacaktır. 

Küresel suçluların toplanma merkezi olan karanlık webte suça aktif 
müdahil olan ve pasif katılımcılar olmak üzere iki farklı kullanıcı profili 
bulunmaktadır. Bu pasif kullanıcılar özellikle bulundukları ülkelerin san-
sürleme, fişleme, etiketleme veya kişisel verilerini koruma düşüncesi ile 
bu katmanda bulunurken, denetimden uzak olan bu alanda kurmuş olduk-
ları ilişki pratikleri ve gezindiği sitelerden suç öğrenciliği gibi bir katılım-
da sergileme potansiyeline sahip olmaktadır.

Hâlihazırda dünyada birçok sebepten ötürü derin ve karanlık web 
sınırları içinde sörf yapan kullanıcı sayısı artış trendi içindedir. Maske 
uygulamaların indirilme ve router cihazların kullanılma sayısındaki artış 
ile öngörülen bu durum internet teknolojisinin gelecek yıllarda yüzeysel 
web ile yetinmeyen bir kullanıcı kitlesini ortaya çıkaracağının sinyallerini 
vermektedir.

İnternetin üst katmanlarında özellikle karanlık webte gelişen ilişki 
pratikleri küresel bir sorundur. Bu bağlamda özellikle küresel çapta bir 
mücadelenin verilmesi elzemdir. Bu mücadelenin ilk adımı internetin 
tehlikeli bir araç olduğunu vurgulamaktan ziyade, bu teknolojinin her 
teknolojik araç gibi niyetle şekillenebilen bir araç başlığı altında internet 
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kullanımına yönelik okullarda müfredatlar oluşturmalı ve çocuk yaştan 
internetin eğitimleri verilmelidir. Ayrıca devlet ve halk arasında sağdu-
yulu bir iş birliği kurularak temel insani haklar, evrensel hukuk kural-
ları, ahlaki ve vicdani sorumluluklar dijital uzamlar ekseninde yeniden 
yapılandırılmalıdır. Küresel bir mücadelede özellikle yasal cezalar cay-
dırıcı olabilmektedir. Bu noktada özellikle karanlık webte gizemli ilişki 
pratikleri geliştiren kullanıcılara yönelik etkin bir takip mekanizmaları 
geliştirilmek zorundadır. Ayrıca TOR gibi browser satışı ve erişimi tıpkı 
router’ler gibi kontrol altına alınmak zorundadır.

Suçun ve suçlunun artık dijital ortamlara kaydığı ve bu alanlarda or-
ganize olduğu yapılan birçok akademik çalışmalarla ortaya koyulmuştur. 
Bu gerçekten hareketle dijital uzamlarda suç ve suçlu ile mücadele edebi-
lecek teknolojik yatırımlar artırılmalı ve siber suç önleme birimleri polis-
lik ya da güvenlik eğitimi almış kişilerden ziyade yazılım mühendisleri 
ve hatta topluma kazandırılmış hackerlerdan oluşturulmalıdır. Bu nokta-
da özellikle bilgisayar suçu ve siber suç kavramlarının içerikleri yeniden 
düzenlemeye tabi tutulmalı ve suçun mahiyeti ve cezaları bilirkişilerce 
güncellenmelidir.

Karanlık web en yaygın kullanım amacı alım ve satım işlemleridir. 
Özellikle yasal olmayan ve tehlike arz eden ürün ve hizmetlerin alışverişin 
kullanılan kripto paraların nakliye ve depolama görevi gören blockchain 
zincirini kıracak müdahaleler yapılmak zorundadır. Aksi halde tamamen 
merkezi olmayan pazarların ve bankaların yükselişi kaçınılmaz gerçektir.
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1. GİRİŞ

Geçmişten bu güne, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bağlamında 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, her daim dinamik bir güç olarak nitelendi-
rilmektedir. Bundan dolayıdır ki değişim hızının oldukça yüksek olduğu 
ekonomik ve teknolojik unsurlarla işletmelerin başa çıkabilmeleri, sürekli 
olarak gelişim içerisinde olabilmeyi gerektirmektedir. Gerek tüketici tale-
binde meydana gelen kısa süreli farklılıklar gerekse rakip işletme sayısın-
da ortaya çıkan artışlar, işletmeler üzerinde baskılara neden olmaktadır. 
Bu durum, rekabet üstünlüğünün elde edilebilmesi adına kalitenin uygun 
maliyet aralığında ve talep edilenin istenilen zamanda sunumunu gerek-
tirmektedir. Dolayısıyla, işletmelerin sürdürülebilirliği yakalayabilmele-
ri adına teknolojik açıdan özgün yatırımlara eğilim göstermeleri küresel 
açıdan gerekli hale gelmektedir. Söz konusu yatırımların başarı düzeyi ise 
gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine gösterilen 
önem düzeyi ile yakından ilişkilidir.

Bu bağlamda, ekonomik refahın bilgi ve teknolojik unsurlar kapsa-
mında geliştirilebilmesi adına ülkeler nezdinde Ar-Ge ve tasarım faali-
yetleri ile ilgili değerlendirilebilecek çalışmalara yönelik çeşitli teşvik, 
indirim ve istisna şeklinde düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Bu du-
rum, Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan harcamaların 
incelenmesini ve muhasebeleştirilme sürecinin ne şekilde gerçekleştiril-
mesiyle ilgili konuları merak edilir hale getirmektedir (Fidancı, 2017: 70). 

Öte yandan, ticari ve ekonomik bağlamda küresel çapta rekabetin yo-
ğun bir şekilde yaşandığı günümüz dünyasında pazar içerisinde yer alan her 
bir üyenin kalite ve güven unsurlarını ihtiva eden finansal raporlara duyduğu 
ihtiyaçlar finansal açıdan standart bir dilin ortaya konulmasını gerekli hale 
getirmiştir. Oluşturulacak ortak yapıda finansal ve finansal olmayan bilginin; 
açık, anlaşılır, güvenilir, ihtiyaca uygun ve karşılaştırılabilir niteliğe sahip ol-
ması işletmelerin uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlayabilmeleri için 
ihtiyaç duydukları temel unsurlardır. Bu nedenle, yerelden ziyade uluslararası 
boyutta standartların geliştirilmesi ve geliştirilecek bu standartlara adaptas-
yonun sağlanabilmesi giderek önem arz eder bir duruma gelmiştir.   

Dünyanın çeşitli ülkelerinde finansal açıdan sunulan raporlarla alaka-
lı genel kabul görecek standardın sağlanabilmesi adına bir takım düzenle-
meler gerçekleştirilmektedir. Söz konusu standartlara ilişkin düzenlemeler 
Türkiye’de 2005 yılında uygulamaya konulmuştur. Buna göre, halka açık 
işletmeler ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK) için “Türki-
ye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)” geliştirilmiştir. Bununla bir-
likte, 2018 yılına gelindiğinde ise “Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin 
Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS)” ortaya konulmuştur. Bu 
durum, finansal raporların sunumu ile ilgili uluslararası düzeyde bir stan-
dardın yakalanabilmesi açısından önemli bir sonuç olarak ortaya çıkmak-
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tadır. Son olarak, 2019 yılında ise ülkemizde faaliyet gösteren küçük ve 
mikro işletmeler için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu, çeşitli ülkelerin geliştirdikleri uygulamaları esas alarak “Küçük 
ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS)”  
başlığına sahip taslak metin yayımlamıştır. 

Geliştirilen TMS/TFRS, BOBİ FRS ve KÜMİ FRS setlerini uygu-
layacak olan işletmeler açısından bir takım düzenlemeler yer almaktadır. 
Buna göre Tam Set TMS/TFRS’ler SPK, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı 
mevzuatına tabi şirketler (KAYİK) tarafından uygulanmaktadır. Bununla 
birlikte BOBİ FRS ise bağımsız denetim faaliyetleri kapsamında yer alan 
ve Tam Set TMS/TFRS’yi uygulama zorunluluğu bulunmayan şirketleri 
kapsamaktadır. Öte yandan KÜMİ FRS seti ise bağımsız denetime tabi 
olmayan ve bilanço esasına göre defter tutan şirketler açısından değerlen-
dirilmektedir (Gökçen vd. 2019: 418).

Bununla birlikte, finansal raporlama açısından ortaya konulan düzen-
lemeler ile vergi kanunları arasında bir takım uyumsuzluklar yer almakta-
dır. Bunlardan biri Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan 
Ar-Ge ve tasarım harcamaları ile ilgilidir. Vergi mevzuatına göre işletme-
lerin, faaliyet dönemi içerisinde ortaya çıkan Ar-Ge harcamalarını araş-
tırma ve geliştirme giderleri şeklinde iki boyutta ele almak yerine sadece 
Ar-Ge giderleri olarak tek boyuta indirgeyerek tamamını bilançoda varlık 
olarak muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Ancak 38 numaralı Türkiye 
Muhasebe Standardı’nda ise bahsi geçen harcamaların muhasebeleştirilme 
süreci araştırma ve geliştirme şeklinde iki safhada incelenmektedir. Buna 
göre, araştırma safhasında ortaya çıkan harcamaların gelir tablosunda o 
dönemin gideri olarak muhasebeleştirilmesi ön görülmektedir. Yine aynı 
standartta geliştirme safhasında ortaya çıkan harcamaların ise bilançoda 
varlık kapsamında aktifleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Ortaya çı-
kan bu durum, Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilmesinden kaynaklı 
olarak hesaplanacak kurumlar vergisi matrahı ile ilgili Türkiye Muhasebe 
Standartları ile vergi mevzuatı arasında uyumsuzluğa sebep olmaktadır.

Bu doğrultuda hazırlanan çalışmanın temel amacı, Ar-Ge ve tasarım 
harcamalarının TMS 38 ve vergi mevzuatı açısından ele alınması ve ilgili 
düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen muhasebe kayıtlarına göre ver-
gi matrahı üzerinde ortaya çıkan etkinin incelenmesidir. Bu kapsamda ça-
lışmada ilk olarak, Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 
Ar-Ge ve tasarım harcamaları ile ilgili TMS 38’de ve vergi mevzuatında 
gerçekleştirilen düzenlemeler incelenmiştir. Sonraki kısımda ise türetilen 
uygulama örnekleri kapsamında ilgili harcamaların gerek TMS 38 gerek-
se vergi mevzuatı açısından muhasebeleştirilme sürecinin vergi matrahı 
üzerindeki etkisi ele alınmıştır. Çalışma, elde edilen sonuçların değerlen-
dirilmesi ile birlikte tamamlanmıştır.  
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2. AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİ

İşletmelerin, arzu ettikleri sürdürülebilir karlılığı yakalayabilmeleri 
adına yürütmüş oldukları faaliyetlerde; zamanlama, kalite ve maliyet üç-
lüsünü iyi yönetebilmeleri gerekmektedir. Bu durum, günümüz üretim ve 
hizmet sektörünün vazgeçilmezi haline gelen teknolojik unsurların takibi 
ile mümkün hale gelmektedir. Bu sebeple, gerek ülkeler bağlamında ge-
rekse işletmeler temelinde araştırma ve geliştirme kapsamında sürdürülen 
faaliyetler sürekli bir şekilde gelişim göstermektedir.

Günümüzde işletmelerin rekabet avantajı elde edebilmeleri adına Ar-
Ge faaliyetlerine göstermiş oldukları önem düzeyi gün geçtikçe artmakta-
dır. Bu durum, söz konusu faaliyetler ile ilgili yasal mevzuatlar çerçevesin-
de geliştirilen düzenlemeleri de etkilemektedir. Bu sebeple, gerek vergisel 
bağlamda gerekse uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları 
açısından Türkiye’de çeşitli çalışmalar ortaya konulmuştur. 193 sayılı “Ge-
lir Vergisi Kanunu”, 5520 sayılı “Kurumlar Vergisi Kanunu”, 5746 sayılı 
“Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun”, 4691 sayılı ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu” ve 38 Numa-
ralı “Türkiye Muhasebe Standardı” bahsi geçen düzenlemelerdendir. 

Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile alakalı ortaya konulan düzenlemeler-
de söz konusu faaliyetlere ilişkin çeşitli tanımlar yer almaktadır. Bu kav-
ramlarla ilgili geliştirilen tanımlar incelendiğinde, genel anlamda odak-
lanılan unsurun yenilik faaliyetlerinin arttırılmasına yönelik sarf edilen 
çabalar bütünü olduğu görülmektedir.

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde faaliyet dönemi içerisinde gerçek-
leşen Ar-Ge harcamalarının ne şekilde muhasebeleştirilmesi gerektiği ile 
ilgili temelde iki yaklaşım yer almaktadır. Bunlar:

 Ar-Ge harcamalarının dönemsellik ilkesi gereğince oluştuğu dö-
nem içerisinde gelir tablosunda gider olarak muhasebeleştirilmesi,  

 Ar-Ge harcamalarının dönemsellik ilkesi gereğince oluştuğu dö-
nem içerisinde bilanço varlıkları arasında aktifleştirilmesi.

Bu doğrultuda, Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile ilgili ortaya çıkan 
harcamaların muhasebeleştirilme sürecinde vergi mevzuatı ve muhasebe 
standartları açısından bir takım farklılıklar yer almaktadır. Buna göre, iz-
leyen kısımda Ar-Ge ve tasarım harcamalarının muhasebe standartları ve 
vergi mevzuatı açısından ne şekilde incelenmesi gerektiği başlıklar halin-
de ele alınıştır.

2. 1. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı Açısın-
dan Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri

Geliştirilen 38 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı’nın amacı, 
farklı bir standartta özel bir durumu bulunmayan maddi olmayan duran 
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varlıkların muhasebeleştirilme yöntemleri ile ilgilidir. Buna göre ilgili 
standartta bahsi geçen varlıkların ne tür şartları içermesi halinde muhase-
beleştirilebileceği ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır (TMS 38, Md.1). 
Bu kısımda TMS 38, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden kaynaklı 
ortaya çıkan Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilmesi dahilinde ince-
lenecektir.

İlgili standart kapsamında bir varlığın maddi olmayan duran varlık ta-
nımında yer alan kıstasları sağlayabilmesi üç temel şarta bağlanmıştır. Bun-
lar; kontrol ölçütü, belirlenebilirlik ölçütü ve gelecekteki ekonomik yararlar 
ölçütü şeklindedir. Bunun yanı sıra söz konusu varlığın belirtilen ölçütleri 
sağlaması durumunda ne şekilde muhasebeleştirileceği ve ölçüleceği yö-
nündeki açıklamalar da ilgili standartta yer almaktadır (TMS 38, Md.21).

Faaliyet dönemi içerisinde ortaya çıkan Ar-Ge harcamaları 38 Numa-
ralı Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı kapsamında iki safhada 
incelenmektedir. Bu safhalar; araştırma ve geliştirme şeklindedir (TMS 
38, Md.52).

• Araştırma Safhası

İşletme içerisinde oluşturulan bir proje ile ilgili gerçekleştirilen araş-
tırma faaliyetleri sonucunda işletmenin gelecekte herhangi bir ekonomik 
fayda sağlama ihtimalinin bulunmaması bu safhanın özünü oluşturmakta-
dır. Buna göre, araştırma safhasında ortaya çıkan harcamalar gerçekleşti-
ği dönemde gelir tablosunda gider olarak muhasebeleştirilmektedir (TMS 
38, Md.54-55). Bu bağlamda araştırma safhası kapsamında değerlendiri-
lebilecek gider türlerine ilişkin örneklere ilgili standartta yer verilmiştir 
(TMS 38, Md.56).

• Geliştirme Safhası

Bu safhanın esası, işletmenin gerçekleştirdiği araştırma faaliyetlerin-
den elde ettiği sonuçlardan faydalanarak geliştirme faaliyetleri neticesinde 
sağlayacağı ekonomik faydanın oluşması ile ilgilidir. TMS 38’de, maddi 
olmayan bir duran varlığın geliştirme safhasında değerlendirilebilmesi 
altı şarta bağlanmıştır. Buna göre ilgili varlığın söz konusu şartların ta-
mamını karşılıyor olması durumunda geliştirme safhasında ortaya çıkan 
harcamaların bilanço varlıklarında aktifleştirilmesi gerektiği belirtilmiş-
tir (TMS 38, Md.57).   

Bununla birlikte, Ar-Ge faaliyetleri sonucunda oluşan harcamaların 
araştırma ve geliştirme safhalarından hangisi kapsamında mukayese edi-
leceği ile ilgili pratikte bir takım güçlüklerle karşılaşılabilmektedir. Bu 
durumda ortaya çıkan harcamalar, araştırma safhasında meydana gelmiş 
gibi değerlendirilerek gelir tablosunda gider olarak muhasebeleştirilmek-
tedir (TMS 38, Md.53).  
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2. 2. Vergi Mevzuatı Açısından Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetleri

Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile ilgili düzenlemeler, mevzuat kap-
samında çeşitli dönemlerde ele alınmıştır. Söz konusu düzenlemeler şu 
şekildedir (Deran vd., 2017: 28):

 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,

 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 

 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 

 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 

 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki 
Kanun,

 6676 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Ka-
nun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun,

 29797 Sayılı Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine 
İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği, 

 30340 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetme-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Yasal mevzuat kapsamında geliştirilen düzenlemelerin temel amacı, 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ışığında makro açıdan sahip olunan küresel 
rekabet gücünün arttırılabilmesidir. İlgili mevzuatta, Ar-Ge ve yenilik fa-
aliyetleri ile tasarım hizmetleri kapsamında değerlendirilen harcama baş-
lıkları aşağıdaki gibidir (29797 sayılı Kanun, Md.7):

 İlk madde ve malzeme giderleri,

 Amortismanlar,

 Personel giderleri,

 Genel giderler,

 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, 

 Vergi, resim ve harçlar.

Mevzuatta, yukarıda başlıklar halinde gösterilen harcamaların nasıl 
muhasebeleştirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Kü-
çük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan-
lığı tarafından 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun’a göre oluşturulan 
teknoloji merkezleri (teknoloji merkezi işletmeleri), Türkiye’deki Ar-Ge 
merkezleri ile tasarım merkezleri, Ar-Ge projeleri, tasarım projeleri, re-
kabet öncesi işbirliği projeleri ve teknogirişim sermayesine ilişkin des-
tek ve teşvikleri kapsamak üzere 28.02.2008 tarihinde yayımlanan 5746 
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Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun’ da, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin harcamaların 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu’na göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla 
itfa edileceği belirtilmektedir (5746 Sayılı Kanun, Md. 3). Gerçekleştirilen 
Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya konulan çalışmaların olumlu niteliğe 
sahip olması durumunda aktifleştirilen tutar, 213 sayılı Vergi Usul Ka-
nunu’nda amortisman ayırma işlemleri ile ilgili yer alan hükümler çerçe-
vesinde itfa edilir. Ancak, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda 
olumlu neticeler sağlanamaması, projeden vazgeçilmesi gibi diğer durum-
ların ortaya çıkması halinde ise önceki dönemlerde aktifleştirilen tutarlar 
gider şeklinde muhasebeleştirilir (29797 sayılı Kanun, Md.8). 

Bununla birlikte, Ar-Ge faaliyetlerinin gerek nitelik gerekse nicelik 
bağlamında geliştirilebilmesi adına mevzuat dahilinde çeşitli indirim, is-
tisna, destek ve teşvik unsurları düzenlemiştir. 29797 sayılı Araştırma, 
Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama 
ve Denetim Yönetmeliği’nde söz konusu düzenlemelerin uygulama esas-
ları şu şekilde belirtilmiştir: “Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge 
merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya tek-
noloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlar-
dan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek 
amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası 
fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbir-
liği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca 
gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile Kanun kap-
samında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen 
tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhası-
ran tasarım harcamalarının tamamı 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Ku-
rumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi 
uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.” 

İlgili mevzuatta yer alan indirim, istisna, destek ve teşvik unsurların-
dan biri de “Ar-Ge ve Tasarım İndirimi” başlığı altında düzenlemiştir. Bu 
doğrultuda işletmelere Ar-Ge ve tasarım hizmetleri ile alakalı sağlanan in-
dirim oranı, yayımlanan 5746 sayılı kanun kapsamında % 40’tan % 100’e 
çıkarılmıştır. Buna göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
Ar-Ge ve yenilik projesi kapsamında değerlendirilmesi şartıyla, işletmeler 
Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan harcamaların % 
100’ünü beyanname üzerinden hesaplamış kurum kazancından indirebile-
cektir. Kurum kazancının yetersiz olmasına bağlı olarak vergi dönemi içe-
risinde indirimi sağlanamayan kısım için izleyen vergi döneminde yıllar 
itibari ile belirlenen yeniden değerleme oranında artış sağlanarak indirim 
sağlanır (5746 Sayılı Kanun, Md. 3).
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Bununla birlikte mevzuatta, söz konusu indirim tutarının nasıl he-
saplanacağı ile ilgili şu şekilde açıklama yapılmıştır: “İndirim olarak dik-
kate alınabilecek tutar, gerçek kişiler açısından sermaye desteğinin sağ-
landığı takvim yılında elde edilen beyana tabi kazanç ve iratların toplam 
tutarından geçmiş yıl zararları ve tüm indirim ve istisnalar düşüldükten 
sonra kalan tutarın yüzde onu ile sınırlıdır. Kurumlar vergisi mükellefle-
ri açısından ise sermaye desteğinin sağlandığı hesap dönemi başındaki 
öz sermayenin yüzde yirmisini aşmamak koşuluyla kurum kazancının en 
fazla yüzde onu ile sınırlı olup indirim tutarının tespitinde kurum kazancı 
olarak ticari bilanço kârı veya zararına kanunen kabul edilmeyen gider-
ler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar 
düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen 
kabul edilmeyen giderler - geçmiş yıl zararları - tüm indirim ve istisnalar] 
dikkate alınacaktır (5746 Sayılı Kanun, Md. 9).”

3. AR-GE VE TASARIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAK-
LI ORTAYA ÇIKAN AR-GE VE TASARIM HARCAMALARININ 
TMS 38 VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİ-
RİLMESİ VE VERGİ MATRAHI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN 
İNCELENMESİ

Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri kapsamında vergi mevzuatı ve 
TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı ile ilgili yapılan açık-
lamaların muhasebe uygulamaları üzerindeki etkisinin gösterilmesi ama-
cıyla aşağıda uygulama örnekleri yer almaktadır. Söz konusu örnekler, 
işletme içerisinde oluşturulan maddi olmayan duran varlık kapsamında 
ele alınmıştır.

ÖRNEK 1: İçecek sektöründe faaliyette bulunan EREL A.Ş.’nin 
mevcut üretim sistemleri gözden geçirilmiş olup, rekabet gücünün arttı-
rılabilmesi adına Ar-Ge departmanı bünyesinde yürütülen çalışmalar so-
nucunda ileri teknolojik unsurlar içeren bir makine tasarlanmıştır. Proje 
kapsamında 22.02.2018 tarihinde gerçekleşen harcamalar şu şekildedir 
(KDV ihmal edilmiştir):

Gider Türü                          Harcamanın Tutarı (TL)

İlgili Piyasanın Araştırılması        90.000

Teknik Destek Hizmeti Alımı    270.000

Gerekli Ekipman Alımı     500.000

Mühendislik Hizmeti Alımı     180.000

Model Tasarımının Sağlanması    130.000

Test Aşamalarının Gerçekleştirilmesi      70.000

TOPLAM                               1.240.000
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Buna göre yukarıda belirtilen harcamalarla ilgili TMS 38 ve mevzua-
ta ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir:

A. TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Standardı Kapsa-
mında Muhasebeleştirme

TMS 38’e göre ilgili faaliyet dönemi içerisinde ortaya çıkan Ar-Ge 
harcamaları, araştırma ve geliştirme safhaları şeklinde iki kısımda ele 
alınmaktadır. Buna göre ilk olarak araştırma safhasına ilişkin muhasebe 
kayıtları gösterilmiştir. Sonrasında ise geliştirme safhasına ait muhasebe 
süreci ele alınmıştır.

 Araştırma Safhasına İlişkin Muhasebe Kaydı

Yukarıdaki örnekte yer alan harcama kalemlerinden; ilgili piyasa-
nın araştırılması, teknik destek hizmeti alımı, gerekli ekipman alımı ve 
mühendislik hizmeti alımı kapsamında gerçekleştirilen harcamalar TMS 
38’in 54. ve 55. maddeleri gereğince gider olarak muhasebeleştirilmiştir. 
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 Geliştirme Safhasına İlişkin Muhasebe Kaydı

Yukarıdaki örnekte verilen harcama kalemlerinden model tasarımı-
nın sağlanması ve test aşamalarının gerçekleştirilmesi kapsamında ger-
çekleştirilen harcamalar, TMS 38’in 57. maddesi gereğince bilanço varlık-
larında aktif olarak muhasebeleştirilmiştir. 

B. Vergi Mevzuatı Kapsamında Muhasebeleştirme

Yukarıda yer alan ÖRNEK 1’de belirtilen harcama kalemleri ile ilgili 
mevzuat açısından gerçekleştirilen muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir: 
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Mevzuata göre EREL A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge faa-
liyetleri kapsamında ortaya çıkan 1.040.000 TL araştırma harcaması ve 
200.000 TL geliştirme harcaması olmak üzere toplam 1.240.000 TL, 263 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabında aktifleştirilmiştir. Ar-Ge ve 
tasarım faaliyetleri sonucunda yasal olarak bir hak durumunun gerçekleş-
mesi veya tescillendirilmesine bağlı olarak 263 Araştırma ve Geliştirme 
Giderleri hesabında aktifleştirilen Ar-Ge ve tasarım harcamalarına ilişkin 
tutarların tamamı alacaklandırılarak karşılığında 260 Haklar hesabı borç-
landırılır ve bu tarihten itibaren söz konusu varlık amortisman yoluyla itfa 
edilir.

Görüldüğü üzere Ar-Ge ve tasarım harcamaları özelinde, vergi mev-
zuatı ile 38 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı arasında harcama 
kalemlerinin değerlendirilmesi ile ilgili farklılıklar yer almaktadır. Söz 
konusu farklılıklar, işletmenin dönem sonu itibari ile hesaplayacağı ku-
rumlar vergisi matrahında etkili olmakla birlikte doğaldır ki dönem sonu 
oluşacak net kar üzerinde de değişikliğe sebep olacaktır. Bu durumu özet-
leyen örnek uygulamaya aşağıda yer verilmiştir.

ÖRNEK 2: EREL A.Ş.’nin 2018 yılına ait hazırlamış olduğu ku-
rumlar vergisi beyannamesi aşağıda yer almaktadır. Buna göre ilgili iş-
letmenin mevzuat gereğince faydalanacağı Ar-Ge indirimi kapsamında 
hesaplanan kurumlar vergisi matrahı ve kurumlar vergisi tutarına ilişkin 
açıklamalar şu şekildedir:

Açıklama                  Tutar (TL)

 Ticari Bilanço Karı            2.200.000

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler                                          40.000

Geçmiş Yıl Zararları     80.000

Ar-Ge İndirimi Tutarı              1.240.0002

Yukarıda ilgili işletmenin 2018 yılına ait özet kurumlar vergisi be-
yannamesi yer almaktadır. Söz konusu beyannameye göre; ticari bilanço 

2  Örnek 1’in mevzuata ilişkin verilerinden alınmıştır.
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karı 2.200.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderler 40.000 TL, geçmiş 
yıl zararları 80.000 TL ve Ar-Ge indirimi tutarı 1.240.000 TL’dir. Buna 
göre EREL A.Ş.’nin mevzuat kapsamında belirtilen Ar-Ge indiriminden 
faydalanabilmesi adına 5746 sayılı Kanun’un 9. Maddesi gereğince Ar-Ge 
indirimine esas tutar şu şekilde hesaplanmaktadır:

 İndirime Esas Tutar = Ticari Bilanço Karı (Zararı) + Kanunen Kabul 
Edilmeyen Giderler - Geçmiş Yıl Zararları - Tüm İndirim ve İstisnalar

EREL A.Ş.’nin yukarıda yer alan 2018 yılına ait özet kurumlar vergisi 
beyanı incelendiğinde; ticari bilanço karının 2.200.000 TL, kanunen ka-
bul edilmeyen giderlerin 40.000 TL ve geçmiş yıl zararlarının 80.000 TL 
olduğu görülmektedir. Buna göre Ar-Ge indirimine esas tutar aşağıdaki 
gibidir:

2.160.000 = 2.200.000 + 40.000 - 80.000

Elde dilen 2.160.000 TL üzerinden mevzuat gereği sağlanan Ar-Ge 
indirimi desteği çıkarılarak kurumlar vergisi matrahına ulaşılacaktır. 
Buna göre:

920.000 = 2.160.000 - 1.240.000

EREL A.Ş.’nin 2018 dönemine ait kurumlar vergisi matrahı 920.000 
TL’dir. İlgili işletme, Ar-Ge indiriminden faydalanmasaydı hesaplanan 
kurumlar vergisi matrahı 2.160.000 TL olacaktı. Söz konusu matrah üze-
rinden % 20 esas alınarak ödenecek kurumlar vergisi tutarı ise şu şekil-
dedir:

184.000 = 920.000 x % 20

Buna göre, ilgili işletmenin 2018 dönemi dahilinde ödeyeceği kurum-
lar vergisi tutarı 184.000 TL’dir. Öte yandan, ilgili işletme Ar-Ge indiri-
minden faydalanmasaydı hesaplanan kurumlar vergisi tutarı 432.000 TL 
şeklinde ortaya çıkacaktı. Mevzuattan kaynaklı Ar-Ge indirimi düzen-
lemesi sonucunda işletmenin sağlamış olduğu vergi avantajı incelenecek 
olursa:

248.000 = 1.240.000 x % 20

Bu kapsamda mevzuatta yer alan Ar-Ge indiriminin, dönem sonu öde-
necek vergi tutarı üzerinde 248.000 TL düzeyinde etkiye sahip olduğunu 
söylemek mümkündür. Bir başka ifade ile hazırlanan örnek kapsamında 
mevzuat gereğince faydalanılan Ar-Ge indiriminin ilgili işletmenin dö-
nem sonu itibari ile ödeyeceği kurumlar vergisini 248.000 TL azaltacağı 
ifade edilebilir.
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Tablo 1. Ar-Ge İndirimi İle İlgili Açıklamalar (TL)

Ar-Ge İndiriminden 
Faydalanılmamış

Tutar (TL) Ar-Ge İndiriminden 
Faydalanılmış

Tutar (TL)

Kurumlar Vergisi Matrahı 2.160.000 Kurumlar Vergisi Matrahı 920.000
Kurumlar Vergisi Tutarı 432.000 Kurumlar Vergisi Tutarı 184.000

Mevzuat kapsamında sağlanan Ar-Ge indiriminden faydalanılması 
durumuna göre kurumlar vergisi matrahında ve hesaplanan kurumlar ver-
gisi tutarında meydana gelen değişiklikler Tablo 1’de özet halde gösteril-
miştir. Buna göre ilgili işletmenin söz konusu indirimden faydalanması 
durumunda hesaplanan kurumlar vergisi matrahı ve ödenecek kurumlar 
vergisi tutarı sırasıyla 920.000 TL ve 184.000 TL’dir. Bununla birlikte ilgi-
li işletme Ar-Ge indiriminden faydalanmasaydı, bu durumda hesaplanan 
kurumlar vergisi matrahı ve ödenecek kurumlar vergisi tutarı sırasıyla 
2.160.000 TL ve 432.000 TL şeklinde gerçekleşecekti.

Tablo 2. Vergi Beyanına İlişkin Özet Bilgiler (TL)

Açıklama Adı Tutar (TL)

Ticari Bilanço Karı 2.200.000
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 40.000
Geçmiş Yıl Zararları 80.000
Kurumlar Vergisi Matrahı 920.000
Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı 184.000
Sağlanan Vergi Avantajı 248.000
Ar-Ge İndirimine Esas Tutar 2.160.000

Ortaya çıkan sonuca göre EREL A.Ş. mevzuat gereğince 2018 döne-
minde 248.000 TL vergi avantajı elde etmiştir. Bununla birlikte, yukarıda 
da belirtildiği üzere gerçekleştirilen Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri sonu-
cunda işletmenin yasal açıdan kullanım hakkına sahip olacağı bir varlığın 
oluşması durumunda bilançoda varlık olarak aktifleştirilen ilgili faaliyet-
ler kapsamında ortaya çıkan harcamalar, amortisman ayırma dahilinde 
itfa edilecektir. Bunun yanı sıra, ilgili faaliyetler sonucunda herhangi bir 
netice elde edilememesi durumunda ise aktifleştirilen Ar-Ge ve tasarım 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Ar-Ge ve tasarım harcamalarına ait 
tutarların tamamı ilgili dönemde gelir tablosunda gider olarak muhasebe-
leştirilir. 

Bununla birlikte elde edilen bu veriler ışığında hesaplanan kurumlar 
vergisi tutarı, vergi giderini gösteren 691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Ya-
sal Yükümlülük Karşılıkları hesabının borcuna yazılır. Dönem sonu itiba-
ri ile kesinleşmemiş olan vergi ile ilgili borç tutarı 370 Dönem Karı Vergi 
ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları hesabının alacağına aktarılır. Bu-
nunla ilgili yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:
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Öte yandan dönem sonunda yapılması gereken muhasebe kayıtları 
vergi tutarını da gösterecek şekilde aşağıdaki gibi olacaktır:

Son olarak 692 Dönem Net Karı veya Zararı hesabına yazılan net kar, 
bilançoda gösterilmek üzere 590 Dönem Net Karı hesabına aktarılır. Bu-
nun için de yapılması gereken kayıt aşağıdaki gibi olur:

Mevzuatta yer alan Ar-Ge indirimi kapsamında sağlanan vergi indi-
riminin dönem sonu karı üzerindeki etkisi yukarıda açıklanmaya çalışıl-
mıştır. Buna göre mevzuat gereği tanınan Ar-Ge indirimi hakkından kay-
naklı vergi avantajı söz konusu olmasaydı EREL A.Ş.’nin dönem sonu net 
karı 1.768.000 TL olacaktı. Ancak 5746 sayılı Kanun’un sağlamış olduğu 
Ar-Ge indiriminin dönem sonu ödenecek vergi tutarı üzerinde 248.000 
TL vergi avantajı sağlaması sonucunda ilgili işletmenin dönem sonu net 
karı 2.016.000 TL şeklinde gerçekleşmiştir. 

4. SONUÇ 

Teknolojik bağlamda yaşanan küreselleşme, işletmeleri ve yönetim-
leri baş edilmesi güç rekabet ortamlarında faaliyette bulunmak zorunda 
bırakmaktadır. Bu doğrultuda gerek işletmelerin sahip oldukları rekabet 
güçlerini geliştirebilmeleri, gerekse ülkelerin küresel pazar içerisinde bu-
lundukları konumlarını güçlendirebilmeleri bağlamında ortaya konulacak 
Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine duyulan ilgi gün geçtikçe artmaktadır.  
Söz konusu rekabet gücünün elde edilebilmesi ise yeniliğe götüren başarı-
lı adımlar neticesinde sağlanabilmektedir. Bu sebeple işletmelerin önünde 
iki seçenek yer almaktadır. Bunlardan ilki, yeni olanın işletme tarafından 
ortaya konulmasıdır. İkincisi ise ihtiyaç duyulan yenilik faaliyetlerinin 
takip edilmesi suretiyle organizasyonun yapısına uygun bir şekilde adap-
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tasyonunun sağlanmasıdır. Bu doğrultuda, bahsi geçen adımların tercih 
edilme sürecinde en önemli unsur Ar-Ge faaliyetleri olacaktır. 

Türkiye’de Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri ile ilgili teşvik ve destekler 
kapsamında geliştirilen düzenlemelere bağlı olarak, söz konusu faaliyet-
lere katılım düzeyinin gün geçtikçe artış gösterdiğini söylemek mümkün-
dür. Bu durum, konunun gerek mevzuat açısından gerekse uluslararası 
muhasebe ve finansal raporlama standartları açısından incelenmesini ge-
rekli hale getirmektedir. Bunun temel sebebi, Ar-Ge ve tasarım faaliyetle-
ri kapsamında ortaya çıkan harcamaların doğru bir şekilde değerlendiril-
mesine bağlı olarak dönem karı üzerinde meydana gelebilecek muhtemel 
kasıtlı etkilerin önlenebilmesidir.

38 numaralı Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında işletme içe-
risinde oluşturulan maddi olmayan bir duran varlıkla ilgili ortaya çıkan 
Ar-Ge harcamaları, araştırma ve geliştirme şeklinde iki safhada ele alın-
maktadır. İlgili standarda göre; araştırma safhasına ilişkin harcamalar 
gelir tablosunda giderleştirilirken, geliştirme safhasında ortaya çıkan har-
camalar ise bilançoda varlık kapsamında aktifleştirilir. Bununla birlikte 
geliştirime safhasında aktifleştirilen tutar, dönem içerisinde amortisman 
ayırma yoluyla itfa edilerek ilgili hesaplar aracılığı ile dönem gideri olarak 
muhasebeleştirilir. Ancak bu durum vergi mevzuatı açısından farklılık arz 
etmektedir. Buna göre ilgili mevzuatta, 38 numaralı Türkiye Muhasebe 
Standardı’nın aksine dönem içerisinde ortaya çıkan Ar-Ge ve tasarım faa-
liyetlerine ilişkin harcamaların tamamının bilançoda varlık olarak muha-
sebeleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Yine ilgili mevzuatta, bilanço 
varlıkları kapsamında aktifleştirilen Ar-Ge ve tasarım harcamalarına 
ilişkin kısım için işletmenin yasal açıdan kullanım hakkına sahip olacağı 
bir varlığın oluşması durumunda ortaya çıkan harcamaların, amortisman 
ayırma dahilinde itfa edileceği belirtilmektedir. Bu durum, finansal ra-
porların sunumunda bilgi asimetrisine sebep olmakla birlikte, işletmelerin 
finansal başarılarının gerçeğe uygun bir şekilde ortaya konulabilmesine 
engel teşkil edecek bir yapıya sahiptir. 

Bu doğrultuda, Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 
Ar-Ge ve tasarım harcamalarının muhasebeleştirilmesi sürecinde mevzu-
at ile uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları arasında 
yaşanan farklıların uyumlaştırılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 
bahsi geçen harcamaların ilgili hesaplarda gerektiği şekilde izlenmesi, 
gerek vergisel açıdan gerekse finansal yapı açısından doğru sonuçlara 
ulaşılabilmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, işletme dışı müşteriler 
tarafından talep edilen finansal raporların sunumunda da güvenilirliğin 
sağlanmasına bağlı olarak işletmelerin rekabet gücünü olumsuz yönde et-
kileyebilecek nitelikte sonuçların oluşması engellenecektir. 
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GİRİŞ

19. yy.da fayda kavramı merkezli ortaya koyduğu ahlâk teorisiyle 
tanınmış olan Jeremy Bentham, ahlâkî, hukuki, siyasi, ekonomik bütün 
faaliyetlerin ana ilkesinin bu faaliyetlerin sonucunda elde edilecek fayda 
olduğunu ileri sürmüştür. Her çeşit davranışın gerisinde fayda olduğu-
na dair sözleri, bu faydanın kapsamı ve yol açacağı zararlar konusunda 
eleştiriler almıştır. Özellikle faydaya dayalı eylemin ahlâken doğru ve iyi 
kabul edilmesi, yine bu eylemlerin bireyi gerçek mutluluğa ulaştıracağı 
yönündeki anlayış, faydacılığın insanların bencil duygularını pekiştirece-
ği ve bunun da ahlâklı olmakla bir sayılacağına dair eleştiriler almasına 
yol açmıştır.

Her ne kadar insanın eylemlerinde bireysel faydasını gözetmesi ve 
fayda hesabı yapması, doğal bir durum ise de klâsik ahlâk anlayışlarında 
bu tutum hoş karşılanmamış, bencil duygu ve davranışlara güzel ve onay-
lanan davranışlar arasında yer verilmemiştir. İnsandaki bu doğal eğilim, 
dini ve ahlâkî öğretiler vasıtasıyla bireyden diğer insanlara yani bireyin 
kendi faydası ve mutluluğu ile birlikte başkalarının fayda ve mutluluğunu 
da dikkate almaya doğru yönlendirilmiştir.

Ancak Bentham, teorisinin bencillikle özdeşleştirilmesine karşı bi-
reysel, hukuki, ekonomik bütün davranışların merkezine koyduğu fayda 
kavramını genelleştirerek “en fazla sayıda insana en fazla mutluluk” şek-
linde formüle etmiştir. Böylece bireysel bencilliği bir anlamda sosyal ben-
cilliğe dönüştürmüştür denilebilir. Aşağıda ayrıntılı olarak ifade edileceği 
üzere, “en fazla sayıda insan kimlerden oluşuyor yani bu fazlalığı oluştu-
ran bireylerin özellikleri nedir ve bu özellikleri taşıyan insanlar gerçekten 
en fazla sayıyı oluşturuyorlar mı?” gibi sorular sosyal bencillik kavramı-
nın ileri sürülmesine sebep olan düşüncelerdir.

Bentham’ın yazılarında, bilhassa hukukla ilgili görüşlerini ifade etti-
ği yazılarında, eşitliğin sağlanması ve adaletin eşit dağıtılmasını istediği, 
döneminin hukuk anlayışını reforme ettiği, yapılan hukuksuzluklara dik-
kat çekerek onların düzeltilmesi yönünde fikir beyan ettiği görülmektedir. 
Zamanının ceza ve medeni hukukundaki eksiklikleri açıkça söyleyerek 
zayıf ve güçsüz insanların haklarının ihlal edilmesine karşı çıkmış, pek 
çok ülkeye de bu yönde danışmanlık yapmıştır.

Fakat bu düşüncelerini ortaya koyduğu dönemin de göz ardı edil-
memesi gerekir. Bentham’ın eşitlik ve adaleti savunduğu sosyo-kültürel 
şartlara bakıldığında İngiltere’nin Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirdiği, bu 
devrimin yarattığı ekonomik zenginliğini artırmak için haksız ve insafsız 
bir uygulama ile sömürge faaliyetlerine hız verdiği görülmektedir. Dolayı-
sıyla böyle bir ortam içinde filozofun kendi ülkesinin eşitlik ve adaleti yok 
sayan bu uygulamalarına mı karşı çıktığı yoksa beyaz ırkın kendi içindeki 
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eşitsizlik ve adaletsizliğini mi eleştirdiği sorusu akla gelmektedir.

Genel olarak faydacılığın ilkeleri ve bu ilkelerin açıklandığı yazıları-
na bakıldığında buna dair bir ayırım göze çarpmamaktadır. Ancak Bent-
ham’ın ülkesinin faydasına olan ve halkının mutluluğuna hizmet eden bu 
politikalardan düşüncesini ne oranda soyutlayarak insanlığın geneli için 
fayda ve bunun sonucunda mutluluk getirecek şeylerin doğru ve iyi oldu-
ğuna inandığının da sorulması gerekir.

Bu ve benzeri sorular merkezinde faydacı felsefe eleştirilmiştir. Fay-
dacılığa yeni yaklaşımlar adı altında klâsik faydacılık eleştiri oklarına 
maruz kalmış ancak bu eleştiriler üzerinden de teoriye yeni bakış açıları 
getirilmiştir. Aşağıda değineceğimiz bu eleştirilerin büyük oranda fay-
dacılığın ahlâkî yönü ile ilgili olduğu görülmektedir. Ahlâkî düşünce ve 
bakışın, ekonomiden siyasete, pratik hayattan düşünce dünyasına kadar 
insana dair bütün durumları içine alan, bu durumları şekillendiren duygu 
ve düşünce bütünlüğü olduğu ve ele aldığı konular ile etkilediği alanın 
genişliği düşünülünce eleştirilerin teorinin ahlâkî yönü üzerinde yoğun-
laşması çok da garipsenecek bir durum olmamalıdır. 

Buna bağlı olarak ahlâkın ve ahlâka dair teorilerin çok geniş olan 
etki gücü, farklı coğrafi alanlara yayılmasından da anlaşılabilir. Nitekim 
faydacılık, İngiltere’de ortaya çıkmış olmakla birlikte başta Fransa olmak 
üzere pek çok ülkeye yayılmış ve girdiği ülkelerin düşünce dünyasını et-
kilemiştir. Bu ülkelerden birisi de çok geniş sınırlara sahip olan Osmanlı 
coğrafyasıdır. O dönemde Batı’da hâkim fikir akımları arasında faydacı-
lık da bulunmasına rağmen bu felsefi ve ahlâkî düşüncenin Osmanlı dü-
şünürleri üzerindeki etkisinin ne olduğu ile ilgili doğrudan bir çalışma 
henüz yapılmamıştır. Faydacılığın doğrudan etkisi, eğitim, felsefe, tarih 
gibi alanlara yönelik yapılan dönemsel çalışmalardaki atıflar dışında gerek 
düşünürler gerekse eser bazında derinlemesine bir çalışmanın olmadığı 
görülmektedir.2 Bu konuda büyük boşluk olmakla birlikte daha geniş ve 
bağımsız bir çalışma konusu olduğu için bu çalışma içinde de faydacı fel-
sefenin Osmanlı düşüncesine etkisine yer verilmemiştir. Nitekim Osmanlı 
fikir adamlarının siyasi, tarihi, ahlâkî düşüncelerine Bentham’ın görüşle-
rinin nasıl ve ne derece etki ettiğine dair çalışmalar, çağdaş İslam ve Türk 
düşüncesi açısından da önem arzetmektedir.

Bu durum, Türk entelektüel ve akademik hayatında da konuyla ala-
kalı bir boşluk olduğunu göstermektedir. Bizi böyle bir kanaate götüren 
sebep ise faydacılık ve Bentham üzerine yapılmış çalışmaların oldukça 
sınırlı olmasıdır. Özellikle de faydacı felsefi düşüncenin ahlâkî yansıma-
2  Buna dair Harun Anay’ın “Jeremy Bentham’ın Etkisi ve Yararcılığın Çağdaş Arap 
Düşüncesine Girişi” isimli makalesi, araştırabildiğimiz ve ulaşabildiğimiz kadarıyla, 
bu zamana kadar yapılan tek ve derinlikli bir çalışmadır. Fakat bu makale de Osmanlı 
coğrafyası içinde yer alan Arap düşünce dünyasını ele alması bakımından merkezdeki 
Osmanlı düşünürlerine dair sınırlı bir bilgi içermektedir.
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ları üzerine yapılmış çalışmaların yetersizliği dikkat çekmektedir. Buna 
binaen bu çalışmanın sınırları içinde öncelikle Bentham’ın entelektüel bi-
yografisine değinilecek, ardından fayda kavramının Bentham tarafından 
nasıl anlaşıldığı ve kavramın ahlâka etkisi ortaya konulacak, daha sonra 
da bu felsefi düşünceye yönelik eleştiriler anlatılacaktır. Bu başlıkların ele 
alınmasında tasviri bir yöntem takip edilmiş olup zaman zaman meselele-
re dair soru ve tartışmalara da yer verilecektir.

I. Bentham’ın Entellektüel Hayatı:

Hukukçu, reformcu nitelikleriyle öne çıkan 18.yy. İngiliz filozofu 
Jeremy Bentham’ın (ö. 1832) hayatın pek çok alanı, ekonomik, siyasi, 
ahlâkî, entellektüel hayat, üzerindeki etkisi oldukça güçlü olmuştur. Bu 
niteliğine bağlı olarak adı geçen alanlarda yazmış olduğu yazılarının bir 
kısmı klâsikler arasındaki yerini almıştır (Bentham, 2005, s. xxxi.).

1748 yılında Londra’da dünyaya gelen Jeremy Bentham, modern fay-
dacı felsefenin kurucusu ve öncülerinden biridir. Kendisinden önce de 
ahlâkın merkezine fayda kavramını koyan başka düşünürler olmuş ise 
de Bentham, bu kavramdan hareketle ahlâkî, hukuki, siyasi ve sosyal ge-
lişmeleri açıklayan, faydacı ahlâk teorisine farkedilir biçimde seküler ve 
sistematik bir karakter kazandıran bir kişidir. Ayrıca o, hukukçu kimliği 
ile bu alanda reform niteliğinde düşünce ve uygulamaları başlatan isim 
olarak da ün yapmıştır (Crimmins, 2020, 2019, 2015.).

Filozof, sosyo-kültürel açıdan büyük değişimlerin meydana geldiği 
bir dönemde doğmuştur. Ekonomiden siyasete önemli sonuçlar doğuran 
Endüstri Devrimi (1760) ile Fransız Devrimi (1789), buna bağlı olarak 
orta sınıfın güç kazanması gibi dünyayı etkileyen değişimler, hem takip 
edeceği fikrin oluşmasında ve şekillenmesinde etkili olmuş hem de fikir-
leri söz konusu değişimlere teorik gerekçe oluşturmuştur. Nitekim hukuk 
ve ahlâka yön veren ilke olarak faydayı (utility) kabul ettiğini ilk olarak 
dile getirdiği eseri A Fragment on Government’ı (Hükümet Hakkında Bir 
Parça) 1776 yılında, ahlâka dair en önemli eseri olan An Introduction 
Principles of Morals and Legislation’ı (Ahlâk ve Yasamanın İlkelerine 
Giriş) ise 1780 yılında yazdı. Dolayısıyla onun fikirlerinin ana ilkelerini 
ortaya koyduğu yıllar, iki büyük devrimle aynı zaman dilimlerine rast-
lamaktadır. Bu ikinci eseri, aynı zamanda, ceza hukukuna dair bir teori 
geliştirmenin ilk denemesi niteliğine sahiptir (Crimmins, 2020.).

Geleneksel bir eğitim alan ve buna bağlı olarak da Ahlâk ve Yasama-
nın İlkelerine Giriş gibi büyük eserleri daha çok geleneksel bir özellik 
gösteren İngiliz düşünürünün felsefi fikirlerinin Aydınlanma düşüncesi-
nin genel karakterini yansıttığı söylenebilir. Pratik uygulamaları dikkate 
alarak felsefi sistemini kurarken John Locke (ö. 1704), David Hume (ö. 
1776), Adam Smith (ö. 1790) gibi Aydınlanma dönemi düşüncesinin olu-
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şumunda ve sürdürülmesinde etkili olan filozofları takip etmiştir (Bent-
ham, 2005, s. xxxi-xxxii.).

Ancak Bentham’ın, özellikle, Locke’un ahlâkî düşünceye etkisini 
veya faydacı ahlâk felsefesine katkısını görmezlikten geldiği ileri sürül-
müştür. Locke3 tabula rassa görüşüyle doğuştan gelen fikirler olmadı-
ğını dolayısıyla insanın tabii bir ahlâk duygusu ile dünyaya gelmediğini 
söylemiş; buna bağlı olarak da insan davranışını yöneten bir güç olarak 
mutluluğu ortaya çıkaran hazzın temellerini araştırmıştır. Ona göre, haz-
la birlikte insanlara fayda ve daha büyük bir iyilik sağlayan başka davra-
nışlar da vardır. Fakat, Bentham Locke’un haz ve acının anlaşılması yö-
nündeki çabalarını takdir etmekle birlikte Mill tarafından onun Locke’un 
etik alana yaptığı katkıya karşı ilgisiz kaldığı ifade edilmiştir. Örneğin 
Locke, toplumsal kabulü olan ve bireye dünyevi bir avantaj sağlayacağı 
yönünde güven veren sempati davranışının faydası ile ilgilenmişken bun-
ların Bentham nazarında bir karşılık bulmadığı ileri sürülmüştür (Hol-
lander, 2020, s. 1 [Introduction Başlık 10]).

Dolayısıyla Bentham’ın pratik hayatın içinde ve insan eylemlerinden 
hareketle bir felsefe geliştirdiği rahatlıkla söylenebilir. Bunun sebeplerin-
den biri olarak ise ilgi duyduğu alanların, hukuk-ahlâk-siyaset gibi felse-
fenin pratik yönüyle ilgili olması gösterilebilir. Nitekim pratik ve eylem 
alanıyla ilişkili düşüncelerinin izlerini, ahlâk ve hukukun kaynağı olarak 
fayda ilkesini kabul etmiş olmasında görmek zor olmayacaktır. Bir başka 
ifadeyle ahlâk ve hukukun gayesini, bireye fayda sağlamak olarak belirle-
miştir ki bu düşüncesiyle de faydacı felsefenin kurucusu kabul edilmiştir  
(Cengiz, 2016, s. ıv.). Bu yöndeki çalışmaları, Avrupa kıtasında özellikle 
de İngiltere ve Amerika’da çok etkili olmuş ve kendisine büyük bir şöhret 
kazandırmıştır. Fakat bu şöhretin elde edilmesine düşüncelerinin eleşti-
rilmesi, küçümsenmesi hatta dikkate alınmaması gibi hususlar da dahil-
dir. İngiliz kültür dünyası içinde dünyaya gelmiş ve yetişmiş olmasına 
rağmen fikirlerinin en derli toplu biçiminin Fransızca olarak varlık bul-
ması da onunla ilgili bir başka ilginç detaydır (Bentham, 1871, s. ııı-ıv.).

Filozofun daha çok İngiltere dışında kabul görmesinin sebeplerinden 
birisi, İngilizce yayımladığı bazı denemelerinin İngiliz okuyucusu üze-
rindeki etkisinin veya bunlara olan ilginin çok az olması gösterilmiştir. 
Bir diğer sebep ise aslen Cenevre’li olup uzun yıllar St. Petersburg’da 
yaşayan ve orada Protestan rahibi olarak şöhret elde eden Etienne Du-

3  John Locke, zamanının en ünlü ve önemli filozof ve yazarlarından biridir. Hıristiyan kilise 
okulunda geçen başarılı eğitim yıllarında öne çıkan bir sima oldu ve mezun olduktan sonra 
fizik alanındaki çalışmalar üzerinde yoğunlaştı. Diplomatik görevler yaptı ve döneminin 
ünlü diplomatlarıyla tanışma fırsatı buldu. Bu tanışmalarına vesile olan isimlerden birisi, 
“lord” ünvanı da olan Shaftesbury, Locke ile ilgilendi ve onu çalışmalarını politika ve 
felsefeye uygulaması için teşvik etti. 1690 yılında ünlü eseri Essays Concerning Human 
Understanding basıldı. Bkz. John Locke, Locke Essays: An Essay Concerning Human 
Understanding, c. I, Hayes-Zell Publishers, Fhiledalphia 1854, s. 3-4.
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mont’ın (ö. 1829), Londra’ya gelerek Bentham’ın dostluğunu kazanması, 
düşünürün müsveddelerini inceleme ve adeta onun gizli kalmış hazine-
lerini keşfetme imkânı elde etmesi, Bentham’dan bu yazıları düzenleme, 
tamamlama ve Fransızca’ya tercüme etmek için izin istemesidir (Bent-
ham, 1871, 2. Baskı, s. ıv.). 

Bentham, baba mesleği olmasının da etkisiyle, hayatının önemli bir 
kısmında hukuk üzerinde çalışmış, hukuk ve siyasete dair bir teori geliş-
tirme yönünde çaba sarfetmiştir. Onun ahlâk, hukuk, iktisat gibi alanları 
etkilemiş olan fikirleri, yayımlanmaya uygun olmayan dağınık haldeki 
müsveddelerinde kalmış; ancak bu müsveddeler, az sayıdaki yayımlan-
mış eserine kaynaklık etmiştir (Bentham, 1871, 2. Baskı, s. ıv.).

1832 yılındaki ölümüne kadar yazmış olduğu Ahlâk ve Yasamanın 
İlkelerine Giriş, Panoptikon Gözün İktidarı (Panopticon Or the Inspec-
tion House), Yasama Teorisi (Theory of Legislation) gibi eserlerinde or-
taya koymuş olduğu felsefi düşüncenin etki alanının genişliği sebebiyle 
ve kimi zaman Benthamcılık kimi zaman faydacılık olarak anılan bir 
sistemin kurucusu olması itibariyle hem İngiliz hem de genel düşünce 
tarihinde önemli bir yer işgal etmiş (Anay, 2011, 37, s. 101.);  1768 yılında 
özellikle ahlâk alanında fayda prensibini ortaya koyduğunda doğru ve 
yanlışın yegane ölçüsünün en fazla sayıda insana en çok mutluluk oldu-
ğunu belirlemiştir. Bu prensibin, aynı zamanda, devletin de tercih ettiği 
tek amaç olduğunu tespit etmiştir. 

Bentham’ın faydacı felsefesinde haz (pleasure), Mill’inkinde mutlu-
luk (happiness), günümüzde ise ilgi (interest) ve refah (well-being) kav-
ramlarından hareketle tanımlanan fayda kavramının (Sheng, 1919, s. 15.) 
şimdi Bentham’da nasıl tanımladığını, faydayı ahlâkî bir ilke olarak nasıl 
açıkladığına bakalım. 

II.  Bentham’da “Fayda” Kavramı:

“Utility” kavramı Türkçe’de fayda, faydalı olma, yararlılık, kulla-
nışlı gibi anlamlara gelmektedir. Ancak bu kelimeye felsefede belirli bir 
amaç ve anlam veren, fayda ile özelleştiren, daha sonra ekonomi baş-
ta olmak üzere siyaset ve ahlâk alanında da onu kullanan kişi Jeremy 
Bentham olmuştur (Broome, 1991, s. 1.). Daha doğrusu fayda kavramı-
nı haz-acı merkezinde ele alıp bir ahlâk teorisi geliştiren, bu kavramları 
özellikle ahlâk ve hukuk alanında temel prensip olarak kabul eden ilk kişi 
Bentham’dır (Anay, 2011, s. 99, 104.). Yukarıda ifade edildiği üzere fayda 
(utility) kavramından hareketle ahlâk felsefesine dair görüş beyan eden 
pek çok kişi olmuştur. Bunlardan birisi, felsefi görüşleriyle Bentham’ı 
da etkileyen isim olan John Locke’dur (Crimmins, 2020 Summer, başlık 
Philosophical foundations). Locke, zaman içinde erdem ahlâk anlayışı-
nın terkederek faydacı ahlâk teorisini benimsemiştir (Hittinger, 2002, s. 
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87.). Locke fayda kavramını kullanmış fakat faydayı ortaya çıkaran daha 
büyük iyilik ve mutluluğun elde edilmesini sadece haz ve acı ikilisi ile 
sınırlandırmamış, kavramın kullanılmasını akıl merkezinde açıklamıştır. 
Hatta insanın tecrübesine dayanarak sonunda daha büyük acılarla karşı-
laşma pahasına haz veren eylemleri yapmayacağını ifade etmiştir. Buna 
binaen bir eylemin doğruluğunu onun faydalı olmasıyla ilişkilendirme-
miş tam tersine faydayı eylemin doğruluğunda görmüştür (Aarsleff, 1969, 
2010, s. 114-115.).

“Utilitiy” kavramı genel olarak “usefulness” anlamında kullanılmış-
tır ki bunu “kullanışlılık” şeklinde Türkçeye çevirebiliriz. 18.yy. tecrü-
beci filozofları ile 19.yy.ın faydacı filozofları tarafından “utility”e “use-
fullnes”tan farklı bir anlam verilmiş fakat bu anlam üzerinde tam bir 
uzlaşma sağlanamamıştır. Türkçede “fayda” kelimesi ile karşıladığımız 
“utility” kavramının teknik olarak üç anlamından söz edebiliriz. Bunlar: 
Haz ve acı, bireyin mevcut tercihlerinin tatmin edilmesi ve mutluluktur. 
Bu üç anlam, bazı ahlâkçılar tarafından kabul görürken bugün öne çıkan, 
daha çok, haz ve acı ile bireyin tercihleri olmuştur (Mongin-d’Aspre-
mont, (t.y.), s. 373.).

Bentham, fayda (utility) kavramıyla kendisinde fayda, avantaj, haz, 
iyilik ve mutluluk taşıyan veya acı, mutsuzluk ve kötülüğün olmadığı şeyi 
kastetmekte; “fayda”dan muradının bu olduğunu ifade etmektedir. Bu 
özelliklerin her biri aynı zamanda fayda kavramının niteliklerini oluş-
turmaktadır. Şöyle ki bir şeyin fayda sağlayıp sağlamadığını değerlendir-
menin ölçütü, bize veya topluma avantaj getirip getirmediği, haz verip 
vermediği, mutluluk hissettirip hissettirmediği gibi unsurlardır (Bentham, 
2005, s. 12.). Yine buna bağlı olarak eylemler, avantaj, haz ve mutluluk 
kavramlarına uygunlukları veya bu sonucu doğurup doğurmamaları açı-
sından değerlendirilir ve bu sonuç da kişi için fayda olarak tanımlanır.

Filozof, davranışın doğuracağı haz duygusunun sonucunda hissedi-
len mutluluğu gerçek mutluluk olarak tanımlamış; bu hazzı ortaya çı-
karan davranışı da ahlâken doğru ve makbul bir davranış olarak kabul 
etmiştir. Faydanın elde edilmesine bağlı olarak hissedilen mutluluk, fay-
dacı felsefenin, “fayda veya mutluluk” veya “en fazla mutluluk” ilkesi, bu 
ilkenin taraftarı olan kişilerin ise faydacılar (utilitarians) olarak isimlen-
dirilmesine yol açmıştır (Broom, 1991, s. 1.).

Bentham, “en fazla mutluluk” ilkesiyle ilgili tamamlanmamış ve 
fakat kendisinin ölümünden sonra yayımlanan yazılarında “Hükümetin 
haklı görülebilir tek amacı olarak ifade edilen bu ilkeden anladığım, top-
lumun en çok sayıda bireyine en fazla mutluluğun sağlanmasıdır.” diye-
rek özetle adı geçen ilkeden beklenen gayeyi ortaya koymuştur. Bununla 
birlikte bu anlamdaki ilkenin, genel olarak, siyasal iktidarın eleştiriden 
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uzak yegâne amacı olduğunu ifade etmiştir (Bentham, 1824, s. 315 [dip-
not a]).

Fayda kavramının yukarıdaki ilke ile birlikte içerdiği anlam, özellik-
le, şeylerin veya eylemlerin fayda sağlayıp sağlamadığından ziyade bun-
ların genel mutluluğa yaptıkları katkılardır. Yani ortaya çıkan faydanın 
sadece belirli kişi veya gruplara mutluluk sağlaması değil, toplumun ola-
bildiğince bütün bireylerine mutluluk getirmesi amaçlanmaktadır. Çün-
kü Bentham’a göre, insanlar, hazlarını artırıp acılarını azaltacak şekilde 
davranışta bulunurlar ve böylece kendi mutluluklarını en üst seviyeye çı-
karırlar. Burada bireysel hazza dayalı bireysel mutluluğun elde edilmesi 
yönündeki tabii eğilimin yanında toplumsal mutluluğun önemli olduğuna 
dair bir ilkenin öne çıktığı görülmektedir (Ross, 1999, s. 10-11.). Nitekim 
bir grubun mutluluğunu artırma veya azaltma derecesine ve kuvvetine 
göre bir eylemin onaylanıp onaylanmaması, bu eylemin ahlâkî değer taşı-
yıp taşımaması fayda kavramı merkezinde değerlendirilmektedir. Bu hem 
bireyin hem de yönetici sınıfın uygulamaları açısından dikkate alınması 
gereken bir kriter olarak ortaya konulmuştur (Bentham, 2005, s. 12.).  

Burada karşımıza şöyle bir sorun çıkmaktadır: Herhangi bir eylem 
kişiye hem haz hem de acı veriyorsa o eylemin faydalı olup olmadığı-
nın ölçüsü ne olacaktır veya fayda sağlayıp sağlamadığına nasıl karar 
verilecektir? Bununla ilgili Bentham’ın fayda kavramına dair yaptığı bir 
tanımda, haz ve acı arasında kıyaslama yapılarak eylemin hem faydalı 
hem de ahlâken doğru olup olmadığının belirlenebileceğini belirtir. Şöyle 
ki bir eylem, topluma hem mutluluk hem de acı veriyorsa bu iki duygu-
dan hangisinin daha fazla hissedildiğine bakılır; eylemin topluma verdiği 
mutluluk acıdan daha büyükse onun faydalı ve doğru olduğuna karar ve-
rilir (Bentham, 1823, 1789, s. 3.).

Bu bakış açısından hareketle her zaman kişinin bir eylemin sonu-
cundan haz almasına bağlı olarak fayda temin etmesi, bunun doğuracağı 
mutluluğu yaşaması ve böylece doğru bir eylemde bulunduğunu düşün-
mesinden söz edilemez. Yani bazı insanlar, yaşadığı mutluluğun gerçek 
bir mutluluk olmadığını, bu mutluluğun kendisine fayda değil acı vere-
ceğini düşünerek acı çekerler; mutluluk acıya yol açar. Böyle bir durum-
da da haz ve mutluluğun faydanın ölçüsü olarak kabul edilebilirliği tar-
tışmalı hale gelecektir. Gerçekte bu durum veya duygu, kişilerin fayda 
kavramını tanımlamasındaki farklılıkla ilgilidir; bir kişi maddi bir fayda 
elde etmenin sonucunda mutluluk hissedebilir ama bu faydanın kendisi 
için gerçek bir fayda olmadığı kabulüyle nihai anlamda mutsuzluk yaşar. 

Anlaşılacağı üzere Bentham’ın fayda kavramı, daha çok, haz mer-
kezli mutluluk kavramıyla açıklanmaktadır. Bununla birlikte o, haz ve 
mutluluğu aynı anlamda kullanır ve bu kavramları ‘iyi’ ile bir görmekte-
dir. Bu ‘iyi’ye ise acıyı azaltıp hazzı artırma ile ulaşılmaktadır (Deveci, 
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2016, s. 12.). Nitekim Ahlâk ve Yasama İlkelerine Giriş (Introduction to 
the Principles of Morals and Legislation) adlı kitabına tabiatın insanı haz 
ve elem adlı iki egemen efendinin yönetimi altına koyduğunu, insanın ne 
yapması ve ne yapmaması gerektiğini sadece bu duygunun belirlediğini 
ifade ederek başlamaktadır (Bentham, 1823, 1879, s. 1; Daniel, 2009, s. 
3.). Bu, haz ve acı duygularının insan davranışlarına emir veren biyolo-
jik bir kanun özelliği taşıdığı anlamına gelmektedir. Yasama Usulü adlı 
eserinde de küçük farklılıklarla yer alan bu cümle ile hazzın ve elemin 
bütün insan davranışlarının ölçüsü olduğunu ifade etmektedir (Bentham, 
1871[2. Baskı], s. 2.). Faydayı da haz ile açıkladığından dolayı, ona göre, 
hayatın gayesi hazzın hissedilmesine bağlı olarak elde edilen fayda ol-
maktadır. Yine Theory of Legislation’da “Ahlâki iyi fiziksel iyiliğe yol 
açma eğilimi göstermesinden dolayı iyidir; ahlâki kötülük ise fiziksel 
kötülüğe yol açma eğilimi gösterdiği için kötüdür.” (Bentham, 1871, s. 
3.) diyerek fiziksel iyilik veya kötülük ile ahlâki iyilik ve kötülüğü öz-
deşleştirmiş gibi görünse de sözlerinin devamında dile getirdiği “fiziksel 
ile kastım duyguların haz ve acıları kadar ruhun haz ve acılarıdır” (Bent-
ham, 1871, s. 3.) cümlesi ile ahlâki iyiyi maddi ve manevi hazları içine 
alacak şekilde tanımladığı anlaşılmaktadır.

Buradan hareketle hazcı bir ahlâk anlayışı ortaya koyan ve bu hazzın 
da faydaya hizmet ettiğini düşünen Bentham, fayda kavramını da olduk-
ça geniş bir anlamda kullandığını söyleyerek bir malın, herhangi birini 
herhangi bir şekilde mutlu ettiği ölçüde fayda olarak isimlendirilebile-
ceğini ifade etmiştir (Jevans, 1999 s. 89.). Fakat buradaki fayda sağlayan 
şey, maddi bir mal veya değer olduğu için, yukarıda ifade edildiği üze-
re, insanların hissettikleri manevi hazları fayda olarak isimlendirmenin 
imkânı sorunu karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda Bentham, manevi 
hazları nasıl değerlendirmiştir? sorusunun sorulması gerekir. Bir kişiye 
yardım etmenin, insanları mutlu etmenin verdiği hazzın değerinin, Bent-
ham’ın tanımındaki fayda ile çok örtüştüğü söylenemez. Örneğin evrim-
ci ahlâk anlayışındaki iyilik veya yardım görmek için başkasına iyilik 
veya yardım yapıldığını kabul eden karşılıklı özgeciliğe (altruism) benzer 
olarak, karşılıklı mutluluğa bağlı fayda anlayışından söz edilir. Yaptığı 
bir davranışla arkadaşlarını mutlu eden bir kimsenin onların mutluluğu 
sebebiyle mutluluğu artıyorsa bu kişi arkadaşlarını mutlu edecek şekilde 
davranmakla gerçekte kendi faydasına hizmet etmiş olur. Çünkü arka-
daşlarının mutlu olmasıyla bu kişinin mutluluğu artmaktadır. Bu özgeci 
davranışa belki daha güzel bir örnek Rahibe Teresa olabilir. Teresa’nın 
acınacak bir duruma düşmesine rağmen karşılığında hiçbir maddi fayda 
beklemeksizin Hintli fakir çocuklara yardım etmesi ve sonucunda hisset-
tiği mutluluğu Benthamcı teoriye göre açıklayabilmek fayda kavramını 
geniş anlamda ele almak gerekir. Teresa’nın çocuklara yardım etmesi-
nin sebebi, eğer Tanrı’ya karşı hissettiği sorumluluk duygusu ise ve bu 
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sorumluluğu yerine getirmenin verdiği bir mutluluk hissetti ise bu dav-
ranışın ona fayda sağlamadığını iddia etmek çok zor görünmektedir ki 
burada Bentham’ın ileri sürdüğü gibi haz-mutluluk ilişkisi gerçekleşmiş 
oluyor (Ross, 1999, s. 11.). İşte bu sorumluluk duygusu sonucunda hazzın 
hissedilmesi ve başkalarının mutluluğu sebebiyle mutlu olmak, manevi 
hazların da fayda kavramı içinde değerlendirilmesi ve faydanın sadece 
maddi değerle sınırlandırılmaması gerektiğini göstermektedir. 

Fayda kavramını manevi hazları da içine alacak şekilde geniş bir 
anlama sahip olduğunu düşündüğümüzde yukarıdaki örnekte yaşanan 
mutluluk hem bireysel hem de bir grubun mutluluğu olacaktır. Bununla 
birlikte yardım eyleminde bulunan kişinin bu davranışı değerlendirildiği 
ve sonucunda bireye ne kazandırdığı düşünüldüğünde bireysel bir mutlu-
luktan yani bireysel bir faydadan söz edilebilir. Fakat verilen örneklerin 
Bentham’ın en fazla sayıda insana en fazla mutluluk ilkesine uygun ol-
duğu da söylenebilir. Bentham’ın ortaya koyduğu en fazla sayıda insanın 
mutluluğu ilkesiyle bireysel fayda şu şekilde uzlaştırılabilir: Bentham’ın 
amacı, faydayı birey ile sınırlandırmamak, genelleştirmektir. Yukarıda 
sözü edilen bireysel fayda da aslında bireyin dışındakilerin fayda ve mut-
luluğu üzerinden elde edilmektedir. Yani birey, başkasının veya başkala-
rının fayda ve mutluluğunu kendi fayda ve mutluluğuna çevirmektedir. Bu 
da bireyin içinde olduğu fakat onunla sınırlı olmayan bir fayda ve mutlu-
luk tanımı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bentham fayda ilkesini ilk kez 1789 yılında ahlâkın ve yasamanın 
ilkelerine dair yazdığı eserinde açıkladığında onu temelde yönetici güç 
olarak tanımlamıştır. Bu yönetici güce yön veren ise insan tabiatındaki en 
güçlü ve etkili iki duygu olan haz ve acıdır (Duignan ve Plamenatz [ed.], 
2020 June). Bu iki güç, insanın davranışlarını etkileyen birincil faktör 
olarak yapmamız gereken şeye doğru bir temayül oluşturur ve aslında 
“ne yapmalıyız?” sorusunun cevabını belirler. “Ne yapmalıyız?” sorusu 
ise ahlâkî davranışlarla ilgilidir ve olması gerekene işaret eder.

Faydacılığı benimseyen bazı felsefe ve ahlâk teorilerinde fayda kav-
ramına iki farklı yaklaşım olduğu görülmektedir. Birincisi ‘sonuçcu fay-
da’ (decision utility), ikincisi ‘tecrübe edilmiş fayda’ (experienced utili-
ty)dır. Bentham’ın fayda kavramı, bu ikisinden “tecrübe edilmiş fayda” 
içerisinde ele alınmaktadır. Bu tür fayda anlayışının ayırt edici özelliği, 
anlık hissedilen haz/zevk duygusuyla ilişkili olmasıdır. Buna göre, tec-
rübe edilen faydanın temel yapı taşı, hazza bağlı anlık faydadır ki haz 
ve acı yaşanan her bir anı etkiler ve bunların zaman içinde birikmesiy-
le fayda sağlayan şeylere dair bir tecrübe oluşur (Kahneman vd., 1997, 
112(2), s. 376.). Dolayısıyla fayda, hazzın tecrübe edilmesinden başka bir 
şey değildir. Bu tecrübe, bir zaman dilimi içinde öznenin yaşadığı haz 
ve acıya dair durumların, determinist bir sebep-sonuç ilişkisi doğuracak 
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şekilde onda yerleşik hale gelmesi ile elde edilir. Belirli durum veya ya-
şantılardan sürekli haz alınması veya acı duyulması, insanda bu yaşantı 
ile haz-acı duygusu arasında sebep sonuç ilişkisi kurmasına yol açar ki 
zihinsel ve psikolojik olarak artık belirli yaşantılarda haz veya acıyı bek-
ler hale gelir.

Bentham haz ve acının insanı yöneten iki güç olduğunu söylemişti. 
Bir diğer ifadeyle insanın biyolojik aktivitelerinin kumandası bu iki dür-
tüye bağlıdır. Buna göre haz, şeker yakımı ve cinsel dürtüler gibi biyolojik 
işleyişinde organizmaya rehberlik eden ve yeşil ışık yakan, acı ise biyo-
lojik aktivitelere adeta kırmızı ışık göstererek onları frenleyen bir güçtür. 
İşlevlerinden dolayı bu iki güçten haz pozitif fayda, acı ise negatif fayda 
olarak nitelendirilmiştir (Read, 2004, s. 1.). Hazzın aynı zamanda zarara 
sebep olan aktiviteleri engelleyerek acının ve zararın azalmasına yardımcı 
olmak gibi bir işlevinden de söz edilmiştir. Her iki gücün ortak özelliği 
ise ortaya çıkan yeni durumlardan haz alma veya onların vereceği acıdan 
kaçma şeklindeki bireyin tepkilerini düzenleyerek o duruma, koşullara 
uyum sağlamasını kolaylaştırır (Kahneman vd., 1997, s. 379.).

Benthamcı faydacılıkta fayda ile seçim yapılan şeyler aynı değildir, 
aralarında mantıksal bir ayırım vardır. Bireylerin her yaptıkları seçim, 
kendi faydalarına olmayabilir veya insanlar faydalarına olan şeyleri ter-
cih etmeyebilirler. Örneğin, sigara içen bir kişi, kendisi için diğer şeyler 
arasından daha az faydalı olanı seçebilir. Bu seçimi ona mutluluk da piş-
manlık da verebilir ama sonuç ne olursa olsun kendi iradesiyle az faydalı 
olanı tercih edebilir (Read, 2004, s. 2.). Tabii burada karşımıza şöyle bir 
çelişki çıkıyor: Bentham insanların hazlarını artırma ve acılarını azalt-
ma yönünde davranış sergilediklerini, hazzı artıran durumların kendileri 
için fayda getirdiğini, hazza dayalı bu faydanın da mutluluğa yol açtığını 
ve ahlâkî doğrunun da bu mutluluk getiren davranışta bulunduğunu söy-
lemişti. Çelişki, fayda ile haz arasında kurulan ilişkidedir. Sigara içme 
örneğinden ilerleyecek olursak, sigara içmenin verdiği haz sonucunda 
birey herhangi bir fayda temin etmemektedir; sigara içmekten haz alıyor 
ama hem maddi hem bedeni zarara uğruyor, ona acı verecek bir sona doğ-
ru gitmiş oluyor. Bundan dolayı fayda ile seçim yapılan şeyler arasında 
yapılan mantıksal ayırım doğrudur, her seçim fayda doğurmamaktadır. 
Ancak haz ile fayda arasında kurulan ilişkide mantıksal bir çelişki ile 
karşılaşıyoruz. 

Halbuki Bentham’ın dahil olduğu Mill, Sidgwick gibi faydacı filo-
zoflar, insanların kendi faydalarını en yükseğe çıkaracak şeyleri arzu 
etmeleri gerektiğini kabul ederek fayda teorisine rasyonel bir kural ge-
tirmişlerdir (Read, 2004, s. 1.). Yukarıda ifade edildiği üzere, daha az 
faydalı davranışı seçme ile rasyonel kural gereği en yüksek faydaya ulaş-
tıracak şeyi istemek nasıl açıklanabilir? Üstelik seçme eylemindeki aklın 
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fonksiyonu ile aklın koyduğu kural nasıl çelişebilir, çünkü her ikisi de 
aynı aklın fiilidir. Sigara örneğine benzer olarak mazoşist ruhlu insanlar 
vardır ve acı çekmekten haz alıp mutlu olurlar. Böyle bir kişinin kendi-
sine haz ve mutluluk veren acı hissinin fayda olarak adlandırılıp adlan-
dırılamayacağı sorusu doğal olarak sorulur. Bu ve benzeri sorular haz 
ile fayda arasında kurulan doğru orantılı ilişkinin sorgulanmasını, fayda 
kavramının daha açık-seçik tanımlanmasını gerektirmektedir.

Bununla ilgili olarak faydanın farklı yönlerinden söz edilebilir: Haz 
veren şeylere meyletmek pozitif fayda, acı veren şeylere yönelmek ne-
gatif fayda olarak adlandırıldığında kişinin her yaşadığı durum kendisi 
için fayda olmaktadır (Read, 2004, s. 1.). Yukarıda verdiğimiz örneklerde 
olduğu üzere mazoşist bir insan, tıpkı sigara içmeyi tercih eden kişi gibi, 
dayak yemeyi arzu eder ve kendisine acı veren şeyden mutlu olur. Dolayı-
sıyla ona acı veren bu eylem aynı zamanda ona mutluluk ve fayda sağlar. 
Bu da o kişi için bir faydadır, çünkü mutlu olmaktadır. Fakat bu fayda 
negatif fayda olarak kabul edilmiştir.

Fayda kavramı ve bu kavram etrafında oluşan faydacı ilke ile fayda-
cılık, aydınlanmanın bir ürünü veya Aydınlanma etiği olarak da tanım-
lanmıştır. Aydınlanma etiğinin özelliği ise maddenin mutlak öz olarak 
kabul edilmesi buna karşın şeylerin bizatihi özlerine ait hakiki değerin 
reddedilmesidir (Williamson, 1984, s. 188.). Sadece akla önem veren ve 
aklın algılanabilen şeylerin hakikatini idrak edebileceğini kabul eden 
Aydınlanma felsefesinin doğru, iyi, mutluluk gibi ahlâkî kavramların 
pragmatik ve fayda ile ilişkili olması şaşırtıcı değildir. Hümanist bir yak-
laşımın da hâkim olduğu bu dönemde, insanın evrenin merkezinde ve 
onun sahibi olduğu dolayısıyla doğayı istediği gibi, konfor ve mutluluğu-
nu artıracak şekilde kullanabileceğine dair yaygın bir kanaat oluşmuştu. 
İşte bu temel anlayış, faydacı felsefeyi etkilemiş olabileceği gibi ve ahlâkı 
da değiştirmiştir.

Nitekim Aydınlanmanın faydacı ahlâk felsefesi üzerindeki etkisinin 
devamını, varoluşçulukta, varoluşçu filozof Karl Jaspers’ın (ö. 1969) ha-
kikat (truth) kavramını tanımlamasında da görmek mümkündür. Jaspers, 
bu kavramı varlıkla ilişkisi bağlamında açıklar ve “hakikat ortaya çıkmış 
olan varlığın manevi yönüyle uygunluk ve bilinçsizliğe göre bilinçlili-
ğin ve anlamın yeterli olmasıdır.” Der. Bu şekilde kurduğu varlık-hakikat 
ilişkisinin yanında hakikat kavramının, pragmatik ve dolayısıyla fayda-
cı yönüne de işaret ederek şöyle der: “Var olan her şey, algılanabilir ve 
kullanılabilirdir, hammaddedir; nihai bir amaçtan uzak dünyevi amaç ve 
araçlardır. Hakikat daimî, kalıcı ve zaten bilinen veya bilinebilir bir şeye 
bağlı değildir; o anlık ve acil durumlarda ortaya çıkan şimdi ve burada 
olan şeylere bağlıdır.” (Jaspers, 1995, s. 37.). Böylece varlık ve hakikatin 
ölçüsünün algılanabilir, kullanılabilir ve anlık olmasıyla belirlenir hale 
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gelmesi hem Aydınlanma hem de faydacılığın etkisine işaret etmektedir. 
Hakikatin anlık ortaya çıkması, anlık ortaya çıkan hazları çağrıştırmakta 
ve acaba varoluşçu felsefe de hazlar ile hakikat arasında bir ilişkinin var-
lığını kabul etmekte midir, sorusunu akla getirmektedir. Gerek bu soru 
gerekse buraya kadar faydacılık merkezinde sorduğumuz sorular, varlık-
tan ahlâka yeni bir bakış ve anlayışın hâkim olduğunu göstermekte; her 
şeyin dünyanın sınırları içinde açıklanmaya ve anlamlandırılmaya başla-
dığını ifade etmektedir. 

III.   Fayda Kavramının Ahlâka Etkisi:

Bentham’ın öne sürdüğü faydacı felsefe, özellikle 19.yy.da ekonomik 
alanda önemli bir etkide bulunmuştur. Ekonomide kullanılması 1873 yı-
lında The Theory Political Economy isimli kitapta fayda kavramıyla il-
gili Bentham’dan yapılan “ekonomide bu kavrama en mükemmel anlam 
verilmiştir.” şeklindeki alıntı ile başlamıştır. Ancak zamanla bu bakışta 
değişiklik meydana gelmiş; “bir ürünün fayda üretmeye eğilimli olma-
sı” şeklindeki anlamı, “fayda için bir ürünün ortaya konulması” yönünde 
anlam kazanmıştır (Broom, 1991, s. 1-2.). Bununla birlikte ahlâk alanın-
daki etkisinin de ekonomik alandan daha az önemli olmadığı rahatlık-
la söylenebilir. Ahlâk kavramının anlamının ekonomi, siyaset, eğitim, 
din, sanat gibi alanlardaki düşünce ve tavrı içine alacak şekilde geniş 
olduğunu düşünecek olursak, ki öyledir, söz konusu etki daha da açık 
hale gelecektir. Daha önce vurgulandığı gibi, faydacı ahlâk felsefesinin 
yayılması ile Endüstri Devrimi ve onun ortaya çıkardığı İngiliz sömür-
geciliğinin yayılması aynı zaman diliminde gerçekleşmiştir. Bu durum 
İngiliz sömürgesi haline gelen ülkelerde bu ahlâk anlayışının yayılması 
anlamına gelmektedir. Faydacı ahlâk anlayışının pek çok alan ve coğraf-
yada güçlü bir etkisinin olmasını, çıkışına kaynaklık ettiği pragmatist ah-
lâkın fonksiyonundan da anlaşılabilir.4 Bilindiği üzere pragmatist felsefe 
bugün Amerika’nın ahlâkî bakış ve duruşunun belirleyicisidir ve etkisi 
açısından oldukça güçlü bir ahlâk felsefedir (Anay, 2011, s. 100.).

Fakat şöyle de bir gerçeklik vardır ki Bentham’ın fayda ilkesi, bil-
hassa hukuk, siyaset ve ahlâkta oldukça belirleyici bir özelliğe sahip ve 
yaygın olarak kabul edilmiş iken bu ilke hakkında yapılan tartışmala-
rın büyüklüğü veya şiddetinin söz konusu etki gücüyle doğru orantılı 
olmadığı da dikkat çekmektedir. Bununla beraber fayda ilkesini insana 
dair bütün düşünce ve pratiklerin temeli yapmanın bazı şartlarından söz 
edilmiştir. Bunların ilki, fayda kavramına yüklenen anlamı genişletmeyi 
ifade eden “hemen hemen herkesin uzlaştığı açık ve kesin fikirleri fayda 
kelimesinin anlamı içine dahil etmek”tir. İkincisi, “katı bir şekilde de 
olsa kesin olarak bu ilkenin egemen kılınmasıdır ki bu da onun dışındaki 
4  Pragmatizm ile faydacılık arasındaki ilişki için bkz. Celal Türer-Metin Aydın, 
“‘Utilitarianism’ ve ‘Pragmatism’: Farklar, Ortak Noktalar”, Felsefe ve Sosyal Bilimler 
Dergisi, 2019 Güz, sy. 28, s. 121-149.  https://dergipark.org.tr/tr/pub/fls 
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her şeyi dışarda tutarak mümkün olacaktır. Bunu mümkün kılacak unsur 
da onun kendi kendine yeten bir prensip olduğunun şüpheden uzak olarak 
kabul edilmesidir.” Üçüncüsü, “öyle bir ahlâkî yöntem geliştirilmelidir 
ki bu sayede aynı ve değişmez ahlâkî sonuçlara ulaşılabilsin.” (Bentham, 
1871, s. 1-2.).

Bentham’a göre, insan, haz ve acı olmak üzere iki tabii gücün etkisi 
altındadır. Bu iki duygu, insanın hayatına dair verdiği bütün kararlar ve 
düşüncelerinde yönlendirici bir güce sahiptir (Bentham, 1834, s. 66.). Bu 
öyle bir güçtür ki insanın kendisini asla uzak tutamayacağı veya kurta-
ramayacağı bir itaate yol açar. Bu itaatin bir sonucu olarak insan hayatı 
boyunca hazzı arar, acıdan ise kaçar. Dolayısıyla hazzı arama ve acıdan 
kaçma insanın hayatının yegâne amacı olarak karşımıza çıkmakta; fayda 
ilkesi de insana ait bütün duygu ve düşünceleri bu iki güce bağlı olarak 
açıklayan bir ilke olmaktadır. Bentham, en büyük hazların reddedilip en 
şiddetli acıların kucaklandığı anlarda bile bu amacın değişmediğini söy-
ler ve bu durumun ahlâk çalışmalarının en önemli konusu olması gerekti-
ğine dikkat çeker (Bentham, 1871, s. 2.). Bu düşüncesi ile yukarıda “siga-
ra içmek, acı çekmekten hoşlanma gibi bireyin kendisine fayda getirme-
yen fiillerden haz almanın bu teorinin haz-fayda-mutluluk ilişki ile nasıl 
açıklanacağı”na dair sorduğumuz soruya da cevap niteliği taşımaktadır. 
Çoğunluğun tanımladığı haz ve acı kavramlarının dışında sübjektif olan 
ve genel tanımlara uymayan açıklamalar da bireysel anlamda mutluluk 
getirmesi açısından faydacı ilkenin içine dahil edilebilmektedir. Dolayı-
sıyla ahlâk teorilerinin, haz tanımı nasıl yapılırsa yapılsın, hazza dayalı 
bir fayda anlayışını merkeze almaları gerekir.

Filozofun ahlâk felsefesiyle ilgili görüşlerini anlattığı önemli eser-
lerinden birisi olan Görev Bilimi ya da Ahlâk Bilimi (Deontology or the 
Science of Morality)’nde acı ve hazzı tanımlarken ve değerlendirirken 
bazı kıstaslardan söz eder. Bunlar, acı veya hazzın yoğunluğu (intensity), 
süresi (duration), açık ve kesin olması (certainty), bu duyguların kişiye 
olan yakınlığı (proximity) ile etkilediği kişilerin sayısından ibaret olan 
acı ve hazzın kapsamıdır (extent). Bu kıstaslardan haz ve acının yoğun-
luk, süre, açık ve kesinliği ile kişilere olan yakınlığı bireyseldir yani bi-
reylerle ilgilidir. Çünkü haz ile acının şiddetini yaşayan, bu duyguların 
kısa veya uzun hissedilmesi, tam olarak hangi duygunun yaşandığı ve 
kişinin doğrudan bu duygulara maruz kalması ile dolaylı etkilenmesi gibi 
faktörlerin birinci derecede muhatabı bireyin bizzat kendisi olmaktadır. 
Haz ve acıdan etkilenen kişilerden oluşan kapsamı ise bireyle birlikte 
başkalarını da dikkate almayı gerektirir (Bentham, 1834, s. 62.).

Bununla birlikte hazzın veya acının ortaya çıkması ve artıp azalması 
sadece kendi türünden davranışlara bağlı değildir. Şöyle ki herhangi bir 
haz, başka hazlar içinde artıp çoğalabildiği gibi acılar içinde de artabilir; 
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bir acı da başka acılar içinde artıp çoğalabildiği gibi hazlar içinde ço-
ğalabilir; veya hem acı hem haz, bir acı veya hazzı besleyebilir. Burada 
anlatılmak istenen, haz duygusunu ortaya çıkaran veya artıranın sadece 
hazlar olmayıp bazı acıların da hazzı doğurabileceği; ya da acı duygusu-
nun hissedilmesine sebep olanın sadece acılar olmayıp hazların da acıya 
yol açabileceğidir (Bentham, 1834, s. 62-63.). Daha öncede ifade edildiği 
üzere bireyin hem haz hem de mutlu hissetmesini sebep olan bir eylem 
sonucunda acı çeken, mutluluğu mutsuzluğa dönüşen kimselerin durumu 
buna örnek verilebilir. Yine bir gıdayı yemekten haz duyan insanın bu 
yemeye bağlı bir hastalık sonucu haz duygusunun acıya dönüşmesi de 
bununla ilgilidir. Bu düşünce veya analiz, anlık hazlara göre bir şeyin 
faydasından söz etmenin doğru olmayacağı; bir süreliğine hazzı doğuran 
bir davranışın acı ile sonuçlanabileceğini dikkate alarak fayda ve mutlu-
luk ölçütlerinin belirlenmesini veya bir an için bizi mutlu eden davranışın 
gerçek mutluluk olmadığını göz önünde bulundurmayı zorunlu kılmak-
tadır. Bu ise fayda ve mutluluk merkezinde yapılan ahlâkî doğru-yanlış 
değerlendirmesinin de buna göre yapılmasını gerektirir ki doğru diye 
tanımladığımız bir davranış yanlış, yanlış olarak isimlendirdiğimiz de 
doğru olabilir. 

Fayda kavramının tanımı, fonksiyonu ve ilişkili olduğu diğer kav-
ramlara dair bu ve benzeri açıklamalardan anlaşılıyor ki Bentham’da de-
ğer ile haz aynı şeydir yani haz, hem değerin belirleyicisi hem de kendisi 
olmaktadır. Bu durumda hazzın ve değere dair yapılan değerlendirmenin 
sübjektif bir tecrübe olduğu da ortaya çıkmaktadır (Bentham, 1834, s. 
63.). Bunun yol açacağı durum, faydacılıktaki bu hazza dayalı ahlâkın 
ilişkili olduğu veya etkilediği hukuk, siyaset gibi alanlardaki değer biç-
melerin de bireysel hazlara bağlı olarak yapılmasıdır (Anay, 2011, s. 105.).

Burada bireysel hazların dolayısıyla faydanın çatıştığı veya karşı kar-
şıya geldiği durumlarda değerin neye göre belirleneceğine dair bir sorun 
ile karşılaşılmaktadır. Birinin faydasına olan şeyin bir başkasının zara-
rına olması halinde davranış veya sonucundan “faydalıdır” diye söz ede-
bilmenin imkânı nedir? Bu sorunu aşmak için Bentham, hem kendisinin 
hem de faydacı ahlâk felsefesinin en bilinen ilkesini ortaya koymuştur ki 
o da “en fazla sayıda insanın en fazla oranda mutluluğu”nu istemektir. 
Böylece bireysel hazzın elde edilmesinden toplumsal olarak hazzın ya-
şanmasına geçilerek gerçek faydanın temin edilmesi beklenmiştir.

En fazla sayıda insana en fazla oranda mutluluk demek aslında hem 
siyasi hem de ahlâkî yönü olan bir ilkedir. En fazla sayının miktarı, oranı 
veya kriterinin ne olduğunun belirlenmesi yani buna bir sınır konulması 
gerekir. Bu sınır coğrafi veya sayısal olabilir. Coğrafi sınır ile belirli bir 
toprak parçası veya bir devletin toprak sınırları kastedilmekte olup bunun 
yanında o coğrafyayı yöneten ve o coğrafi sınırlar içinde yaşayan halkın 
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refahını sağlamakla sorumlu devlet gücü de düşünülmelidir. Bu durum 
ilkenin siyasi yönünü oluşturmaktadır. Ahlâkî yönü ise bir grup, bir ülke 
veya bütün dünyadaki insanların çoğunluğunun mutluluğunu sağlayacak 
genel bir sistemin varlığını oluşturabilmek şeklinde tanımlanabilir. İn-
sanların çoğunluğunun faydasını temin edecek ve böylece onların mutlu 
olmasını sağlayacak kural ve şartların oluşturulmasında belli bir millet 
veya ülke insanları değil de güneyinden kuzeyine doğusundan batısına 
bütün dünya insanlarını dikkate alan bir yöntemin varlığı gerçek bir ah-
lâkî düzen olacaktır. 

Nitekim Bentham’ın faydacılığı da özellikle bu şekilde bir genel mut-
luluk getiren düzeni sağlama amacı ve imkânı taşıyıp taşımaması açısın-
dan tartışılmıştır. Ahlâkın temel ölçüsü olarak faydayı ve hazzı belirle-
dikten sonra hazzı ortaya çıkaran fayda, ilke olarak belirlenen “en fazla 
sayıda insana en fazla mutluluk”, dünyanın hangi coğrafyası, o coğraf-
yadaki hangi gruplar veya ırklar, o gruplar içinde de hangi kesimi içine 
almaktadır? sorusu ahlâkî açıdan faydacılığın en önemli sorusudur. Bu 
soru ise söz konusu faydanın elde edilmesindeki şartların sağlayıcısı ola-
rak siyaset ve ekonomik sistemle yakından ilişkilidir. Buradaki siyaseti 
bir ülkenin yönetilmesi şeklindeki dar anlamından ziyade dünyanın yö-
netiminde söz sahibi olan erklerin adalet ve varlıkların dağıtılmasındaki 
rolü şeklinde en geniş anlamında anlamak daha doğru olacaktır.

Hukuk ve siyasetle yakından ilgilenen bir kişi olarak Bentham, “En 
fazla sayıda insanın en fazla oranda mutluluğu” ilkesinin de bazı prob-
lemli yansımaları olacağının da farkındadır ve şöyle der: “…baskın bir 
çoğunluk, azınlığa karşı çok kötü bir muamelede bulunarak kendi lehle-
rine mutluluğu artırma gücüne sahip olabilir.” (Bentham-Mill, 2003, s. 
xıı.). Ona göre mutluluk her kesim için doğru orantılı artmamaktadır. Bir 
kesimin lehine artan mutluluk, diğer kesimin mutluluğunun azalmasına 
yol açar; bu sebeple mutluluğun her insan grubu için olabildiğince eşit 
olarak artırılması gerekmektedir. Bu hakikat, Bentham’ı, haklı olarak, 
endişe etmeye sevketmiştir. Fakat, acaba, Bentham gerçekten gücü elinde 
bulunduranların lehine olacak bir mutluluğun karşısında mıydı? sorusu 
da akla gelmektedir. Çünkü, sık sık vurguladığımız üzere, teorisini or-
taya koyduğu dönemdeki İngiltere’nin izlediği sömürge politikası yayıl-
macı bir özelliğe sahipti. Sömürge politikalarının dayandığı en önemli 
felsefi görüşün evrim teorisi ve güçlü olanın hayatta kaldığı ilkesi olduğu 
(Torun, 2013, s. 34) hatırlanacak olursa Bentham’ın “en fazla sayıda in-
sanın en fazla oranda mutlu olması”na dair ileri sürdüğü faydacı ahlâk 
anlayışında mutluluğun paylaşımının en fazla sayıda insan için mümkün 
olması problemli hale gelmektedir. 

Ancak Bentham’ın döneminin bu sömürge ve güç elde etme anla-
yışının tamamen etkisi altında kaldığını dolayısıyla böyle bir düşünceyi 



Tuğba Torun334 .

savunduğunu söylemek de kolay değildir. Söz konusu ilke buna açık kapı 
bırakabilir fakat teorinin bu amaçla ortaya konduğunu, temel hedefinin 
buna hizmet ettiğini kesin bir yargı olarak benimsemek haksızlık olur. 
Nitekim onun özellikle hukukla ilgili görüşleri ve İngiliz hukuk düzenine 
getirmiş olduğu yenilikler, böyle bir anlayışın hilafına görünmektedir. 
Çünkü ticaretten cezaya, mirastan ferdi hukuka kadar her yönüyle bir 
bütün olduğuna inandığı hukuk alanında yapılmasını istediği ve buna ön-
cülük ettiği yenilik ve düzenlemeler, haksızlığa uğrayan ve ağır cezalar 
alan masum insanların maruz kaldığı adaletsizliklerin kaldırılmasında 
önemli rol oynamıştır (Anay, 2011, s. 108-109.).

Paragrafın başında da belirttiğimiz gibi, Bentham ve faydacı ahlâ-
kının tamamen belirli bir sınıfın faydasına olacak şekilde bir teori or-
taya koyduğunu, teorisindeki fayda-mutluluk ilişkisinin bu sınıfa göre 
kurulduğunu iddia etmek zordur. Ama teoride fayda kavramının maddi 
hazlarla sınırlandırılması, klâsik ahlâkın erdemlerinden olan yardımlaş-
ma, merhamet, hoşgörü, cömertlik gibi davranışlara fayda-haz-mutluluk 
ilişkisinde temas edilmemesi, filozofun yaşadığı dönem ve o dönemde 
yaygın olan felsefe ve ahlâk görüşleri vb. unsurlar, haklı olarak, teorinin 
bencilliğe hizmet ettiği, faydanın doğuracağı hazzı ve mutluluğu belli sı-
nıflara hasrettiği şeklinde teori eleştiri oklarına maruz kalmıştır. Bu eleş-
tiriler aynı zamanda teorinin eksik yönlerini de göstermektedir. Bent-
hamcılığa veya faydacılığa bu ve benzeri açılardan yapılan eleştirilere 
aşağıda daha ayrıntılı yer vereceğimiz için teorinin problemli yönleri bu 
başlık altında ele alınmamıştır. 

IV. Faydacılığa Yöneltilen Eleştiriler:

Son yüzyılda faydacılığa yeni ve farklı yaklaşımlar olduğu görülmek-
tedir. Bu yeni yaklaşımlar, başlangıçta bu teorinin eleştirilmesi şeklinde 
varlık bulmuşken zamanla faydacılığa yeni bakış açıları kazandırmıştır. 
Söz konusu yeni bakış açılarından birisi, faydacılığın eylem faydacılığı 
(action-utilitarianism) ve kural faydacılığı (rule-utilitarianism) olarak iki-
ye ayrılmış biçimidir. Eylem faydacılığı, alternatif bütün eylemler içinde 
sadece doğru olan bir davranışın maksimum oranda tam bir fayda sağ-
ladığını düşünürken kural faydacılığında belirlenmiş bir kurala göre bir 
davranış doğru ise, herkes bu kurala göre eylemde bulunursa maksimum 
faydadan söz edilebilir. Bir başka şekilde ifade edilecek olursa eylem fay-
dacılığı, davranışların sonuçlarını karşılaştırma yoluyla en yüksek fayda-
yı ararken kural faydacılığı kuralların sonuçlarını karşılaştırarak en fazla 
faydayı elde etmeyi amaçlar (Sheng, 1991, s. 7.). Bu tanımlamalara göre 
Benthamcı faydacılığın eylem faydacılığı içine dahil edilmesi daha uygun 
gözükmektedir. Çünkü faydacılıkta belirlenmiş kurallar ve bu kurallara 
göre eylemlerin değerlendirilmesi söz konusu değildir. Davranışın sonu-
cuna bakılarak fayda elde edilip edilmemesine göre davranışın doğru veya 
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yanlış olduğuna karar verilmektedir. Bununla birlikte Benthamcı fayda-
cılık ile eylem faydacılığı arasında şöyle bir fark göze çarpmakta; eylem 
faydacılığında doğru olan davranışın faydalı olduğu düşünülür iken Bent-
ham’ın faydacı ahlâkında sonucunda fayda veren davranış doğru olarak 
kabul edilmiştir. Ancak her ikisinde de eylem ve eylemin sonucu önem-
lidir.

Faydacı teoride fayda ve buna bağlı olarak mutluluk ve refah getiren 
şeylerin en fazla sayıda insana ulaşması faydacılığın en önemli ilkelerin-
den biri olarak kabul edilmiştir. Bencil duygu ve davranışları aşmak için 
Bentham, teorisinde, toplumun çoğunluğunu içine alacak bir mutluluk il-
kesine yer vermiştir: “En fazla sayıda insan için en çok mutluluk”. Ancak 
faydacılık ve etkileri üzerine eğilen kimi düşünürler, eşitlikçi ve toplumun 
genelini kuşatmış gibi görünen veya bu şekilde tanıtılan faydacı felsefenin 
istediği fayda ve mutluluğun eşit bireyler içindeki çoğunluk için geçerli 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yani toplumda sosyo-kültürel açıdan birbiri-
ne eşit bireyler için en fazla sayıda en çok mutluluk bir ilke olarak kabul 
edilmiştir. Dolayısıyla bunların dışındaki diğer bireyler, eşitler arasına 
giremeyenlerin bu mutluluktan pay alması mümkün olmayacaktır. Her 
seviyede birbirine eşit insan grupları vardır fakat bir toplumda faydayı ve 
mutluluğu elde eden grup genelde üst gelir ve kültür grubu olduğu için söz 
konusu faydacı felsefenin muhatabının alt sosyo-ekonomik grup olması 
mümkün görünmemektedir (Philips [ed.], 2014, s. 822.). 

Gelir seviyesindeki farklılığın fayda ve mutluluğun dağıtılmasındaki 
eşitsizlikte etkili olması gibi ekonomik durum faydacılığın eğitim politi-
kaları üzerindeki etkisinde de belirleyici olmuştur. Yani faydacılığın arka 
planda eşitsizliğe yol açtığına dair eleştiriler, teorinin eğitim üzerindeki 
etkisinde de sürdürülmüştür. Bu eleştiriyi getirenlere göre, eğitimden bek-
lenen fayda, ekonomik verimliliğin artırılmasını sağlayacak yeteneklere 
sahip bireylerin yetişmesine aracı olmaktır. Buradan eğitimin önemi ve 
sosyal faydasının da ekonomik kâr veya kazancı en yüksek oranda ar-
tırmaya yönelik olduğu ortaya çıkmaktadır (Philips [ed.], 2014, s. 822.). 
Bu anlayışın bir başka sonucu, insanın bir sermayeye dönüşmesidir. Şöy-
le ki ekonomik zenginliği artıracak olan insanın yeteneği ve emeğidir. 
Yeteneğin en üst seviyede geliştirilmesi ve kullanılması (emek) ile elde 
edilecek ekonomik zenginlik, insan olmadan mümkün olamayacağı için 
insan gücü de bir sermaye olarak biriktirilmek ve yönetilmek zorundadır. 
Dolayısıyla ekonomik zenginliği sağlayacak olan öncelikle insan serma-
yesi daha sonra bu insanın yetenek ve gücüdür. Eğitim gören bireyler, bir 
makinenin çarklarından biri olarak kabul edilerek üretime yaptığı katkı 
oranında faydalı olmuş ve mutluluğa hizmet etmiş olacaktır. 

Eğitimin amacının ekonomik kalkınmaya hizmet eden yetenekli birey-
ler yetiştirmek, bu yetenekleri üretim ve verimliliğin artırılması için kulla-



Tuğba Torun336 .

nılacak yönde geliştirmek şeklinde belirlenmesi, öğrencilere faydanın temin 
edilmesine hizmet ettikleri oranda bir anlam yüklenmesine yol açacak; eko-
nomik zenginliği artıracak kabiliyet ve zekaya sahip olan bireyler değerli, 
olmayan ise, bir anlamda, gereksiz ve önemsiz varlık haline gelecektir (Phi-
lips [ed.], 2014, s. 822.). Bu durumda da eğitim görenler, faydayı bizzat elde 
eden ve mutluluğu doğrudan yaşayan grup olmayıp dolaylı olarak faydadan 
istifade edecektir. Yani ilk önce zenginliğin artırılması için bütün yetenek 
ve gücünü kullandıktan sonra ortaya çıkacak maddi refah ortamının sonuç-
larından ekonomik gelir seviyesine göre faydalanma imkânı bulacaktır. Bu 
durum biraz işçi sınıfının hayatına benzetilebilir. Bir ülkedeki işçiler, eko-
nomik kalkınmada beden ve zaman olarak en fazla çalışan grup olmasına 
rağmen hizmet ettikleri o kalkınmanın nimetlerinden yararlanmaları harca-
dıkları emek ve zamanla eşit oranda olmamaktadır.

Eğitimin amacının ekonomik gelişme ve refahın artmasına katkıda 
bulunmak şeklinde belirlenmesi ve eğitim süresince bireylerin bunu ger-
çekleştirebilecekleri yeteneklerle donatılmaları yönündeki beklentinin, bu 
amaca hizmet edecek yeteneklerden yoksun olanlar veya engelli bireyler 
için nasıl bir sonuç doğuracağı da bir başka problem olarak karşımıza çık-
maktadır. Bununla birlikte ekonomik gelişme ile fayda ve mutluluk ara-
sında kurulan bu doğrudan ilişki, yoksul insanların iyi bir eğitim imkâ-
nından mahrum kalmaları gibi bir ihtimali de doğuracaktır. Dolayısıyla 
faydacılığın eğitim üzerindeki etkilerinden birinin ve belki en önemlisi-
nin, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin eşitsizliğe dönüşmesi gibi bir durumu 
ortaya çıkarma olasılığıdır denilebilir.

Bununla birlikte eğitimden beklenen amacın doğrudan ekonomik ge-
lişme ile ilişkilendirilmesi, eğitime tabi bireylerin sadece ekonomik geliş-
meye hizmet edecek şekilde bir programa göre yetiştirilmeleri, kapitalist 
anlayış ile faydacılık arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından da önemli-
dir. Nitekim faydanın ve onun getireceği mutluluğun ekonomik sermaye, 
kâr ile açıklanması bu anlayışa bir delil teşkil edebilir. Bu şekildeki ser-
maye ve kâr amacına göre düzenlenmiş bir eğitim sisteminde insanı insan 
yapan yetenekler ve insanın diğer özelliklerini geliştiren programlar ikin-
cil hatta en az öneme sahip olacaktır. Örneğin insanların bedii duyguları-
na hitap eden edebiyat, sanat gibi yeteneklerin, kritik düşünceyi geliştiren 
felsefe, mantık gibi zihinsel kabiliyetlerin geliştirilmesi doğrudan ekono-
mik gelişmeye katkı sağlamayacağı için önemini yitirecektir. Nitekim bu 
anlayış ve politikanın günümüz eğitim politikalarında geçerli olduğunu 
görmemek mümkün değildir. Modernleşme ile birlikte popüler hale gelen, 
insanların rağbet ettiği mesleklere bakıldığı zaman ekonomik zenginliği 
artıran meslek dalları olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Okulların ders 
programlarında edebiyat, felsefe gibi duygu ve düşünceye hitap eden ders-
lerden ziyade matematik, fen gibi teknik alana hitap eden derslere ağırlık 
verilmiş olması bunun açık bir delilidir.
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Faydacılığa yeni yaklaşımlar ve dolayısıyla yapılan itirazlardan birisi 
“haklar teorisi” (rights theory) olarak isimlendirilen ahlâk teorisi tarafın-
dan yapılan yorum ve itirazdır (Sheng, 1919, s. 10). Haklar teorisi genel 
anlamda tüm insanların yaşama, özgürlük, bilim ve teknik gelişmelerin 
sonuçlarından yararlanma, mutluluk ve refaha sahip olma gibi hakları ol-
duğunu savunan; bu ve benzeri çıkarların tüm insanlar için eşit derecede 
korunması gerektiğini vurgulayan bir teoridir (Chadwick, 2020 August). 
Bu tanımdan hareketle teorinin taraftarları, haklar teorisinin bireysel-hı-
sımlığı (personal-relative) dikkate alan bir yaklaşım olduğunu buna kar-
şılık faydacılığın bundan tamamen uzak ve bireyin dışındakilerden ba-
ğımsız bir amaç taşıdığını iddia etmişlerdir. Bunun anlamı, haklar teorisi 
tanımından da anlaşılacağı üzere bütün insanların fayda ve mutluluğu hak 
ettiğini yani insanların bu anlamda birbirine yakın olduğu buna karşılık 
faydacılığın bireye özgü, bireyin faydasını önceleyen yani birey merkezli 
bir amaç üzerine bina edildiğidir (Sheng, 1919, s. 10.).

Bir diğer eleştiri noktası da faydacılığın hem birey hem de toplum 
açısından değerlendirilmesi gerektiğine dair ifadelerdir. Bireye yönelik 
fayda ile topluma yönelik fayda çoğu zaman birbirinden farklıdır. Her ne 
kadar klâsik faydacılık topluma yönelik faydayı önceliyor gibi görünse 
de yukarıda ifade ettiğimiz ‘en fazla sayıda insan’ ile kastedilenin toplu-
mun belirli bir grubuna işaret etmesi durumunda en fazla sayıda insanın 
kapsamı belirli insan grubu olacak, dolayısıyla toplum belirli şartlara sa-
hip belirli bireylerden oluşacaktır. İşte toplumun faydası ile bireyin fay-
dası arasında ortaya çıkan çatışma veya çelişkiyi gidermek için Müşterek 
Faydacılık (Cooperative Utilitarianism) ismiyle bir görüş ortaya atılmıştır 
(Sheng, 1919, s. 10). Bu teori, hem bireyin hem de grubun faydasının bu-
luştuğu, bireysel ve toplumsal faydaların her ikisini de içine alan durum-
ların mutluluğa götüreceği ve ahlâken doğru olarak kabul edileceğine dair 
bir yaklaşımı çağrıştırmaktadır.

Farklı yaklaşımların her biri klâsik faydacılığı bir yönüyle ele aldıkları 
için insanın ahlâkî ve sosyal durumlarını tamamen kuşatan tatmin edici bir 
teori, ne faydacılıkta ne de başka ahlâk teorilerinde ortaya konulabilmiştir. 
Bununla birlikte faydacılığa dair zihinlerdeki genel kanaat, onun ahlâkî ol-
duğu kadar, aynı zamanda, sosyo-ekonomik özelliklere de sahip olduğudur. 
Bu iki özelliğinin birlikte yani hem ahlâki hem de ekonomik özellikleri bir 
arada taşıyan bir faydanın nasıl açıklanacağı ise bir başka önemli problem 
olarak gözükmektedir (Sheng, 1919, s. 11.). Şöyle ki ahlâkın kapitalist siste-
me bağlı ekonomik yaklaşımla yan yana getirilebilmesi dikkate değer bir 
durumdur. Bunun mümkün olabilmesinin tek yolu, ileri sürülen yaklaşımın 
ahlâkî bir niteliğe büründürülmesi, ahlâk kavramlarının mevcut kapitalist 
yaklaşımın genel görüşlerine uygun olarak tanımlanmasıdır. Nitekim fay-
dacı ahlâkta doğru ve yanlışın kriterinin, yapılan davranışın verdiği hazza 
dayalı fayda olarak belirlenmiş olması bunun bir delili olarak okunabilir.
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Yeni yaklaşımlardan birisi de Birleştirilmiş Faydacı Teori’dir (Uni-
fied Utilitarian Theory). Teori, çeşitli modern yaklaşımları birleştirerek 
klâsik faydacılıktan farklı ve ona daha geniş bir perspektif kazandırdığı 
iddiasındadır. Bu perspektifin oluşmasında klâsik faydacılıkla ilgili ya-
şanan zorlukların etkili olduğu ileri sürülmüştür. Bu zorluklar, Birleşti-
rilmiş Teorinin kıstaslarına göre kategorize edilerek beş başlık altında 
ele alınmıştır. Buna göre ilk zorluk fayda ilkesinin açıklanmasıdır. Fay-
da ilkesinin klâsik tanımında ahlâkî yargının ölçütü olarak kabul edilen 
fayda kavramı hakkındaki tartışmalar, kavramla ilgili farklı tanımların 
yapılmasına ve kavramın anlamının genişlemesine yol açmıştır. Özellikle 
faydanın güzel olan şeyde mi yoksa doğru olanda mı aranacağı; pratik 
hayattan hareketle faydanın kriterlerinin belirlenip görünür kılınması hu-
susları bir problem olarak görülmüş ve bunun faydacılıkta bölünmeye yol 
açtığı ileri sürülmüştür. İkinci olarak değer ve faydanın belirlenmesi bir 
zorluk olarak öne çıkarılmıştır. Birey bir davranışta bulunmaya karar ver-
diği zaman bunun sonucunda elde edeceği faydayı ve davranışın değerini 
bilmek ister; yaptığı davranışın iyi mi, doğru mu olduğu ve kendisinin 
lehine ne getireceği gibi bir düşünceyi zihninde taşır. Bu istek, davranış-
ları karşılaştırma ve böylece tercihte bulunabilmesini kolaylaştırır. Ancak 
bireysel davranışlar için faydanın belirlenmesinin kriteri, kişisel tercihler 
olurken toplumsal eylemlere karar vermede kurallar ve genel fayda, fayda-
ların belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılır. Zorluk da tam bu noktadadır 
ki bu bizi üçüncü zorluğa götürür. Üçüncü zorluk, bireysel ve sosyal bakış 
açılarını uzlaştırma ile ilgilidir. Her bir bireyin faydasıyla ilişkili değer-
ler ile bu bireylerin toplamından oluşan toplumun genel faydasıyla ilişkili 
değerlerin nasıl bir araya getirilip ortak değerlerin tespit edilebileceği, bir 
tarafta bencillik diğer tarafta özgecilik aşılması zor bir problem olarak 
durmaktadır. Bunun açıklanabilmesi için bir davranışı yapıp yapmama-
ya karar vermeyi etkileyen bir unsur olarak ahlâkî tatmin duygusu aran-
mıştır. Bu duygunun, birey ile toplumun bakış açılarının uzlaştırılmasına, 
aralarındaki farklılığı gidermeye aracılık edeceği düşünülmüştür (Sheng, 
1919, s. 12, 16-17). 

Dördüncü zorluk ise, adaletin dağıtılması olarak tespit edilmiştir. 
Buna göre adaletin dağıtılmasında bireyler sosyal statü bakımından eşit 
kabul edilirler. Benzer bir düşünce, Bentham’ın “herkes tek bir kişidir, hiç 
kimse bir kişiden daha fazla değildir” (everybody to count for one, nobody 
for more than one) (Stephen, 1991, s. 223, 227.) ifadesinde de görülebilir. 
Buna karşın bu ifade, ilk okuyuşta eşitlik ilkesinin vurgulandığı, insan 
olmanın verdiği temel hakların herkes için aynı ve değişmez kabul edildi-
ğine dair kuvvetli bir ifade olsa da hakların bütün insanlara aynı oranda 
verilmesi, herkesin eşit ve özgür yaşama imkânının pratikte sağlanabil-
mesi için söz konusu ifadenin yeterli olmadığı veya bunun nasıl olacağına 
dair bir yöntem önermediği gibi hususlar açısından eleştirilebilir. Klâsik 
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faydacılıkta adaletin adil bir şekilde dağıtılabilmesini sağlayacak kuvvet-
li bir düşünce ortaya konulamadığı ifade edilmiştir. Burada faydanın en 
yükseğe çıkarılması ile adaletin dağıtılması arasında doğru orantı olmadı-
ğı, birinin niteliksel diğerinin ise niceliksel bir yönü olduğu kanaatinden 
hareketle fayda ile onun dağıtılmasının nasıl dengelenebileceği üzerinde 
tartışmalar yapılmıştır. Nitekim fayda ilkesi ile adalet ilkesinin birbiriyle 
çatıştığı ifade edilmiştir ki buradan faydacı teorinin beşinci ve son proble-
mine geçilmiş oluyor. Problem olarak ortaya konulan husus, faydacılığın 
kendi iç kuralları veya kendi değerleri arasında çelişkiler taşıdığına dair 
kanaattir. Söz konusu çelişkiler herhangi iki ahlâk ilkesi veya iki değerin 
kendi içinde görülebileceği gibi aynı kuraldan hareketle ortaya çıkan iki 
farklı davranış arasında da görülebilir. Bu çelişkilere verilen örneklerden 
birisi kölelik sistemidir. Şöyle ki genelde haz ve avantajlar pozitif, acı ve 
dezavantajlar ise negatif değere sahiptir ve kölelik sisteminde efendiler 
ile köleler diye iki sınıf vardır. Buna göre, bu sistemde efendilerin haz ve 
avantajlarının pozitif değeri önem ve büyüklük bakımında kölelerin acı 
ve dezavantajlarının negatif değerinden daha büyüktür. Buradan hareketle 
düşünüldüğünde faydacı teori haz ve avantajın yanında yer alarak kölelik 
sistemini iyi ve doğru bir sistem olarak kabul eder. Fakat adaletin kıstas-
larına göre değerlendirince bu sistem adil ve insani değildir, yani adaletle 
çatışmaktadır (Sheng, 1919, s. 16-18, 307.). Dolayısıyla faydanın adil dağı-
tılması, özellikle de “en fazla insan” şeklinde bir sınır konulmasıyla zorla-
şacaktır. Gerçekte biraz daha ayrıntılı düşünüldüğünde her bir problemin 
adalet ve onun dağıtılmasıyla ilgili olduğu da görülebilir. 

Klâsik faydacılığın pratik ve uygulanabilirliği hakkında tereddüt 
edenler veya bunun imkânsız olduğu üzerinden onu eleştirenler, değer 
ve faydaların belirlenmesinin zorluğuna bir anlamda niceliksel analizine 
dikkat çekmişlerdir. Değere niceliksel bakış ile kastedilen, Bentham tara-
fından ortaya konulan haz veya acının sayısal bir değeri olmayıp ahlâkî 
değerin tespit edilmesidir. Bentham’ın bir davranışın doğuracağı haz ve 
acıların karşılaştırmasını ve hesaplamasını yaparak o davranışın ahlâkî 
değerini belirlemek için geliştirdiği haz ölçümü (hedonic calculus) kav-
ramı vardır (Porter, 2001, s. 109; Cengiz, 2019, s. 145-148.). Bentham’a 
“ahlâk dünyasının Newton’u” ünvanını kazandıran bu kavram ile o, nasıl 
ki Newton yeryüzü hareketlerinin kanunlarını ortaya çıkarmış ise, ahlâkî 
davranışların kanunlarını, yönelimlerini ortaya koymayı amaçlamıştır 
(Smith, 1993. s. 3.). Ancak ahlâkın fiziki kanunlar gibi determinist olama-
yacağı gerçeğinden hareketle, haklı olarak, bu kavram ve yaklaşım eleştiri 
almıştır. Söz konusu yaklaşıma yapılan eleştirinin temelinde ise bu kavra-
mın sadece bireylerin zevklerini dikkate aldığı, buna karşın değer olarak 
kabul edilen şeylerin hepsini kuşatmaktan uzak olduğuna dair düşünce 
vardır (Sheng, 1919, s. 15, 35.). Çünkü en fazla kişiye en fazla mutluluk 
ilkesi, ahlâkî bir yaklaşım olarak, genelde toplumun mutluluğu olarak ta-
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nımlanmıştır. Ancak toplum dediğimiz kavramı oluşturan bireylerdir do-
layısıyla toplumun mutluluğu çeşitli bireylerin mutluluğunun toplamıdır. 
Mutluluk veren hazlar ise kişiye özel olup bir kişi için haz veren bir şey 
başka birisine acı verebilir. Bu durumda toplumun geneli için mutluluk 
veren davranışlar toplamı diye bir şeyden söz edebilmek zordur (Steint-
rager, 2004, s. 12-13.). Hem bireyin hem de toplumun çıkarlarının birle-
şebileceği davranışlar toplamı belki, yukarıda söz ettiğimiz, Cooperative 
Utilitarianism yaklaşımı ile mümkün olabilir. Elbette bunun matematik 
veya fizik kuralı gibi tek tek belirlenmesi imkânsız olsa da hem birey hem 
de topluma haz veren şeylerin tespit edilmesi ve böylece her iki grubun 
genel faydaları üzerinde fikir birliğinin sağlanması mümkün olabilir. Ni-
tekim ahlâk kuralları dediğimiz kurallar da, bir varlık ve dünya görüşü ih-
tiva etmeyi dışarıda tutarsak, genel itibariyle bellidir: Adaletli, hoşgörülü, 
saygılı, merhametli, cömert, vs. olma gibi ahlâkî davranışlar uygulamada 
farklılıklar olsa bile her zaman ve durumda iyi ve doğru kabul edilmiştir.

SONUÇ

Bentham’da haz (pleasure), Mill’de mutluluk (happiness), günümüz-
de ise ilgi (interest) ve refah (well-being) olarak isimlendirilen kavram-
lar merkezinde kurulmuş olan faydacılığın günümüzdeki etkisinin halâ 
yadsınamayacak oranda büyük olduğu gerçeği inkar edilemez. Etkisinin 
büyüklüğü, insan tabiatının önemli bir özelliği olmasına da bağlı olarak, 
onun her dönemde bir ahlâk görüşü olarak dile getirilmesinden anlaşı-
labilir. Faydacı felsefe ve ahlâk görüşü, her ne kadar felsefe tarihiyle eş 
bir tarihe sahip olsa da özellikle Bentham’ın sistemleştirmesi ile birlikte 
modern ahlâki, iktisadi, siyasi görüşleri etkilemiş ve hatta yön vermiştir. 
Etki alanının bu şekilde geniş olması, bu ahlâki bakışa yeni yaklaşımları 
da beraberinde getirmiştir. 

Yeni yaklaşım veya eleştiriler arasında yer alan ve en çok eleştirilen 
Bentham’ın faydacı ahlâkının bencilliği beslediği, tamamen belirli bir sı-
nıfın faydasına olacak şekilde bir teori ortaya koyduğu, teorisindeki fay-
da-mutluluk ilişkisine dair fikirlerinin bu sınıfa hizmet ettiğine dairdir. 
Ancak bu iddiaların tamamen doğru olduğunu söylemek zordur. Ama te-
orisinde fayda kavramının maddi hazlarla sınırlandırılması, klâsik ahlâ-
kın erdemlerinden olan yardımlaşma, merhamet, hoşgörü, cömertlik gibi 
davranışlara fayda-haz-mutluluk ilişkisinde temas edilmemesi, yaşadığı 
dönem ve o dönemde yaygın olan felsefe ve ahlâk görüşleri, haklı olarak, 
teorinin bencilliğe hizmet ettiği, faydanın doğuracağı hazzı ve mutlulu-
ğu belli sınıflara hasrettiği yönündeki eleştirileri destekleyici bir özelliğe 
sahiptir. Bu eleştiriler yanında teorinin bir takım kapalı ve eksik tarafla-
rının var olduğu şeklinde eleştiriler de mevcuttur.

Faydacılığa yapılan eleştiriler, aynı zamanda, ona yeni bakışları da 
ortaya çıkarmıştır. Aslında hangi fikre yönelik olursa olsun, her eleştiri 
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peşi sıra yeni bir yaklaşımı doğurur. Bu sebeple yapılan fikri eleştiri ve 
kritikler, düşüncelerin ve teorilerin gelişmesi açısından önemlidir. Bu ya-
zıda faydacılığa yönelik eleştirilere kapsamlı olarak yer veremediğimiz 
gibi atıfta bulunduğumuz eleştirileri de, eskilerin tabiriyle, efradını cami’ 
ağyarını ma’ni bir şekilde ele alamadık. Bunun sebeplerinden birisi, bu 
eleştirilerin çalışmanın hacmini ve sınırlarını aşacak boyutta olmasıdır. 
Bu sebeple burada birkaçına yer vererek faydacılığın hangi açılardan ye-
tersiz ve eksik hangi açılardan ideolojik bulunduğuna dikkat çekmeyi 
amaçladık.

Yukarıda kısaca görüşlerine yer verdiğimiz eleştirilerin ve teorilerin 
her birinin iddiaları haklı gerekçelere dayandığı gibi ileri sürülen iddia-
ların da eleştirilmesi pekala mümkündür. Bunlar içinde faydacılığın “en 
fazla sayıda en fazla mutluluk” ilkesinin niceliğe mi niteliğe mi işaret et-
tiğine dair yapılan eleştiri haklı bir eleştiri olup tatmin edici bir açıkla-
ma yapılamadığını söylemek mümkündür. Yine fayda ve değerin belir-
lenmesinin ölçüsünün neye göre ve kim tarafından ortaya konulacağına, 
değerlerin belirlenmesinde insanın rolünün ne olduğuna dair tartışmalar 
da faydacı ahlâk açısından önemlidir.

Bununla birlikte Bentham’ın ifade ettiği söz konusu faydacı ilke, ada-
letin dağıtılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına imkân verip ver-
memesi açısından analiz edilmeye ihtiyaç duymaktadır. Bütün bunlarla 
birlikte Türkiye’ye faydacı felsefenin nasıl ve kimler aracılığıyla girdiği 
ve Türk düşünce hayatı ve düşünürler üzerindeki etkisinin büyüklüğü ve 
biçimi de ayrıntılı ve özel bir çalışmayı gerektiren önemli konular ara-
sında yer almaktadır. Bütün bu daha fazla araştırılmaya ve açıklanmaya 
ihtiyaç duyan hususlar bize göstermektedir ki faydacı ahlâkın oldukça ge-
niş bir etki alanı vardır ve pragmatizm gibi yeni ahlâk teorilerinin ortaya 
çıkmasına kaynaklık ederek günümüz ahlâki, siyasi ve iktisadi düşünce 
ve pratik hayatını etkilemeye devam etmektedir. 
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GİRİŞ

Son 30-40 yıldır birçok alanda yaşanan değişim ve dönüşüm süreci 
şüphesiz kamu yönetimi alanını da etkilemektedir. En çok tartışılan konu-
ların başında kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, kamu yönetimi 
alanında reformların yapılması, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasın-
daki ilişkileri, görev ve yetki paylaşımının yeniden belirlenmesi, kamu-
nun küçültülmesi öne çıkmaktadır. Bu süreçte öne çıkan kavramlardan 
biri de yönetişim kavramıdır. Karşılıklı işbirliği ve etkileşimi öne çıkaran 
bu kavram ile kamu yönetimi alanında birçok yeni düzenleme yapılmış ve 
yürürlüğe girmiştir. Kamunun ve merkezi yönetimin yeniden yapılandırıl-
ması yetki ve görevleri tartışılırken burada yerel yönetimlere ayrı bir önem 
verilmektedir. Daha önceleri merkezi idare tarafından yürütülen birçok 
hizmetin artık yerele devredilmesi önerilmekte ve yerel yönetimlerin idari 
ve mali açıdan daha özerk bir konuma gelmeleri gerektiği belirtilmektedir. 
Klasik kamu yönetiminin hiyerarşik ağırlıklı olduğu, bürokrasiyi artırdı-
ğı, çok fazla alana yayıldığı için hantallaştığı, katı bir yapıya sahip olduğu 
ileri sürülmektedir. Bunlara karşın, yeni kamu yönetimi ile şeffaf, hesap 
verebilir, saydam, katılımcı, esnek bir yönetim tarzının getirilmesi gerek-
tiği ileri sürülmektedir. 

Katılımcı yönetim yaklaşımı bu kapsamda öne çıkan konulardan bi-
ridir. Çünkü mevcut şartlarda temsili demokrasiye dayanan bir yönetim 
anlayışında, vatandaşların sadece seçimden seçime oy vermekle kısıtlı ka-
lan bir katılım gösterdikleri belirtilmektedir. Bu sebeple de özellikle kar-
şılıklı etkileşimi ve işbirliğini öne çıkaran yönetişim yaklaşımı ile gerek 
politikaların belirlenmesi sürecinde gerek uygulanması sürecinde ilgili 
kurumların, aktörlerin, vatandaşların sürece dahil olmaları gerektiği ileri 
sürülmektedir. Bu kapsamda katılımcı yönetim anlayışı yerel yönetim-
ler ve belediyeler için de önemli bir konu haline gelmektedir. Belediyeler 
seçimden sonra önündeki beş yılda neler yapacaklarına yönelik bir stra-
tejik plan hazırlamaktadırlar. Bu plan belediyeler için bir yol haritasıdır. 
Bu planın hazırlanmasında katılımcı bir yönetim anlayışının sağlanması, 
kente dair belirlenecek plan ve projelerde, hizmetlerde ilgili kurumların, 
kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşların söz hakkına sa-
hip olması önem taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında İstanbul, Eskişe-
hir, Elazığ ve Zonguldak belediyelerinin 2015-2019 stratejik planları bu 
kapsamda değerlendirilmekte, planda katılımcılık boyutu karşılaştırmalı 
olarak ele alınmaktadır.

1.KATILIM KAVRAMI VE KATILIMCI YÖNETİM

Siyasal iktidar üzerine yapılan bilimsel araştırmalar demokratik olsun 
olmasın, çağımızda bütün toplumlarda temel siyasal kararların alınma-
sında küçük bir azınlığın belirleyici olduğunu göstermektedir. Getirilen 
demokratik mekanizmalar (seçimler, halk oylamaları, baskı grupları vb.) 
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bu gerçeği değiştirememekte iktidar her zaman küçük bir elit kadronun 
elinde kalmaktadır (Uygun, 2014:175).

Özellikle en çok eleştirilen nokta günümüzde de olduğu gibi demok-
rasilerde halkın rolü politika üretmek, kararları almaktan ziyade alına-
cak kararları belirleyen siyasal kadrolar için belli aralıklarla sandıkta oy 
kullanmaktan öteye gidilmemesidir. Bu durumda katılımın seçimle sınırlı 
kalmasına sebep olmaktadır. 

Demokratik ilkelerden biri olan eşitlik meselesinde temsili yönetim 
aslında eşitsizliği içermektedir. Nüfusun küçük bir bölümüne geri kalan-
lar adına siyasi karar alma hakkı tanır. Bu şartlar altında seçilmek, halkı 
ilgilendiren konularda kampanya yapmak, kamuoyu oluşturabilmek ve 
kötü yönetim halinde bunun tazminatını almak için tüm vatandaşların, 
eşit hakka sahip olduğu ve seçim sisteminin her bir kişinin oyuna eşit 
değer verdiği ölçüde siyasi eşitliğe ulaşılabilir. Pratikte temsili demokra-
silerin çoğu bu kriterleri tümüyle karşılamaz, çünkü nüfus içinde farklı 
grupların sahip olduğu zenginlik, zaman, olanaklar ve diğer kaynaklar 
bakımından mevcut olan sistematik farklılıklar siyasi eşitliği büyük oran-
da sınırlandırırlar (Beetham ve Boyle, 2005: 8-9).

Katılımcı demokrasi, bireylerin isteklerini, beklentilerini resmi ol-
mayan kanallar aracılığı ile kenti yönetenlere ulaştırma çabalarından ta-
mamen ayrılmaktadır. Herkes kentin geleceğine dair düşüncelerini hem 
birbirleri ile hem de kenti yönetenlerle paylaşabilmektedir. Bu müzake-
re süreçlerinin birçok olumlu katkısı da bulunmaktadır. Kişisel çıkar ve 
beklentiler yerini toplumsal taleplere geçici çözümler yerini daha kalıcı 
çözümlere bırakmaktadır (Tümay, 2005: 97).

Her ne kadar farklı demokrasi önerileri, fikirleri öne sürülse de içinde 
bulunduğumuz şartlarda bunların tek başına uygulanma imkanı bulunma-
maktadır. Önerilen bu modeller aslında temsili demokrasi ile birlikte onun 
eksikliklerini gidermeye çalışmaktadır. Burada özellikle katılım konusu-
na katılımdan ne anlamamız gerektiğine bakılması gerekmektedir.

Katılım kavramına baktığımız zaman kamusal hizmet ve faaliyetlere 
yönelik planlarının gerek hazırlık gerekse de uygulama aşamalarında o 
kararların etkileyeceği kişilerin, istek ve önerilerini, fikirlerini ve eleştiri-
lerini bu sürece katmayı içermektedir. Burada bir yandan aktif ve etkin bir 
yurttaş olarak bireysel katılım diğer yandan sivil toplum örgütleri içinden 
yönetime katılabilmelidir (Gündoğan, 2013: 36). 

Katılım kavramı hem günümüzde daha derin bir anlam ve içeriğe 
sahip olan demokrasi düşüncesinin hem de modern yönetim anlayışının 
bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yerel yönetimler açısından baktı-
ğımız zaman katılımın iki ana kategoride göründüğü söylenebilir. Bun-
lardan biri doğrudan karar oluşumuna katılımdır. Diğeri ise karar oluşum 



 .349Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

sürecine katılımdır. Bunlardan birincisinde herhangi bir konuda karar 
oluşturmak için doğrudan halkoyuna başvurulması diğerinde ise kent sa-
kinlerinin farklı konulardaki görüşlerini ortaya çıkarmak karşılıklı fikir 
alışverişi gerçekleştirmek için gerekli platformları oluşturmaktır. Böylece 
katılım hem siyasi hem de idari boyutları olan bir kavramdır (Coşkun ve 
Sezer, 2004:282).

Katılım kavramının sadece tek bir sürece ya da aşamaya vurgu yap-
madığı görülmektedir. Ne sadece ihtiyaçların belirlenmesi sürecine ne de 
belirlenen ihtiyaçların hangi yol ve yöntemlerle karşılanacağı konusunu 
oluşturan uygulama sürecine odaklanmamaktadır. Katılım yönetimin her 
aşamasında kendine yer bulabilmelidir. İhtiyaçları belirlerken de belirle-
nen ihtiyaçlara sorunlara yönelik politikalar geliştirilirken de ve bunların 
uygulama aşamalarını da içine almalıdır. Aksi takdirde katılımın bir yönü 
her zaman eksik kalmaktadır. Katılımın iki süreci de içermesi bu sebeple 
önem taşımaktadır. 

Demokrasi siyasal katılmaya dayanır, aslında demokrasinin tanımın-
da halkın siyasete katılımı vardır. Siyasal katılımın temel araçları olarak 
siyasal parti faaliyetleri ve seçimlerde oy vermedir. İşte katılımcı eleştiri 
burada ortaya çıkmaktadır. Buna göre seçimlere katılım tek başına gerçek 
bir katılım anlamına gelmemekte ve seçimler her zaman uygun bir katıl-
ma ortamı içermemektedir (Erdoğan, 2012: 314). 

Temsili yönetimin zaten en çok eleştirildiği nokta da burada karşımı-
za çıkmaktadır. Katılımın sadece seçimden seçime oy vermekten ibaret 
olarak görülmesi olarak anlaşılmasıdır. Zaten seçimlerde bireyler partiler 
tarafından belirlenen, öne sürülen politikaları kimin uygulayacağını seç-
mektedirler. Burada gözden kaçırılmaması gereken husus bunun sadece 
seçimle sınırlı kalmaması gerektiği, bunun devam eden bir süreç olduğu, 
seçimlerden sonra halkı ilgilendiren konularda, sorunlarda katılımı sağla-
yacak araç ve mekanizmalara yer verilmesi gerektiğidir.

Toplumda ve kurumlarda motivasyonu, verimliliği artırma, zorunlu-
lukları ile meşruluğun otoriteyi paylaşmayla ortaya çıktığının görülmesi 
büyüyen ve gelişen kurumların yönetim yükünün sadece yönetici kadroy-
la taşınamayacağının anlaşılması ve doğru kararların, kararlardan etkile-
nen ilgili kesimlerin katkılarıyla olabileceğini anlaşılması gibi nedenler 
yönetime katılmayı zorunlu kılmıştır (Yıldırım, 2004: 214).

Devlet yönetimine katılım sorununun dünyadaki gelişim çizgisine 
bakıldığı zaman çıkarılabilecek birtakım sonuçlar vardır. Bir kere tarihsel 
gelişime bakıldığında bütün iniş çıkışlarına karşın genel gidişat katılımın 
artırılması yönündedir. Bugüne kadar uygulanan katılım yöntemleri farklı 
şekiller almakta fakat zamanımıza gelindikçe birçok biçiminin bir arada 
kullanılmaya başlandığı görülmektedir (Eroğul, 1991: 29).
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Katılım meselesi yalnızca gelişmekte olan ülkeler tarafından tartışıl-
mamakta,  gelişmiş ülkeler içinde önemli bir yer tutmaktadır. Gelişmekte 
olan ülkelerde katılım demokrasinin benimsenmesi açısından vurgu yapı-
lırken gelişmiş ülkelerde ise demokrasinin sürdürülebilirliği için zorunlu 
bir araç olduğu vurgulanmaktadır.

Katılımı sağladığımız zaman, öncelikle yöneten ile yönetilenler arasın-
daki kopukluğun iletişimsizliğin giderilmesinde önemli bir adım atılacaktır. 
Bir ülkede ya da bir şehirde yapılacak olan hizmet ve faaliyetlerde o bölgede 
yaşayan bireylerin görüşleri, talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yer veril-
diği takdirde yönetimde yaşanan, yaşanacak birçok sorunun üstesinden ge-
linmiş olacaktır. Elbette burada katılım sağlanırken, katılım denirken sadece 
belli bir çoğunluğun kararının değil toplumu oluşturan birçok farklı grubun, 
kesimin ortak bir noktada buluşması şeklinde algılanması gerekmektedir.

Hakim anlayışa göre halk egemenliği temsiliyet ve bunun için yapılan 
seçimler ile özdeşleşmiştir. Halbuki temsiliyet kadar katılım da halk ege-
menliğinin bir gereği ve tamamlayıcısıdır. Tarihsel kökleri Antik Atina’ya 
kadar uzanan katılımcı demokrasi günümüzde temsili demokrasinin suisti-
mallere açık olması, ortaya çıkan sorun ve taleplere yeterince çözüm üre-
tememesi ve ağırlıkla seçkin kişi ve zümrelerin kontrolünde olmasına karşı 
artan şekilde gündeme getirilmeye başlanmıştır. Dünya’da katılıma yönelik 
uygulamaların en önemli sebebi temsili demokrasinin tamamlaması ve ek-
sikliklerinin gidermeye çalışmasıdır (İzci, 2014: 31). Yerel düzeyde katılımı 
tek başına bir amaç olarak değil, farklı bir takım amaçlara daha yüksekteki 
hedeflere varabilmek için kullanacak bir araç olarak görenler çoğunluktadır. 
Katılımı sadece nitelik veya nicelik olarak artırmak önemli değildir, burada 
önemli olan hedeflere uluşabilmek için uygulanmasıdır (Keleş, 1993:21).

Katılım konusu ele alınırken, tartışılırken yerel yönetimlere özel, ayrı 
bir vurgu yapıldığını görmekteyiz. Çünkü merkezi yönetim kararlarında, 
özellikle savunma, dış ilişkiler, güvenlik konularında katılımı sağlamak, 
bu konularda uzlaşmaya çalışmak, yerel yönetimlerdeki kadar imkan ve 
uygulama alanı bulamamaktadır. Yereli ilgilendiren bir konuda belediye-
ler ile o bölgede yaşayan kişilerin bir araya gelebilmesi o konulara dair 
görüş ve fikirlerini belirtebilmeleri mümkündür. Ancak burada göz ardı 
edilmemesi gereken nokta yerelin bu avantajlarına rağmen katılımcılık 
konusuna ne derece önem verdiği bu imkanları nasıl ve hangi araçlarla 
kullanıp kullanmadığıdır.

Yerel yönetimler halka daha yakın hizmet veren birimler oldukları 
için, halk ile daha yakın bir ilişki içerisinde bulunarak katılımcı demok-
rasiyi daha çok uygulanabilmesini sağlayabilmektedirler. Demokratik ka-
tılım sağlanarak hem sorunların daha düzgün gerçekçi bir biçimde tespit 
edilmesinde hem de çözümlenmesinde de daha uygulanabilir olmasını 
sağlayarak,  halkın katılımı sağlanabilmektedir (İnan, 1998: 128).
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2.KATILIMI BELİRLEYEN ETKENLER

Toplumların bir araya gelerek görüş, fikir oluşturabilmelerinin sağ-
lanması için bireylerin sadece seçimlerde oy vererek değil farklı katılım 
uygulamaları aracılığı ile ekonomik, politik konularda söz sahibi olabil-
mesi önemlidir. Katılım toplumun demokratikleşmesi için ideal bir model 
sunmaktadır, medeni ülkelerde toplumun sadece belli bir kısmını değil 
tamamını ilgilendirmektedir (Toprak, 2013: 78).

Bu durumun sebeplerine baktığımız zaman, temsili demokrasilerin 
toplumsal beklenti ve ihtiyaçlara karşılık vermede yetersiz olması ve katı-
lımcı demokrasiden beklenen olası faydalar olarak belirtebiliriz.

Katılmanın temel karakteristikleri önemlidir. Katılmanın zamanı ya da 
hangi davranışın katılma olduğu hangisinin olmadığı açığa kavuşturulma-
lıdır. Siyasal katılma ne zaman başlar? Siyasal katılmanın gerçekleşme aşa-
ması, bireylerin, siyasal ya da yönetsel kurumların düzenledikleri emirleri, 
tüzükleri, yasaları, yaptıkları planlar ve çeşitli kararlarını etkileyebilmek 
amacıyla eyleme geçtikleri anda başlar (Kalaycıoğlu, 1984:199-200). 

Ülkenin sahip olduğu siyasal yapı katılım için oluşturulmaya çalışı-
lan kurumsallaşmaya ve bireyin katılıma yönelik davranışları üzerinde 
belirleyici bir rol oynamaktadır. Ayrıca eğitim düzeyinin seviyesi, siyasal 
partilerin sahip oldukları yapı, STK’ların varlığı ve niteliği, iletişim araç-
larının yaygın olması katılım davranışının oluşumunda ve yaygınlaşma-
sında özel bir öneme sahiptir ( Nie vd, 1989:5).

Katılımdan beklenen işlevleri yerine getirebilmesinde ülkelerin bu 
konuya yaklaşımı verdiği önem de etkili olmaktadır. Bunu sağlayacak me-
kanizmalara ve araçlara ne kadar yer verilirse imkan sağlanırsa katılım 
konusunda bireylerin, örgütlenmelerin etkisi o kadar fazla olacaktır.

İnsanlar neden siyasal katılım ihtiyacı duyarlar. Bu nedenleri Öztekin 
beş grupta toplamaktadır;

• “İnsanlar, hem bireysel hem de örgütsel çıkarlarını korumak, 
kendisine ve yakın çevresine bazı menfaatler sağlamak, çevresini, top-
lumu, ülkesini, daha iyi tanımak ve anlamak için siyasal ve toplumsal 
olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilmek için siyasete az çok ilgi 
duyarlar ve katılırlar”.

• “Siyasi konularda bilgisini ve kültürünü geliştirerek eksiklikle-
rini gidermek, çevresine karşı kültür düzeyinin yüksekliğini kanıtlayarak 
kendisinin kişisel ve psikolojik doyumsuzluklarını gidermek en azından 
kendini psikolojik olarak tatmin etmek için”

• “Meslek ve örgütsel olarak yeni arkadaşlar edinmek, onlarla 
meslek, örgüt, toplum, ülke ve dünya sorunlarıyla ilgili olarak karşılıklı 
tartışıp yorumlar yapabilmek için”
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• “Farklı düzeylerde siyasetle ilgilenerek toplumsal ve siyasal ge-
lişmeler karşısında siyasal kültürünün geliştiğini kanıtlayıp zamanla top-
lum içinde bir yer edinerek belirli pozisyonlara gelebilmek için”

• “Kendisine, ailesine ve çevresine karşı ülkedeki ve dünyadaki siya-
sal ve toplumsal olaylara yabancılaşmamak gibi nedenlere insanlar değişik 
düzeylerde ve yoğunluklarda siyasete katılırlar” (Öztekin, 2007: 236-237).

Bireylerin çeşitli sebeplerle katılımı istemektedirler. Siyasal katılım üze-
rinde birçok faktör etki etmektedir. Yaş, cinsiyet, eğitim, mesleki durum, kent-
leşme, örgütlü bir yapıya üye olmanın katılım üzerinde etkileri olmaktadır.

Siyasal katılımı etkileyen faktörlere yönelik yapılan açıklamalar ba-
kımından öne çıkan hususlardan birisi de kişilerin nerede yaşadıklarıdır. 
Yaşanan yerin kent ya da köy olması insanların siyasal davranışları üze-
rinde etkiler göstermektedir.

Kentleşme insanların davranışlarında, düşüncelerinde ve dünya gö-
rüşlerinde farklılıklar meydana getirmektedir. Bu değişikliklerin bir kısmı 
insanların siyasal davranışlarıyla doğrudan doğruya ilgilidir. Katılım öz-
lemleri artmakta ve kabarmaktadır. Yurttaşın edilgin olmaktan çıkması, 
etkin bir birey haline gelmesini sağlayan şey, onun kentlileşmesidir (Keleş, 
1999:117-119). Kişilerin tutum ve davranışlarında yaşadıkları toplumun sa-
nayi toplumu, gelişmekte olan bir toplum veya tarım toplumu olmasının et-
kileri elbette farklı olacaktır. Özellikle kaderci bir zihniyetin hakim olduğu 
toplumlarda toplumun göstereceği siyasal davranışlarda gelenekler hakim 
olacaktır. Ekonomi ve teknolojinin gelişmiş olduğu toplumlarda ise siyasal 
davranışlar daha karmaşık bir hal almaktadır (Yücekök, 1998: 3-4).

Siyasal katılma, bir siyasal davranış olarak çeşitli şekiller alabilir. 
Davranış organizmanın belirli dürtüler karşısında gösterdiği tepkiler ol-
duğuna göre, bu tepkiler merak, ilgi ve bilgi edinme şeklinde kalabilece-
ği gibi belirli bir eyleme de dönüşebilir. Siyasal katılma, politik olayların 
izlenmesi, politik olaylar karşısında tavır takınılması ve politik olayların 
içinde yer alınması şeklinde gruplandırabiliriz. Politik olayların izlenmesi, 
çeşitli yayın araçlarını izleme, dinleyici olarak toplantı ve kongrelere ka-
tılma şeklinde olabilir. Burada sadece izleme ve bilgi edinme vardır. İkin-
ci grup ise, siyasal olayları izleyenlerin bunlara karşı takındıkları tavırları, 
cevap verme, konuşma, yazı yazma vb. içine almaktadır. Üçüncü maddede 
yer alan grup ise sadece belirli olaylara karşı tavır takınmakla kalmayıp 
bu olayların içine bizzat karışmaktadır (Tortop ve Özer, 2013:156).

Katılımın gerçekleşeceği aşama ve alana göre çeşitli katılım türleri 
araçları kullanılabilir. Yerelin tamamını ilgilendiren bir konu referandu-
ma sunulabileceği gibi zamana yayılan müzakere ve görüş birliği ile de 
karara bağlanabilir. Özellikle imar planlaması, çevre düzeni ve yatırımlar 
gibi yapısal alanlarda bu yöntem kullanılabilir. Sivil toplum kuruluşları, 
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medya, akademik kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri ile istişare kurul-
ları oluşturularak farklı açılardan görüş ve öneriler alınabilir. Bunların en 
güçlü ve sağlıklı şekilde işletilebilmeleri yerel yöneticilerin, kolaylaştırıcı, 
destekleyici ve kabullenici olmalarına bağlıdır (İzci, 2014: 34).

Katılma yönelik tartışmalar, öneriler, eleştiriler, beklentiler önemini 
korumakta ve devam etmektedir. Her ne kadar katılıma yönelik olumsuz 
eleştiriler yer alsa da kararların alınmasını geciktirdiği, alınan kararların 
uygulamaya geçmesini yavaşlattığı şeklinde, yukarıda detaylıca belirtildi-
ği üzere katılımın hem yöneten hem de yönetilenler üzerinde oluşturacağı 
etki bu eleştirileri haksız çıkaracaktır. Çünkü o bölgede yaşayan kent sa-
kinleri kendilerini, çevresini ilgilendiren konularda katılımları sağlandığı 
zaman bunun hem yöneticiler için hem de yönetilenler için birçok olumlu 
sonucu olacaktır. Yönetenler açısından aldıkları kararların uyguladıkları 
programların meşruluğunun sağlanmasında kendilerine önemli bir avan-
taj sağlarken, kentte yaşayanlar için de kendi sorunlarını, taleplerini ve 
beklentilerini yönetime daha rahat iletebilme ve bunun sonuçlarını göre-
bilme imkanı sağlayacaktır. Katılımın sağlanması durumunda hem yöne-
tenler hem de yönetilenler açısından avantajları bulunmaktadır. 

3.BELEDİYELERİN STRATEJİK PLANLARINDA KATI-
LIMCILIK

3.1. Stratejik Planlarda Başkanın Sunuş Metninde Katılım

Stratejik planlar belediye başkanlarının giriş ya da sunuş başlığı ile 
başlar. Yerel yönetim biriminin başı olan belediye başkanının katılımcı-
lığa yaptığı vurgu belediyenin çalışma felsefesi ve değerleri hakkında da 
ipucu vermektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planında başkanın sunuş 
metnine baktığımız zaman katılımcılığa yönelik olarak; 

“…Yine mevzuatın öngördüğü çerçeveye uygun olarak katılımcı bir 
yaklaşımla Büyükşehir Belediyesi içinde her kademede bulunan çalışanla-
rımızın görüş ve önerileri alınmıştır. Öte taraftan hizmetlerimizden yarar-
lanan kesimler ve işbirliği yaptığımız kurumlar başta olmak üzere bütün 
paydaşlarımızın stratejik planlama sürecine dahil edilmesi sağlanmıştır” 
(İstanbul Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan 2015-2019).

ifadelerine yer verildiğini görmekteyiz. Burada özellikle planın ha-
zırlanmasının katılımcı bir yaklaşımla ve paydaşların katılımına vurgu 
yapıldığını görmekteyiz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planında başkanın su-
nuş metnine baktığımız zaman katılım konusunda 5018 sayılı kanunun 9. 
maddesine;
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“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve viz-
yonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda 
ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katı-
lımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” (Eskişehir Büyükşehir Bele-
diyesi Stratejik Plan 2015-2019). 

yer vererek planın katılımcı bir şekilde hazırlanacağını belirtmiştir. 
Elazığ Belediyesinin stratejik planına baktığımız zaman başkanın sunuş 
metninde katılımcılık ile ilgili olarak, 

“Elazığ’ı geleceğe taşıyacak olan “Çözüm Planlarımız” şehrin ih-
tiyaçlarına ve problemlerine göre hazırlanmış projelerimizdir. Stratejik 
Planın hazırlanması sürecine öncelikle kentin durumunu ve hemşerileri-
mizin beklentilerini analiz ederek başladık. Mahalle muhtarlarımız, Sivil 
toplum kuruluşlarımız, siyasi parti il temsilcilerimiz, kamu kurum ve ku-
ruluşlarımız, medya temsilcilerimiz ve birçok meslek gurubuyla gerçek-
leştirdiğimiz teknik toplantılarımızdan önemli çözüm önerileri ve proje 
teklifleri geldi. Hizmet sunumunda;  erişilebilirlik, verimlilik, katılımcılık 
ve etkililik temalarına odaklandık” (Elazığ Belediyesi Stratejik Plan 2015-
2019).

ifadelerine yer vererek, kentteki farklı gruplarla sivil toplum kuruluş-
larının katılımlarıyla stratejik planın hazırlandığını bildirmektedir.

Zonguldak Belediyesinin stratejik planına baktığımız zaman başka-
nın sunuş metninde katılımcılıkla ilgili olarak, 

“Sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen, katılıma, insan odaklı geleceği 
bugünle bütünleştiren bir stratejik plan ile kentimizde yaşayan insanların 
temel ihtiyaçlarını karşılayan yaşam kalitesini yükseltme gayesi taşıyan 
bir plan olması hedeflenmiştir”(Zonguldak Belediyesi, Stratejik Plan 2015-
2019). planın hazırlanmasında katılıma yer verdiği vurgulanmaktadır.

Tablo1. Başkanların Sunuş Metninde Katılım

Konu İstanbul Eskişehir Elazığ Zonguldak

Katılımcılık kavramına yer veren belediye 
başkanı x x x x

Katılımcılık kavramına STK’lara ve 
paydaşlara vurgu yaparak yer veren 
belediye başkanı

x  x  

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 
Elazığ, Zonguldak Belediyeleri 2015-2019 Stratejik Planları
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Belediyelerin stratejik planlarında başkanların sunuş metnine bak-
tığımız zaman genellikle birbirine benzer ifadelere yer verildiğini gör-
mekteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Elazığ Belediyesi’nin hem 
katılım konusuna hem de sivil toplum kuruluşlarına özellikle yer verildiği 
görülmektedir. Buna karşın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Zongul-
dak Belediyesi’nin stratejik planlarında sadece katılımcı bir şekilde hazır-
landığı vurgusu görülmektedir.

3.2. Stratejik Planlarda Misyon Vizyon ve Temel İlkelerde Katılım

Misyon, vizyon ve temel ilkeler stratejik planlar için oldukça önemli 
kavramlardır. Çünkü yapılacak olan planlamanın, hedeflerin, amaçların 
belirlenmesinde anahtar bir rol taşımaktadırlar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin stratejik planında misyon ve viz-
yon ve temel değerlere baktığımız zaman, misyonunu;

“Açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak hizmetleri, 21. yüzyılın ye-
rel yönetim anlayışına uygun şekilde sunmak, belediye hizmetlerini ku-
rumsal bir anlayışla mükemmelleştirirken şehrin kültürel kimliğini yaşat-
mak” (İBB, 2015:78). 

olarak belirlemiştir. Burada misyona baktığımız zaman bir ifade dik-
kat çekmektedir. Çalışmamızın birinci bölümünde Osborne ve Geabler 
yeni kamu yönetimine yönelik on ilkesine yer vermiştik. Bu ilkelerden bir 
tanesi de “Kamu kurumları sorunları ortaya çıkmadan önce önlemelidir” 
şeklindeydi. Burada misyondaki “Açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak 
hizmetleri” ifadesi bu ilkenin bir yansıması gibi durmaktadır

Vizyonunu; 

“Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran, şehirci-
lik ve medeniyet adına küresel değer üreten marka kentin yerel yönetimi” 
(İBB, 2015:78).

diyerek belirlemiştir. Değerlerine baktığımız zaman 8 adet değer be-
lirlediğini görmekteyiz. Bunlardan biri de katılım olarak sayılmaktadır. 
Değerler; “Adalet, Güven, Saydamlık, Kalite, Verimlilik, Katılım, Lider-
lik”(İBB, 2015:78).

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin stratejik planında misyon olarak, 

“Eskişehir’de yaşayan nesillerin daha iyi yetişmesini ve hemşerileri-
mizin yaşam kalitesini artırarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak” 
(Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Plan, 2015:10).

şeklinde tanımlamıştır. Vizyon olarak; 

“Eskişehir, Eskişehirlilerin gurur duyduğu, Türkiye’nin şehirleşme 
açısından örnek şehridir. Bu durumu geliştirerek sürdürecek Türkiye’nin 
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şehirlerini yeniden kazanması sürecine öncülük edeceğiz”(Eskişehir Bü-
yükşehir Belediyesi Stratejik Plan, 2015:10). 

belirlemiştir. Değerler olarak; 

“Tarafsızlık, Şeffaflık ve Hesap verebilirlik, Dürüstlük, Liyakat, Kali-
te, Güvenlirlik, Erişilebilirlik, Yeniliğe ve Gelişime Açıklık, Etik Değerlere 
Bağlılık, İnsana ve Hukuka Saygı, Katılımcılık, Saygınlık, Sürdürülebilir-
lik, Doğa ve Çevreye Duyarlılık” saymıştır (Eskişehir Belediyesi, 2015:11).

Elazığ Belediyesi misyonunu; 

“Elazığ Belediyesi; … katılımcı bir yönetim anlayışıyla verimlilikten 
ödün vermeden, insanımızı ve çevremizi toplumsal değerlerimizi zengin-
liklerle buluşturan, evrensel bakış açısı ve etik değerlerine bağlı kalarak 
hizmet sunmak Elazığ Belediyesinin misyonudur” olarak belirlemiştir 
(Elazığ Belediyesi, 2015:28).

Vizyon olarak;

“Belediyelerin görevi yaşanılabilir bir çevre hazırlayarak insanı temel 
alan bir yaklaşımla, .., şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak, hizmette 
daha ileri seviyelere ulaşıp vatandaşımızın memnuniyetini ve beğenisini sağ-
lamak Belediyemiz vizyonudur” belirlemiştir (Elazığ Belediyesi, 2015:28)

Misyon ve vizyon ifadeleri genelde kısa bir şekilde ifade edilmelerine 
rağmen Elazığ belediyesi hem misyon hem de vizyon tanımında oldukça uzun 
bir tanımlama kullanmıştır. Değerler kısmında katılımcılığa yer vermektedir.

Zonguldak Belediyesi, Misyonunu; 

“Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlar çerçevesinde, çoğulcu, ka-
tılımcı bir anlayışla tüm sorunların çözümü için halkımızla el ele, yaşa-
nabilir kent oluşturarak sürdürülebilir kaliteli hizmet sunmak” şeklinde 
tanımlamaktadır(Zonguldak Belediyesi, 2015:48).

Vizyon olarak ise;

“Çağdaş, üretken, verimli ve kaliteli bir belediyecilik anlayışını uygu-
lamaktır” şeklinde belirlemektedir (Zonguldak Belediyesi, 2015:49).

Zonguldak Belediyesi Temel Değer ve İlkeler olarak;

• Kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak

• Halk memnuniyetini en üst seviyeye taşımak

• Tarafsız olmak, şeffaflığı vazgeçilmez kılmak

• Kent insanının yaşam kalitesini yükseltmek

• Verimli çalışma ortamı yaratarak çalışan memnuniyetini artırmak

• Sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık vermek
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• Kaynakları yasalara uygun, etkin ve verimli kullanmak (Zongul-
dak Belediyesi, 2015:50).

Tablo2. Misyon Vizyon ve Temel Değerlerde Katılımcılık

Konu İstanbul Eskişehir Elazığ Zonguldak

Misyonda Katılım   x x

Vizyonda Katılım   x  

Temel Değerlerde Katılım x x x  

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 
Elazığ, Zonguldak Belediyeleri 2015-2019 Stratejik Planları

Belediyelerin misyon, vizyon ve temel değerler de katılım boyutuna 
baktığımız zaman İstanbul ve Eskişehir Büyükşehir Belediyelerinin mis-
yon ve vizyon da katılım konusuna yer vermeyip temel değerlerde yer ver-
diği, Elazığ belediyesinin hem misyon hem vizyon hem de temel değerler-
de katılımcılığa yer verdiği, Zonguldak Belediyesinin ise sadece Misyon 
da katılımcılığa yer verdiği görülmektedir.

3.3. Stratejik Planlarda GZFT Analizinde Katılım

Belediyelerin GZFT analizlerini incelediğimiz zaman katılım konu-
sunun burada kendine fazla yer bulamadığını belirtebiliriz. İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi GZFT analizinde hem katılım konusunu hem güçlü 
yönünde hem geliştirilmesi gereken yönünde saymıştır. Bu analizi hiz-
met alanlarına göre yaptığından bazı hizmet alanlarında kendini yeterli 
iyi görürken bazılarında eksik olarak görmektedir. Elazığ belediyesi de 
katılım konusuna geliştirilmesi gereken yönlerde yer verirken, Eskişehir 
ve Zonguldak Belediyelerinin GZFT analizinde katılım konusunu fırsat 
kısmında değerlendirmişlerdir.

Tablo3.   GZFT3 Analizinde Katılım

Konu İstanbul Eskişehir Elazığ Zonguldak

Güçlü Yönlerde Katılım x    

Zayıf/Geliştirilmesi Gereken 
Yönlerde Katılım x  x  

Fırsatlarda Katılım  x  x

Tehditlerde Katılım     

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 
Elazığ, Zonguldak Belediyeleri 2015-2019 Stratejik Planları

3  GZFT ifadesi İngilizce SWOT analizinin karşılığıdır. Açılımı Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, 
Fırsatlar ve Tehditler şeklindedir.
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3.4. Stratejik Amaç/Stratejik Hedeflerde Katılım

Belediyeler belirlemiş oldukları misyona, vizyona ulaşabilmek için 
bir takım stratejik amaç ve hedefler belirlemektedirler. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesinin stratejik planında 17 stratejik amaç bulunmaktadır. 
Bunlardan sadece bir tanesini katılımcılığa paydaşlar aracılığı ile vurgu 
yapmaktadır. SA14” Paydaşlarla İletişimi ve İşbirliğini Güçlendirmek”. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 97 stratejik hedef belirlemiştir. Bunlardan 
da 5 tanesi katılımcılığa yer vermektedir. 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planında baktığımız za-
man 5 tane stratejik amaç belirlediğini görüyoruz. Ancak stratejik amaçla-
rı arasında katılımcılığa yer verilmediği görülmektedir. Stratejik hedefle-
rine baktığımız zaman, 24 adet stratejik hedef belirlendiğini bunlardan da 
1 tanesinde katılımcılığa vurgu yapıldığı görülmektedir.

Elazığ Belediyesinin stratejik planı incelendiği zaman stratejik amaç 
belirlenmesi kısmında ve stratejik hedef ile göstergeler belirlenirken bu 
kavramların biraz karıştırıldığını görmekteyiz. Çünkü stratejik amacına 
baktığımız zaman 113 tane stratejik amaç belirlendiğini görüyoruz. Hal-
buki stratejik amaç belirlenirken misyon ve vizyona ulaşabileceğimiz 
ana başlıklar şeklinde daha az sayıda olması tercih edilmektedir. Elazığ 
Belediyesinin Stratejik Planında bu kavramlardan kaynaklanan bir sorun 
olduğu görülmektedir. 113 tane stratejik amaçtan 3 tanesinde katılımcılığı 
yer verilmiştir. Stratejik hedef olarak ise 307 tane hedef belirlenmiş olup 
bunlardan 2 tanesinde katılımcılığa yer verilmektedir.

Zonguldak Belediyesinin Stratejik planında baktığımız zaman 20 tane 
stratejik amaç belirlendiğini görüyoruz. Bu 20 amaç içerisinde 2 tanesinde 
katılımcılığa yer verilmektedir. Zonguldak Belediyesi’nin belirlemiş oldu-
ğu 81 stratejik hedef içerisinde 4 tanesinde katılımcılığa yer vermektedir.

Tablo4.  Stratejik Amaç ve Hedeflerde Katılım

Konu İstanbul Eskişehir Elazığ Zonguldak

Stratejik Amaçlarda Katılım x   x x 

Stratejik Hedeflerde Katılım x x x x 

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 
Elazığ, Zonguldak Belediyeleri, 2015-2019 Stratejik Planları

Belediyelerin stratejik planlarını, stratejik amaç ve stratejik hedef 
bazında incelediğimiz zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve 
Zonguldak Belediyelerinin hem stratejik amaçlarında hem de stratejik 
hedeflerinde katılımcılığa yer verdiklerini görmekteyiz. Eskişehir Bü-
yükşehir Belediyesi ise sadece stratejik hedeflerinde katılımcılığa yer 
vermektedir. Ancak burada dikkat çeken nokta, gerek stratejik amaçlar-
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da olsun gerek stratejik hedeflerde olsun katılım konusuna çok az sayıda 
yer verilmesidir. 

3.5. Stratejik Planlarda Performans Gösterge ve Yatırım Hizmet-
lerde Katılım

Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için stratejik planda,  per-
formans göstergeleri kullanılmaktadır. Performans göstergeleri, sonuç-
ların ne ölçüde gerçekleştiğinin, planlama aşamasında belirlenmiş olan 
hedeflere ne ölçüde ulaşılıp ulaşılmadığının görülmesinde yardımcı ol-
maktadır. Ayrıca stratejik planlarda belediyeler, belirlenmiş olan amaç ve 
hedeflerine ulaşabilmek için bir takım yatırım ve hizmet faaliyetlerine de 
yer vermektedirler. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin stratejik planını incelediğimiz za-
man hem performans göstergelerinde hem de yatırım ve hizmet faaliyetle-
rinde katılım konusuna yer verildiği görülmektedir. Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi’nin performans gösterge ile yatırım ve hizmet faaliyetlerini in-
celendiği zaman performans göstergelerinde katılımcılığa yer verilirken 
hizmet ve faaliyetleri de yer verilmediği görülmektedir. Elazığ Belediye-
sinin stratejik planına baktığımız zaman göstergeler ile stratejik hedefler 
net olarak ayrım yapılamadığından hizmet ve faaliyetlerinde katılımcılık 
konusuna yer verildiğini söyleyebiliriz. Zonguldak Belediyesi’nin strate-
jik planını incelediğimiz zaman hem performans göstergelerinde hem de 
hizmet ve faaliyetlerinde katılım konusuna yer verildiği görülmektedir.

Tablo5.  Performans Gösterge, Hizmet ve Faaliyetlerde Katılım

Konu İstanbul Eskişehir Elazığ Zonguldak

Performans Göstergelerinde Katılım x x  x

Hizmet ve Faaliyetlerde Katılım x  x x

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 
Elazığ, Zonguldak   Belediyeleri, 2015-2019 Stratejik Planları

4.SONUÇ

Kamu yönetimi alanında yaşanan gelişmeler, yeni yaklaşımlar bir-
çok alanı, yapıyı etkilemektedir. Klasik kamu yönetimi anlayışına yönelik 
eleştiriler kamu alanında bir değişimi ve reformu zorunlu kılıyordu. Kamu 
yönetimin şeffaf, hesap verebilir, saydam, katılımcı, esnek olması gerek-
tiği ileri sürülmekteydi. Özel sektörde kendine yer bulan birçok uygula-
manın artık kamu sektöründe uygulanması gerektiği belirtiliyordu. Kamu 
yönetimi alanında hem kararların alınma süreçlerine hem de uygulama 
süreçlerinde bu kararlardan etkilenecek olanların yer alması gerektiği dü-
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şüncesi genel kabul görmekteydi. Bu yaklaşım kamu alanında katılımcı 
yönetim anlayışının gelişmesine ve yaygınlaşmasına olanak sağlamaktay-
dı. Kamu yönetimi alanında yaşanan bir diğer gelişme ve tartışma konusu 
da yerelleşme kavramı etrafında gerçekleşmekteydi. Merkezi yönetim ile 
yerel yönetim arasındaki görev ve yetki paylaşımının yerelin lehine olacak 
şekilde tekrar değerlendirilmesi gerektiği, yerelin yetkilerinin artırılması, 
idari ve mali anlamda özerk konuma kavuşturulması görüşleri genel kabul 
görmekteydi.

Stratejik yönetim özel sektörde daha önceleri uygulanmaktayken 
özellikle 1980’lerden sonra kamu alanında da uygulanmaya ve kabul gör-
meye başlanmıştır. Özellikle kamunun artık performans esaslı bir yöne-
tim biçimine kavuşmasında, stratejik planlar önem bir rol oynamaktadır. 
Bu kapsamda planların nasıl hazırlandığı sorusu karşımıza çıkmaktadır. 
Stratejik planların hazırlanmasında katılımcı bir yöntemle hazırlanması 
önemli bir yer tutmaktadır. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve katılım-
cı yönetim yaklaşımının kamu alanında uygulanması gerektiği düşüncesi 
etrafında tartışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada yerel yönetimler 
özelinde katılımcı yönetim yaklaşımı incelenmektedir. Belediyeler seçim-
le iş başına geldikten sonra beş yıllık görev süreleri boyunca yapacakları 
yatırım ve hizmetleri, öncelik verecekleri politikaları belirlemektedirler. 
Bu politikaların, yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde stratejik plan 
önemli bir araç durumundadır. Birçok kamu kurumunda olduğu gibi be-
lediyelerde de stratejik planın hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Bele-
diyelerde stratejik planlarını hazırlarken katılımcılık boyutuna önem ver-
mektedirler. Bu sebeple çalışmada dört belediyenin stratejik planları ka-
tılımcı yönetim kapsamında incelenmektedir. Misyon ve vizyon stratejik 
planlama için önemi bir yer tutmaktadır. İncelenen belediyelerin stratejik 
planlarında dört belediye de misyon ve vizyonlarında katılımcı yönetim 
yaklaşımını benimsediklerine ve kent yönetimini katılımcı bir yönetim 
anlayışıyla sağlayacaklarını belirtmektedirler. Ayrıca planların giriş kıs-
mında yer alan başkanların sunuş kısmında da yeni kamu yönetimi kap-
samında öne çıkan değerlere, saydamlık, şeffaflık, katılımcı yönetime yer 
verildiği görülmektedir. Stratejik planın hazırlanmasında katılımcı bir yö-
netim tarzının benimseneceği de sıklıkla belirtilmektedir. Stratejik amaç 
ve hedeflerde de katılımcı yönetime yer verilmesine rağmen, belediyelerin 
bu alanda özellikle toplam stratejik amaç hedef ve performans göstergeleri 
içinde yer bulan katılımcı yönetimle ilgili olanların sayısı düşük kalmak-
tadır. Belediyelerin stratejik planlarına katılımcı yönetim özelinde genel 
olarak değerlendirdiğimiz zaman, planın birçok bölümünde yer verildiği 
görülmektedir. Başkanın sunuş metni, temel değerler, misyon ve vizyon, 
performans göstergeleri gibi planın farklı bölümlerinde yeni kamu yöne-
timi yaklaşımında önemli bir yer tutan katılımcı yönetime yer verildiği 
görülmektedir.
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Giriş

Tanzimat, Osmanlı Devleti’nin pek çok alanda kendisini modernize 
ederek gelişim sağlamaya çalıştığı, içinde bulunduğu olumsuz durumu er-
teleme veya devrin şartlarına göre eksikliklerinden kurtulmak için çaba 
gösterdiği bir dönemdir.  Burada bizi öncelikle ilgilendiren Alafranga ol-
gusunun etimolojik köküdür. Alafranga söylemi, Avrupa’nın Türk usulü 
manasında XVII. yüzyılda kullandığı alaturkanın yerine kullanılmaya 
başlanan bir sözcüktür. Alaturka ve alafranga kavramları zamanla şark ve 
garp sözcükleriyle karşılanmaya çalışılır. 

Osmanlı Devleti’nin toplumsal yapısında VIII. yüzyılın ilk dönem-
lerine kadar şark motifleri egemendir. Bu durum Lale devrinin sonunda 
değişmeye başlayarak garp motifleri yaşamın içerisinde yer almaya başlar. 
Özellikle Osmanlı’nın Avrupa’ya görevlendirerek göndermiş olduğu bü-
rokratların Avrupa’yı yakından tanımalarıyla, hâkim algının, düşüncenin 
yerini Batılı anlayış alır.

Osmanlı İmparatorluğunun Batılılaşma süreci yüzyıllar öncesine da-
yanır. Orta Asya’dan başlayan yolculuk Anadolu ve Avrupa’nın içlerine 
kadar uzanır. Önceleri güzergâh olarak kullanılan Batı kavramı, sonraki 
yüzyıllarda sadece bir yön ismi olmaktan çıkmış, bir kültür ve medeniyet 
değişimi ve bir ‘hedef’ anlamında kullanılmıştır.(Karabulut, 2008:8)

Sanat ve edebiyatın gücü, bir tarafıyla siyasi otoritenin gücüdür. 
XVIII. asırda Osmanlı Devleti siyasi gücünü kaybetmeye başlayınca, tabii 
bir netice olarak, edebiyat da asırlardır süren ihtişamını, parlaklığını yitir-
meye başlamıştır. Siyasi, sosyal ve edebi açıdan zayıf düşen devlet, ken-
disinden kuvvetli Batı medeniyetiyle, dolayısıyla Batı edebiyatıyla karşı 
karşıya kalmıştır. (Erbay, 1997:2)

Tarihi kökleri Asya’da ve İslam’da olsa bile Türklerin gözü de gönlü 
de hep Batı’da, Batıya doğru olmuştur. Batılılaşma bağlamında yaşanan 
bu değişimin toplumun aynası olan romana değişik boyutlarla yansıma-
sı ve farklı izdüşümlerinin olması yadsınamaz. Türk edebiyatında kimlik 
bunalımının romanlara büyük ölçüde yansıdığını görürüz. (Ulutaş ve Ulu 
2015:2096) Romanlarda, Şark ve Garp medeniyetine ait unsurlar ortaya 
konularak, kahramanların bu iki medeniyetin unsurları içerindeki gelgit-
leri ve ikilemde kalmaları verilir. Bu dönem romanındaki karakterler ge-
nellikle mirasyedi, alafranga düşkünü bilge kişilerdir.

Avrupa ile ilk tanışanlar ve bu yaşam tarzını kendi yurtlarına geti-
renler, toplumun daha elit ve daha zengin kesimidir (Araba Sevdası’ndaki 
Bihruz Bey karakterinde olduğu gibi). Bu nokta bizim için yeniliklerin 
daha çok paşalar etrafında görülmeye başlaması bakımından önemlidir. 
Bunun nedeni, bürokrasinin entelektüel olarak batı kaynaklarına açık 
olması ve devlet aygıtının içerisinde yaşanan dönüşüme ayak uyduran 
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kişiler olmalarıdır. Çünkü tür olarak da Tanzimat’la birlikte görülmeye 
başlanan romanın ilk konularından birisi alafranga hayat tarzıdır. Genelde 
alafranga olarak nitelediğimiz roman kişilerinin pek çoğu paşa çocuğudur 
ya da elit kesimdendir. (Mut, 2015:50-58)

 Osmanlıcadaki karşılığı ‘teceddüd’ olan Batılılaşma kavramı ilk ola-
rak muasırlaşmak, garplılaşmak ve Avrupaî manalarına gelirken, zaman-
la bu ifadeler, modernleşmek ve çağdaşlaşmak terimleriyle karşılanmaya 
çalışılmıştır. Birçok aydın içinde bulunulan olumsuzluktan kurtuluşu Ba-
tıyı taklit etmekte bulmuştur; ancak süreç içerisinde bu tür düşüncelerin 
doğru olmadığı anlaşılmıştır. Batını medeniyetine ait değerlerin hiçbir 
değerlendirmeye ve sorgulamaya tabi tutulmaksızın Doğu medeniyetine 
getirilmeye çalışılmasının yanlışlığı ortaya konulur ve bu hususta bir ka-
rarsızlık ya da farklı düşünceler ortaya çıkar. Bu ikilem arasında kalarak 
bocalayan Türk aydını, bu medeniyet çatışmasını hayatının her safhasında 
tavandan tabana doğru yayılmaya başlar. Bu durum, toplum ve devlet ka-
tında bir süre sonra iyiyi kötüyü ayırt etmeden her şeyin taklit edilmesi 
ile sonuçlanmıştır.

XIX. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Osmanlı toplumunun düşün-
ce yapısındaki değişim, kılık-kıyafetteki yenilikler, geleneksel hayata ve 
manevi değerlere bakışın farklılaşmaması, Avrupai tarz yemeklerin gele-
neksel yemeklerin yerini alması, eğlence anlayışının batıyı taklitten ibaret 
olması; bununla birlikte musiki, müzik aletleri, tahsil ve terbiyedeki tüm 
değişimler de kendini daha da hissettirmeye başlamıştır. Toplumdaki bu 
hızlı ve kontrolsüz gelişmeler beraberinde, ‘Yanlış Batılılaşma’ olgusunu 
daha da somutlaştırmış; dejenere olmuş, yozlaşarak özünden uzaklaşmış 
bireylerin ortaya çıkıp, toplumda daha da belirgin hale gelmelerine sebep 
olmuştur. (Alver, 2012:29)

Modernleşme çabaları devam ederken Osmanlı’nın yüksek bürokrat-
ları aldıkları maaşlarla lüks hayat yaşamaya başlamışlardır. Evlerde/ko-
naklarda kullanılan eşyalar tamamen Batı zevkine göre tanzim edilir. Ka-
pısını ardına kadar Batılı yaşam tarzına açan aydınlar/zenginler zamanla 
‘alafrangalaşarak’ yeni bir tipin oluşmasına zemin hazırlar. Toplumun 
büyük tepkisiyle karşılaşan bu yeni insan tipi, bir bakıma aydın ile halk 
ilişkisinin de zarar görmesine sebep olur. (Karabulut, 2008:51)

XIX. yüzyılın sonlarında daha da belirginleşen ‘yanlış Batılılaşma’ 
veya Batı’yı yanlış anlama ‘dejenere’ kişilerin ortaya çıkmasına sebep 
olur. İstanbul hayatında sık rastlanır hale gelen bu kişiler romanlarda sık 
sık işlenir. Yazarların burada en çok eleştirdiği husus, roman kahraman-
larının kendi kültürüne yabancılaşması, tüm benliğini körü körüne Batı-
lıya teslim etmesi, tembel, mirasyedi, taklitçi yani bir ‘züppe’ olmasıdır. 
Recaizade’nin Araba Sevdası adlı romanında asıl kahraman Bihruz Bey, 
Batı değerlerine hayran, yüzeysel kültüre sahip alafranga züppe tipidir. 
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O,  kendisine kalan mirası Batılı yaşama arzusuyla kısa sürede tüketen ve 
sonunda ‘sefil’ olan bir tiptir. Bildiği yarım Fransızcasıyla tam bir taklit-
çi örneğidir. (Karabulut, 2008:52) Tanzimat dönemi yazarları ekseriyet-
le Batı’nın sahip olduğu maddi erdemlere, gelişmişliği halka tanıtmayı 
amaçlarken, ister istemez kendi kültürlerini, İslam’ın ahlaki değerlerini de 
kaleme aldıkları kitaplarına yansıtmışlardır.

Batı kültürünün doğru algılanmaması ve batılılaşma kültürünün be-
raberinde getirdiği aşırı tüketim gibi menfilikleri ihtiva eden eserler bu 
dönemde kaleme alınmakla beraber Batı’da gözlemlenen türde ilerlemenin 
maddi erdemlerinin kesin bir sentezini yapabilmek amacıyla da eserler 
kaleme alınmıştır.

Osmanlı devleti Batılılaşmaya ya da Frenkleşmeye kapılarını ardına 
kadar açarken, hiçbir gümrük işlemi yapmadan bunu yapmıştır. Batı’ya 
ya da Batı medeniyetine ait ne varsa dokumuzla uyuşup uyuşulmadığına 
bakılmaksızın alınmaya çalışılmıştır. Batı medeniyetine dair ne varsa ta-
mamen alınmasını savunan ve kendi düşünceleri doğrultusunda yazılar 
kaleme alan yazarlar, zamanla alınmaya çalışılan yeniliklerin kitaplar-
da, edebi türlerde kalmayıp; kılık kıyafete, sokağa, aile hayatına, yaşama 
şekline hatta fikrî zemine de yansıdığına tanık olduklarında bu defa da 
yaşanan durumdan hoşnut kalmayarak hayatı tenkit etmeye başlamışlar-
dır. Çünkü bunun sonuçlarının belli bir süre sonra hayata yansıması da 
kaçınılmaz olmuştur. Batı’dan sadece maddi olan değerler değil, manevi 
değerler de alınıp taklit edilmekteydi. Batılılaşmayla beraber gelenekle-
rimiz, göreneklerimiz değişmekle beraber Şark’ın temel düsturlarından 
olan emanete sahip olmak, misafire hürmet, büyüklere saygı gibi değer-
lerimiz de kayboldu. (Hürriyet, 1869:5) Batı’dan alınan değerler kaybolan 
değerlerimizin yerini doldurmadığı gibi yozlaştırmaya ve daha da büyük 
gediklerin açılmasına neden olmuştur.

Tanzimat’la beraber Batı’dan sadece yeni türler gelmedi. Aynı zaman-
da yeni bir zihniyet, yeni bir medenî anlayış da geldi. Öyle ki toplum ne 
olduğunu anlamadan aniden büyük bir karmaşanın içinde buldu kendi-
sini. Böyle bir tablo ortaya çıktığında dönemin aydınları ya Batıyı veya 
Batının yanlış anlaşıldığı meselesini anlatmaya, yazmaya çalıştılar ya da 
dolaylı olarak gelen yeniliklerin toplum tarafından benimsenmediği, ka-
bul görmediği meselesini anlatmaya, yazmaya başladılar. Tanzimat’ta bu 
minvalde cereyan eden tartışmalar yaşandıkça, yazılar kaleme alındıkça 
tartışmalar da şiddetlenmeye başlar. Şiddetlenen tartışmalar sonucunda 
mesele dönüp dolaşıp terakki, geri kalma meselesine geldiğinde ve bizim 
geri kalmamızın sebebinin de İslâmiyet olduğu dile getirildiğinde Namık 
Kemal ve Şinasi’yle birlikte, Tanzimat’la başlayan “Batılılaşma” hareketi-
nin öncülerinden Ziya Paşa, Terkib-i Bend’te;

“İslam imiş Devlet’e pâ-bend-i terakki, 
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Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.” (Göçgün, 1987:215)

Devletin yükselmesine, ilerlemesine İslam dininin engel olduğunu 
söylentisinin önceden olmadığını, bunun yeni çıktığını söyler. 

“Bilmem ki neden her işte mutlak

Avrupalıya mukallid (taklit) olmak” (Kurgan, 1963:9)

beytiyle hayatın bütün aşamalarında Batı’yı taklit etmenin yanlış ol-
duğunu, yenileşmenin sadece edebî alanda yapılacak düzeltmelerle müm-
kün olamayacağını ifade eder. Ziya Paşa’nın bu şekilde düşünmesinde ve 
yazıyı kaleme almasında Batının değerler sisteminin bir bütün olduğunu 
ve bu yekpareliğin arka planında da çok derin bir Hristiyânî taassup ve 
İslâm düşmanlığının yattığını anlamış olmasından kaynaklandığını söy-
leyebiliriz (Küçük, 2013: 189). Tanzimat aydınları, Batı’daki mevcut ge-
lişmiş ne kadar kurum varsa, bunların Hazreti Peygamber (s.a.v) ve Raşit 
halifeler, sahabeler ve asr-ı saâdet döneminde var olduğunu dile getirmiş-
lerdir. Tanzimat dönemi aydınları, demokrasinin, parlamentonun, adale-
tin, eğitimin, bilimin, teknolojinin sanat ve mimari gibi hemen hemen her 
alanda olan gelişmişlikler ve kurallar, asr-ı saâdet’te var olduğunu iddia 
ederler. Bunları iddia etmelerine rağmen Batı’ya olan hayranlıkları da 
göze çarpmaktadır; ancak bunların Batı’ya olan hayranlıkları bilim, tek-
noloji ve sanayi gibi alanlarda gelişme göstermiş olmalarından ve bizim 
bu alanlarda bunların karşısında geri kalmamızdandır. Bu dönemdeki sa-
natçıların büyük çoğunluğu Batı’ya farklı bir nazarla bakmışlardır. Ziya 
Paşa’nın şiirinde Batı’ya nasıl bir nazarla bakıldığını göstermesi açısında 
önemlidir.

“Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşaneler gördüm

Dolaştım mülk-i İslam’ı bütün viraneler gördüm.” (Göçgün, 1987:21)

Ziya Paşa, Batı’yı nitelendiren Diyar-ı Küfrü  “kâşane” süslü, göste-
rişli; İslam dünyasını temsil eden Şark’ı ise “virane” harap, yıkılmış sö-
züyle aktarmıştır. Yazar, Batı’nın ilerlemiş, gelişmiş olduğunu Şark’ın ise 
yıkılmak üzerek olduğunu, gerilediğini anlatmaya çalışır. Zaten dönemin 
sanatçıları, aydınları ilerleyip gelişen Batı’nın karşısında Osmanlı devle-
tini ayakta tutabilmek amacıyla değişime gitme ihtiyacını duymuşlardır. 
Bundan dolayı Batı’yı örnek alarak, Batı’daki değişim ve dönüşümleri ül-
kemize getirme çabası içerisinde olmuşlar.

Namık Kemal’in siyasi, iktisadi, toplumsal, fikrî, edebî bütün faa-
liyetleri sosyal bir karakter taşır aslında. Tarihi süreç içerisinde cereyan 
eden olaylar, Doğu medeniyetinin, sahip olduğu mevcut müesseseleriyle 
Batı medeniyeti karşısında duramayacağını göstermiştir. Dolayısıyla bu-
nun farkında olan Namık Kemal, mektup, makale ve eserlerinde,  çökmek-
te olan devletin sorunlarına kafa yormuş ve sorunlarla alakalı çözümler 
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üretmeye çalışmıştır. O, çözüm üretmeye çalışırken, ilklerin adamı olan 
Şinasi’nin “Asya’nın akl-ı piranesi ile Avrupa’nın bikr-i fikrini mezcetmek” 
(Filizok, 1988:39) düşüncelerindeki sentezinden yararlanır. Doğu ve Batı 
medeniyetlerinin sentez edilebileceğine inanan ve bunu kendisine düstur 
edinen Namık Kemal, İstanbul’u iki medeniyetin buluşma noktası, geçiş 
noktası olarak görür. (Kuntay, 1944:54)

Böyle bir düşüncede olan ve Avrupa’da bulunduğu süre zarfında Av-
rupa’yı yakinen gören Namık Kemal, Şark ile Garp’ın kurumlarını karşı-
laştırır. Ahlaki manada kurumlar arasında kıyaslamada bulunan yazar, Av-
rupa’nın ahlaki manada bir çöküntü içinde olduğunu ifade ederek, İslam 
ahlakını tercih eder. Bu husustaki durumu da “Ahlak-ı İslamiye” başlığı 
altında şöyle aktarır: “…yoksa bir taraftan hâlâ buraların ahlakı Avrupa’ya 
nisbetle daha az bozulmuş olduğu i’tiraf olunup dururken biri taraftan dahi 
terbiyet-i İslamiyeyi nâkıs addeylemek bu itikadda bulunanların temyizsizli-
ğinden veya garezkârlığından başka bir şey isbat edemez.” (Namık Kemal, 
1327:373) Şark medeniyetini İslam medeniyeti olarak telakki eden Namık 
Kemal, bununla beraber, Türk aydınlarının Batı medeniyetine eleştirel bir 
nazarla bakmamalarını ve tenkit ederek yaklaşmamalarını da eleştirir. Aynı 
şekilde eleştirilerini Şark medeniyetine yönelik olarak da yaptığını görürüz. 
Ancak yapılan bu eleştiriler, İslam’a yönelik değildir, bu eleştiriler Müslü-
man ülkelerin içinde bulunduğu duruma yönelik eleştirilerdir.

Namık Kemal, Ruh medeniyetinden madde medeniyetine geçiş süre-
cinde Osmanlı Devletinin Garb’ın gelişmişliği karşısında geri kalmasını 
engellemek ve gelişmesini sağlayarak aradaki farkı kapatmak için çaba 
sarf eder. Milli ve İslami kimliğe bağlı kalarak Batılılaşma taraftarı olan 
Namık Kemal;

“Ancak şurasını da kemâl-i teessüfle ilâveye mecbûruz ki biz daha 
temin-i istikbâlin ehemmiyetini lâyıkıyla idrâk edemiyoruz. Târîk-i terak-
kide olan akvâmın hâlini gördük. Kendi mesleğimiz de biliriz ya. 

Onlar da bizim gibi bir dakika sonra yaşayacağını sahihen bilmez. Ve 
nihayet yüz seneden ziyâde yaşamayacağını yakinen bilir. Birer mevcud-ı 
fâni iken, dünyaya kazık kakacak sûrette taştan yontulmuş ve belki demir-
den dökülmüş saraylarda oturmaya çalışırlar. Biz sırf kendimiz gibi ancak 
yüz sene kâbil-i bekâ ve her dakika bir hadisenin şerrine feda olan tahta 
çadırları ihtiyar ediyoruz. 

Onlar beş yüz sene makineleri idare için iktiza eden kömürün şimdi-
den tedarikine çare düşünüyorlar. Biz beş gün sonra midemizin hareketi 
için kat’iyyü’l-vücub olan gıdanın esbâb-ı istihsâlini bile düşünmüyoruz. 

Onlar vatanlarının her cihetinde demir yol yapmağı bâis-i hayat ad-
dediyorlar. Biz yalnız payitaht-ı saltanatın bir köşeciğinde yapılan tram-
vayı illet-i memat biliyoruz.” (İbret, 1289:1)
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der. Burada Namık Kemal’in Garp’a olan bakışını açık bir şekilde 
görmekteyiz. Namık Kemal, kalkınma, gelişme ve üretmeyi amaçlayıp 
hedeflemekle beraber Garp’ın manevi değerlerinin alınmasına karşıdır. 
Nitekim ona göre İslam’ın temeline bakıldığında ve İslamiyet hakkıyla 
yaşandığında gıptayla baktığımız değerler görülecektir. Batı’da mevcut 
olan ve bizim gıptayla baktığımız unsurların esas kaynağı İslamiyet’tir. 
Dolayısıyla manevi değerleri Batı’dan almaktansa bize ait olan ve genle-
rimize kodlanmış olan değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, yaşamamız 
istenmektedir. Ruh medeniyetinden maddi medeniyete geçiş sürecinde, 
maddeci düşünceyi temsil eden Batı, bilim, sanayi ve teknoloji alanların-
da gelişme göstererek, fiziksel ve sosyal anlamda gelişen bir medeniyettir. 
Oysa ruhi bir mana ifade eden Doğu’nun manevi değerlerini korumaları 
ve sahiplenerek tekrar yaşamaları istenmektedir. Dolayısıyla bizim Ba-
tı’ya yaklaşımımız, onları örnek almamız manevi, ahlaki değerler üzerin-
den değil; bilim, sanayi, teknoloji gibi maddi değerler üzerinden olmalıdır. 

Namık Kemal, şark meselesine dair kaleme almış olduğu makalesinde 
meseleye açıklık getirmeye çalışır. Ona göre şark meselesi, Osmanlı top-
rakları üzerinde yaşayan milletlerin mezheplerinden, eğilimlerinden ve 
tarafgirliklerinden dolayı oluşan aykırılıklarla beraber, İslamiyet’in Batı 
medeniyeti ile uyuşmasının mümkün olmadığı zannedildiğinden meyda-
na gelmiş bir meseledir. Bunun yanı sıra Avrupa halkının Osmanlı devle-
tinde mezhep davasının haklılığı ayaklar altına alındığı fikrinden devle-
tin her neresinde olursa olsun herhangi bir olay vuku bulduğunda daima 
mağdur olarak kabul ettiğinden fırkayı koruma altına almak istemesinden 
dolayı meydana gelmiş olduğunu ifade eder. (İbret, 1289:1) bu tespitlerde 
bulunduktan sonra, II. Mahmut döneminde şark meselesinin “münâfesât-ı 
düveliye”den yani devletlerin anlaşmazlığından kaynaklandığı tespitinde 
bulunur. Ona göre Osmanlı devletinin siyasi anlamda Avrupa ile olan mü-
nasebetlerinden beri dış işlerine bakanların da şark meselesine devletlerin 
anlaşmazlığı olarak bakmışlardır. (İbret, 1289:1)

Namık Kemal’in Batı’ya bakışı ahlaki değerler üzerinden değil de 
tamamen bilim, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda Avrupa’ya fark artı-
ran gelişmişlik gibi düsturlar üzerinde inşa edilmiştir. Modernlik ya da 
modernite adı altında bizim gıptayla baktığımız değerler aslında bize ait 
değerlerdir; ancak Batı bunları önceden Batı bizden almış ve tekrar bize 
sunmaktadır. Batı, bunu sunarken de İslam’ı modernliğe engel ve zıt bir 
anlayış, düşünce olarak vermeye çalışır. Namık Kemal Batı’nın İslam’a 
karşı olan bu menfi düşünce yapısını dönemin önemli gazetelerinden biri 
olan İbret gazetesinde “Şark Meselesi” başlığı altında şöyle yazmaktadır:

“İslamiyet’i medeniyet-i hâzıra ile imtizâcdan berî zanneden Avru-
palılara ise bu fikirlerinin butlânını isbat etmekte hiç su’ûbet çekilmez. 
Mesela memâlik-i garbiye ile ihtilâta başladığımız zamanlar dahi kanunun 
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tarif ve maksadından gafil bir takım cahillere her türlü tertip ve intizam ve 
esas ve kaideden muarrâ birkaç havâtır yazdırıp da adına kavânin-i ce-
dîde denilerek güya Devlet-i Aliye’nin hükümet-i dünyeviyesini hükümet-i 
diniyesinden tefrîke bir tarîk açılmış ve o suretle memâlik-i Osmaniye 
medeniyet-i hâzıra dairesine idhal edilmiş gibi gösterilmek istenileceği-
ne yapılan ıslahat-ı sahiha ki alelumum fıkha mutabık ve belki ahkâm-ı 
şer’iyenin en küçük bir faslında olan kavaid ve fevâid-i medeniye bunla-
rın cümlesine keyfiyet ve kemiyetçe birkaç kat faiktır. Eğer şeriat namına 
ilân edilmiş olsa idi ve fıkrasının fıkrasına tatbiki kabil olmayan mahud 
Kanun-ı Ceza Fransa düstûrundan istirâk edileceğine fıkhın ukûbât faslı 
tedvin olunsa idi, Avrupaca İslamiyet’le medeniyet beyninde tezad bulun-
duğuna dair vücudundan şikâyet olunan fikirlerin husulüne bile meydan 
kalmaz idi. 

Şimdi yine kavâid-i şer’iyye fıkhın tayin ettiği üzre hükm-i zamana 
tevfikan tamamıyla fiile çıkarır ise Avrupa’ya memâlik-i Osmaniye’de ce-
reyan eden adaleti tahsîn ve tahayyür ile alkışlamaktan başka yapacak bir 
şey kalmayacağında hiç şüphe buyurulmasın...” (İbret, 1289:1)

Namık Kemal’e göre Batı’nın İslam’a karşı olumsuz bir düşünceye 
sahip olması ve Müslümanların içinde bulunduğu kötü durumun sebebi 
Müslümanların İslam’ın özünden ayrılmaları, eksenlerinden şaşmaların-
dandır. Eğer ki Müslümanlar İslam’ın özüne döner, sadakatle İslam’a bağlı 
kalır ve kendi eksenlerine geri dönerlerse Batı’nın gıptayla baktıkları ve 
taklit etmeye çalıştıkları modern anlayışının bizde, köklerimizde, genleri-
mizde olduğunu göreceklerdir. Ona göre, medeniyet olarak nitelendirilen 
düsturlara, yaşam biçimine sahip olmak için Batılı gibi olmaya, onlara 
benzemeye çalışmaya, onlar gibi yaşamaya ve onları taklit etmeye gerek 
yoktur. Çünkü söz konusu değerler zaten İslam’da mevcuttur. Biz hakiki 
manada dinimizi yaşar değerlerimize sahip çıkarsak ve bunları yaşamı-
mıza tatbik edersek, bunların bizim için yeterli olduğunu söyler. (İbret, 
1289:1)

Namık Kemal, Avrupa’nın İslam toplumlarının geri kalmasını İslam 
dinine bağlamalarına şiddetle karşı çıkar ve bu hususta farklı yazılar ya-
zar. Bu yazılarında, şark meselesinin doğu sorunu olmaktan çıkararak, 
Batı uygarlığının İslamiyet hakkındaki düşüncelerinin değiştirilmesi ge-
rektiğine inanmaktadır. Kaleme almış olduğu Renan Müdâfaanâmesi’nde 
detaylı bir şekilde İslam dinine ve toplumlarına yöneltilen eleştirileri ele 
alır. Namık Kemal, görüşlerini kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’den verdi-
ği ayetlerle açıklamaya çalışır. İslam dininin, temel olarak akıl ve mantığı 
aldığı, çağdaş bilimleri teşvik eden felsefi bir temelden beslendiğini açık-
lar. Doğu/Şark medeniyetini, İslam medeniyeti olarak telakki eden Namık 
Kemal, vatandan, hürriyetten bahsetmek kaygısıyla kaleme almış olduğu 
“Rüya” adlı eserinde, Doğu insanını, esareti kabullenmiş sinmiş, tembel, 
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ruhunu kaybetmiş, atalet içinde yaşayan, geleceğe dair umudu kalmamış 
ve sefil bir şekilde yaşamayı kabullenmiş bir toplum olarak eleştirir. O, 
Doğu insanına ve medeniyetine karşı tenkitlerde bulunmasına rağmen, 
Doğu medeniyetinin değerleri de şöyle nakleder; 

“Biz adam olmak istersek, iyice bilmeliyiz ki bugün elimizde fuyû-
zat-ı diniye ve fazîlet-i eslâf ve fetânet ve celâdet-i tabi’iyye ve hüsn-i ah-
lâk ve kabiliyet-i erâziden başka fahredecek bir şeyimiz yoktur.” (Tansel, 
1967:164). Bütün bunlarla, “Batı” kavramının Hiristiyanlığı, “Şark” kav-
ramının da İslam’ı temsil etmiş olduğunu söyleyebiliriz.

Milli ve İslami değerlere bağlı kalarak Batılılaşma taraftarı olan Na-
mık Kemal, meşveret, hürriyet, müsavat ve adalet gibi kavramlara yazıla-
rında oldukça geniş yer veriri. İslam’ın ilerleme ve gelişmeye engel olma-
dığını ifade ederek, Doğu ile Batı medeniyetinin sentezinden yana olur. 
Batı medeniyetinden alacağımız ya da almamız gereken unsurlar olduğu 
gibi Doğu medeniyetinden de muhafaza ederek devam ettirmemiz gereken 
unsurların olduğunu ifade eder. Dolayısıyla İslam’ın esaslarını Batı’dan 
alacağımız müesseselerle harmanladığımız zaman yeni bir ilerlemeye baş-
layabileceğimiz kanaatindedir.  Batılıların geliştirmiş olduğu “meşveret” 
usulü, İslam’ın ilkelerine aykırılık teşkil etmemektedir. Bir kurucu meclis 
toplanarak, İslam’ın düsturlarına uygun bir anayasa yapmalıdır. Batının 
ilim ve tekniği alınarak, İslami değerler benimsenirse sentez tamamlan-
mış olur. (Filizok, 1988:47) Tanzimat’ın birinci döneminin iki önemli ismi 
Namık Kemal ve Ziya Paşa gerçek İslam’ın “mani-i terakki” olmadığını 
iddia etmişler ve bu doğrultuda yazılar kaleme almışlardır.

Bütün değişimler, oluşumlar, farklılıklar elbette hep sancılı olmuştur. 
Tanzimat dönemi de böyle olmuştur. Bu dönem şair ve yazarları doğu kül-
türünden bütünüyle kopamadıkları gibi batı kültürünü de tam anlamıyla 
benimseyememişlerdir. Dolayısıyla büyük bir ikilem içerisinde kalarak 
kavram ve düşünce karmaşası içine düşmüşlerdir. Büyük bir geleneğin, 
köklü bir geçmişin içinden gelip bir anda bütün birikimi, geçmişi kenara 
bırakmak, silmek kolay değildir.  Çünkü geçmişlerinde koca bir medeni-
yet ve ihtişamlı bir tarih vardı. Tanzimat döneminde yaşanan Batılılaşma, 
bir taraftan eski geleneğe bağlılık, diğer taraftan aşırı bir batılılaşmanın 
getirdiği kültürlerarası ikilemi de beraberinde taşımıştır. Doğu-Batı ara-
sındaki gelgitler, devletin en üst makamında bulunan yetkililerinden halka 
varıncaya kadar hemen hemen herkeste az çok var olmuştur.  Döneminde 
vuku bulan meselelere karşı kayıtsız kalmayan ve hemen hemen her ko-
nuda yazı kaleme alan Ahmet Mithat yazılarında, Doğu-Batı çatışmasını 
konu edinerek, bir yanda Batının modernitesinin ontolojisine uymanın 
kaçınılmazlığını savunduğu gibi yerli adetlerin, ananelerin ve ontolojik 
bir varlık olarak kimliklerin oluşan yeni koşullara uyarak muhafaza edil-
mesini savunmuştur. Ahmet Mithat bu dönemde, kaleme almış olduğu 
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birçok eser Doğu-Batı ikileminin ortaya koyma ve bu ikileme bir çözüm 
üretme çabasıdır. Eserlerinde bu sorunun üzerine eğilerek, Doğu’nun irfa-
nına sahip olmakla beraber Batı’yı tanıyan, bilen tiplerle geleneklerinden, 
göreneklerinden uzaklaşmış ve Batı’yı hürriyetin sınırsız temsilcisi olarak 
anlayan zıt karakterler arasındaki çatışmayı ana tema haline getirmiştir. 
Ahmet Mithat, Batı’yı çeşitli vesilelerle görmüş olanların bize doğru yan-
sıtmadıklarını belirtir. 

“Avrupa’yı methedenler oradaki serbest hayatı gösterdikleri gibi, 
zemmedenler de aynı yaşayışı zemmetmişlerdir. Asrın başından beri çır-
pınmamız ise Batı’nın iyi taraflarını almak gayesine yönelmişti.” (Okay, 
2017:42). 

Bununla beraber Batı’nın da Doğu’yu yanlış tanıdığını söyler. 

“Genel olarak bütün Avrupalılar nazarında Şarklı, Uzak Doğu’dan 
Ön Asya’ya kadar çeşitli isimler altındaki kavimleri ihtiva eder. Ahmet 
Mithat Batılıların, bu kavimlere birbirinden farksız gözüyle baktıkları ka-
naatindedir. Onların Doğu milletleri hakkında ilk yanılmaları da buradan 
gelmektedir.” (Okay, 2017:45). 

Ahmet Mithat’a göre Tanzimat dönemi için bizim Avrupa’ya dair bil-
gilerimiz fihrist derecesinde bile değildir. Ona göre Osmanlı’nın Avru-
pa’yı algılayış biçimi yanlıştır. Yazar, bu duruma dair tespitlerini “Avru-
pa’da Bir Cevelan” adlı eserinde şöyle dile getirir: 

“Hele bunların aslı arayıp taradıkları şey, ilm-i kelâm ile min-cihetin 
tasavvuf olmak lazım geldiği hâlde, bunların zevkine vusûlden büsbütün 
baîd oldukları, onlara dair hangi bahis açılsa, ilk işittikleri mebahisten 
imişçesine etvâr-ı müteaccibane ile telakki eylemekle bulunmalarından 
anlaşılmaktadır. Binâen ala zâlik, kendilerinin de itiraf eyledikleri veçhile 
ikmal-i tedkikât için ulemay-ı İslamiyyeye pek büyük ihtiyaçları bulunup 
bununla beraber bu çalışkan ve müdekkik adamlara edilecek hizmetin 
maddî ve manevî bizim için de fevâid ve muhasenâtı inkâr olunamayaca-
ğından, bundan böyle ictimâ eyleyecek yeniden yeniye eserler telifiyle tak-
dim kılınması cihet cihet şanımızı i’lan ve menâfimizi ikmâl eyleyecektir.” 
(Ahmet Mithat Efendi, 1307:225)

Ahmet Mithat Avrupa’da bulunduğu süreler içerisinde gözlemlemiş 
olduğu durumları da dile getirir. Ona göre Batı, teknolojik anlamda ge-
lişmiş, ilerlemiş olsa da ahlaki bir çöküş içindedir. Osmanlı çalışarak Ba-
tı’nın yakalamış olduğu terakkiyât-ı maddiyeyi yakalayabilir; ancak Batı, 
kaybettiği ahlakı tekrar elde etme bahtiyarlığına sahip değildir. Avrupa’ya 
sadece maddi terakkiyatı ile gıpta etmemiz gerektiği gerçeğinin bizim 
bahtiyarlığımız olduğunu dile getirir. (Ahmet Mithat Efendi, 1307:225) 
Ahmet Mithat, Avrupa medeniyeti ve kültürü karşısında değerlerimizi yi-
tirmeden, değerlerimize sahip çıkarak kendimiz olarak kalmayı başarmalı 
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ve Avrupa’yı müspet yönleri ile benimsemelidir düşüncesini savunmuş-
tur. Başka deyişle, Ahmet Mithat dengeli bir Doğu-Batı sentezinden yana 
olmuştur. Doğu’yu bütünüyle reddedip Batı’yı tamamıyla kabul etmeye 
karşı olduğu gibi Batı’yı tamamıyla reddetmeye de karşı çıkmıştır.

Sonuç

Şark, Garp kavramları, ruh medeniyetinden madde medeniyetine ge-
çiş sürecinde başka bir ifadeyle Şarklı formlardan Garplı formlara bürün-
meye çalıştığı dönemde coğrafi bir terim olarak kulunlamasından ziyade 
iki farklı dünyayı, dünya görüşünü, hayata bakış tarzları olarak da nite-
lendirmenin yanı sıra birden fazla derin anlamlara sahiptir. Şark, Garp 
kavramları, teknoloji, sanayi eğitim, iktisat, askeri, siyasi ve sosyal gibi 
anlamlarda kullanılmakla beraber tarihi, sosyolojik ve dini etkenlerinde 
var olduğunu söyleyebiliriz.

Zamanla Osmanlı Devletinin zayıflaması ve buna bağlı olarak siyasi 
ve sosyal alanlarda olumsuzlukların baş göstermesiyle çeşitli fikirlerin, 
çözümlerin konuşulmaya başlanmasına neden olmuştur. Var olan değer-
lere tamamen sırtını dönmek yerine değerleri üzerinden hareket etmenin 
daha mantıki olacağını ileri sürenler olduğu gibi Garplı gibi düşünüp 
Garplı gibi yaşamanın gerektiğini ortaya koyanlar da olmuştur.  Bununla 
beraber değerlerine, yaşam anlayışlarına uygun olan unsurların alınma-
sını ve teknoloji, sanayi, bilim gibi alanlarda da Garp’ın takip edilmesi 
lüzumunu savunanlar da olmuştur. 
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Giriş 

Küreselleşme ile birlikte hızla gelişen ve değişen teknoloji bütün dün-
yayı yoğun bir şekilde etkilemektedir. Teknolojinin ilerlemesi, müşteri 
isteklerinin sürekli değişmesi, işletmelerin birbirleriyle olan rekabetleri-
nin artması ve rekabet avantajı elde etme konusunda stratejik planlama-
ların önem kazanmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, küresel ortam-
da hizmet üreten ve hem çalışan hem de müşteri olarak insanı odağına 
alan turizm işletmelerinin istihdam konusundaki planlamalarının kritik 
öneme sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Turizm işletmeleri, emek yoğun 
ve müşteri algısı ile devam eden, sürekliliğini sağlayabilen bir endüstri 
içerisinde yer almaktadır. Küreselleşen dünyada, turizm işletmelerinin 
ölçeğinin giderek büyümesi, yeni destinasyonların keşfedilerek sürekli 
turizm işletmelerinin açılması vb. nedenlerle personel ihtiyacının ortaya 
çıktığı bilinmektedir. Bu bağlamda, turizm işletmelerinde çalışacak nite-
likli personel ihtiyacı doğmuştur. Bu durumda da turizm işletmelerinin 
insan kaynağını doğru planlanması gerekliliği ön plana çıkmıştır. Küresel 
ortamda, turizm işletmelerinin ihtiyacı olan nitelikli ara elemanı bulması 
için eğitim faaliyetlerinin oluşturulması ve üniversitelerde programların 
açılmasına önem verilmiştir.

İnsanların sürekli değişen ihtiyaçlarına karşılık verebilmek için popü-
laritesi artan meslekler tespit edilerek ön lisans ve lisans seviyelerindeki 
eğitimler de arttığı bilinmektedir (Ören ve Arman, 2017: 179). Buna isti-
naden, işletmelerin ara eleman ihtiyacını giderebilmek için meslek yüksek 
okullarına (MYO) önem verilerek sayıları arttırılmaya ve nitelikli ara ele-
man yetiştirilmesine hız verilmeye başlandığı görülmektedir. MYO’ların 
asıl amacının değişik alanlarda duyulan eksikliğinin giderilebilmesi için 
istenilen yetenek, beceri vb. niteliklere uygun ara eleman yetiştirmek ol-
duğu bilinmektedir. Bu bağlamda, turizm işletmelerinin de diğer bütün 
işletmelerde olduğu gibi, nitelikli ara elemana ihtiyacı vardır. Bu ihtiya-
cın karşılanabilmesi amacıyla da turizm ile ilgili programların MYO’lar-
da açılması gerekliliğini doğurmuştur (Dinç, 2008: 90-91).  MYO’larda 
açılan turizm programlarının önemi, turizm endüstrisinin değerinin ve 
ölçeğinin artması ile doğru orantılı bir şekilde daha da farkedilebilir bir 
hale geldiği görülmektedir.

MYO’larda açılan turizm programlarına olan talep bireylerin tercih-
lerini göstermektedir. Buna rağmen, bu programı tercih eden bireylerin 
asıl amacının turizm endüstrisi içerisinde kariyer yapmak amaçlı olup ol-
madığını da tespit etmek önemlidir. Kariyer seçimleri, öğrencilerin gele-
cek planlamaları belirmede yapacakları en önemli seçimlerinden biridir. 
Bu karar onların yaşamlarını ve hayatları boyunca ne yapmak istedikle-
rini etkileyecektir. Bununla birlikte, bireyler meslek seçimlerinde birçok 
faktörden etkilenebilmektedirler. Bu faktörleri tanımlamak, ebeveynlere, 
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eğitimcilere ve endüstriye öğrencilerin kariyer seçimi sürecine en fazla 
güvendikleri yer hakkında bir fikir verecektir. Ayrıca, öğrencilerin kari-
yer seçimi için kullandıkları süreçleri incelemelerine olanak tanır (Borc-
hert, 2002: 2-11).

Bireylerin meslek seçimi geleceklerini belirlemede oldukça önemli 
rol oynamaktadır. Doğru veya yanlış verdikleri kararlar geleceklerini şe-
killendirecek kararlar olarak karşılarına çıkacaktır. Meslek kavramı, be-
lirli bir eğitim gerektiren, sistematik bilgi ve becerilere dayanan, insanlara 
fayda sağlayan mal ortaya koymak, hizmet sunmak ve karşılık olarak para 
kazanmak amacıyla yapılan, kuralları, ilkeleri belirlenmiş öğreti, uğraş, iş 
olarak açıklanabilmektedir (TDK, 2020). Bireyler, uzun yıllar içerisinde 
olabilecekleri, çalışmaktan sıkılmayacakları, yorulmayacakları ve kendi-
lerine uygun mesleği seçmeleri veya seçmeye çalışmaları doğru bir yakla-
şım olacaktır. Böylece, bireyler sevdikleri ve istedikleri mesleğe yönelmiş 
olup kendilerine ve çalışma ortamlarına fayda sağlayabileceklerdir (Çelik 
ve Üzmez, 2014: 95). 

Çalışmanın amacı, İMYO turizm ve otel işletmeciliği programı öğ-
rencilerinin, bu programı bitirdikten sonra kariyer planlamaları, demog-
rafik özellikleri, bu programı tercih ederken etkili olan faktörlerin tespiti 
ve turizm endüstrisine yönelik kariyer planlamalarının olup olmadığını 
belirlemektir.

Literatür Taraması

Meslek seçimi ve kariyer planlaması ile ilgili literatür incelendiğinde, 
Pekkaya ve Çolak (2013), meslek seçiminin kişinin mesleğini isteyerek 
yapıp yapmamasının, sorumluluk hissini ve mutluluk derecesini belirleye-
cek düzeyde önemli olduğunu ifade etmiştir. Aynı zamanda, Çelik ve Üz-
mez (2014) kişilerin meslek seçimlerinde iş avantajları, beceri, demografik 
özellikler, aile, öğretmen vb. unsurlardan etkilenebildiğini belirtmişlerdir. 
Ayrıca, çalışmalarında, ilgilendikleri sektörle alakalı avantaj ve dezavan-
tajları araştırarak bilgi edinerek mesleğin kendi niteliklerine uygunluğunu 
belirlemeleri ve kariyer planlarını yapmaları gerektiğine değinerek, yine 
de bireylerin bilinçsizce meslek seçimine yöneldiği hususlarına da vurgu 
yapmışlardır.

Dinçer, Akova ve Kaya (2013) yaptıkları çalışmada, küreselleşen dün-
yada yeni ortaya çıkan ve gelişen iş kolları doğrultusunda nitelikli çalışan-
ların istihdam edilmesinin gerekliliğini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, 
turizm endüstrisinin büyüdüğü ve geliştiğini, bu endüstride istihdam edi-
lecek çalışanların nitelikleri ve kariyer düşüncelerinin giderek önemli bir 
hale geldiğine vurgu yapmışlardır. Bununla birlikte, bireylerin belirtilen 
kararları vermelerinin de eğitim gördükleri dönemlere denk geldiğini ifa-
de etmişlerdir. 
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Türker, Uçar ve Ateş (2016) çalışmalarında; turizm endüstrisinin ni-
telikli eleman ihtiyacını giderebilmesi için ortaöğretim yüksek öğretim 
düzeyinde eğitim sağlayan birçok okul açıldığını belirtmiştir. Keleş (2018) 
ise yaptığı çalışmada, bireylerin, üniversiteye yerleşirken yaptıkları ter-
cihlerle aslında kariyer seçimlerini de belirledikleri; fakat bu tercihlerin 
turizm programlarını tercih edenler açısından geçerliliğinin tartışılması 
gerekliliğini belirtmiştir. ayrıca, çalışmasında, turizm programlarına ka-
yıt olan bireylerin tercihlerinin bu endüstriye olan algılamaları, düşünce-
leri, güdüleri ve gelecek planlamalarında ne kadar yer aldığının araştırıl-
masının önemli olduğuna da vurgu yapmıştır.

Chuang ve Dellmann-Jenkins (2010) çalışmasında, konaklama eğiti-
mi öğrencilerinin kariyer karar verme sürecinin ve kariyer niyetlerinin 
daha iyi anlaşılmasının eğitim verenler açısından da önemli etkilere sahip 
olduğunu belirtmiştir.

Jiang ve Tribe (2009), öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından tu-
rizmde ilk işlerine başlama heyecanlarını anlatırken, diğer bir yandan 
turizm endüstrisinde uzun dönemli kariyerle ilgili endişelerinin altında 
yatan, tutumlarını etkileyen faktörleri açıklayan beş alt kategorinin oldu-
ğunu söylemişlerdir. Bu faktörlerin; kişisel nedenler, turizm mesleğinin 
doğası, insani faktörler, eğitim faktörü ve yönetim faktörü olduğuna dik-
kat çekmişlerdir.

Kuşluvan ve Kuşluvan (2000) çalışanlar aracılığıyla rekabet avantajı 
elde edildiğinde, çalışanların eğitim, beceri, eğitim ve motivasyonları ile 
sektöre veya firmalara bağlılıklarının önem kazandığını yaptıkları çalış-
mada belirtmişlerdir. Böylece, yaptıkları bu çalışmalarında, iyi eğitimli, 
iyi eğitimli, yetenekli, hevesli ve kararlı bir iş gücünün önemi genel ola-
rak hizmet endüstrileri ve özellikle turizm endüstrisi ve firmalar için göz 
ardı edilemeyeceğine de vurgu yapmışlardır. Bu bağlamda, bireyler ara-
cılığıyla rekabet avantajı kazanmak amacıyla, turizm okullarının belirli 
niteliklere sahip mezunlarının turizm endüstrisinde çalışma ve işlere karşı 
olumlu yönde bir tutum sahibi olmaları bir önkoşul gibi göründüğünü ifa-
de etmişlerdir.

Lu ve Adler (2009) çalışmalarında turizmin dünyanın en önemli en-
düstrilerinden biri olduğunu ve önemli bir istihdam kaynağı olduğunu 
belirtmişlerdir. Bununla birlikte, çalışmalarının sonucunda, lisans öğren-
cilerinin çoğunun otelcilik ve turizm endüstrisinde kariyer yapmakla ilgi-
lendiklerinin ortaya çıktığını ifade etmişlerdir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu bölümde, yapılan araştırma ile ilgili olarak çalışma evrenine, ör-
nekleme yöntemine, veri toplama tekniğine ve elde edilen verilere uygula-
nan analiz tekniklerine yer verilmektedir.
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Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evreni, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yük-
sekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği programında eğitim gören 364 
öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında bahsi geçen programın 
öğrencilerine gönüllülük esasına dayalı örnekleme yöntemi ile ulaşılması 
hedeflenmiş ve anket uygulamasında 117 öğrenci araştırmaya katılmıştır. 

Veri Toplama Tekniği ve Analiz

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket, araştırma-
cı tarafından ‘Meslek Seçimi Açısından Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokullarının Tercih Nedenleri: Akçakoca Örneği’ (Şahin ve Gün-
gör, 2010) adlı çalışma referans alınarak geliştirilmiştir. Veri toplama aracı 
olarak oluşturulan anketin ilk bölümünde, katılımcıların meslek seçimini 
etkileyen faktörlere ve ilgili bölümün tercih edilirliğine yönelik 28 kapalı 
uçlu soru yer almaktadır. Söz konusu bu sorular 5’li Likert ölçeği ile öl-
çeklendirilmiştir. Anketin ikinci bölümünde ise katılımcıların demogra-
fik özelliklerini tespit etmeye yönelik 12 soru yer almaktadır.

Bu araştırmada öncelikli olarak veri setine ilişkin bilgilerinin doğru-
luğunu kontrol etmek amacıyla frekans analizi yapılmış ve hatalı girilen 
herhangi bir veri ile karşılaşılmamıştır. Demografik özellikleri ile ilgili 
tanımlayıcı istatistiksel analizler için frekans (f) ve yüzde (%) tekniği kul-
lanılmıştır. Ayrıca veri toplama amacı ile geliştirilen, ölçme aracını oluş-
turan ifadelerin, kendi aralarında tutarlılık gösterip göstermediğini test et-
mek için güvenirlik analizi yapılmıştır (Ural ve Kılıç, 2006: 286). Analiz 
sonucunda Cronbach Alfa (0.70< α < 1) değeri 0,88 olarak tespit edilmiştir.   

Bu araştırmada, öğrencilerin Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü 
tercih etme nedenlerini değerlendirebilmek amacıyla Faktör analizi uygu-
lanmıştır. Değişkenler arasındaki korelasyonlarını ve faktör analizinin uy-
gunlunu ölçen, örnek uygunluk (KMO>0,50), testi yapılmış ve sonuç 0,82 
olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Anti- Image Korelasyon Matrisi, örneklem 
yeterliliğini kontrol etmek amacıyla oluşturulmuş, 0,4’ten küçük herhangi 
bir değerle karşılaşılmamıştır (Altunışık vd., 2007:348). Bu çerçevede aka-
demisyenler tarafından uzlaşılmış bir kriter olmaması ve araştırmacılar 
tarafından belirlenebilir olması nedeniyle faktör ağırlığı en az 0,40 olarak 
kabul edilmiştir (Durmuş vd., 2010:87). Sonra ki aşamada “Döndürmeye 
tabi tutulmuş faktör matrisi (rotated component matrix)”nde birbirine çok 
yakın faktör yüklerinin olduğu ifadeler tespit edilmiş olması nedeniyle 
yedi ifade analiz sürecinden çıkarılmıştır. Bu süreçte yapı geçerliliğini 
etkileyen her bir ifade tek tek çıkarılarak faktör analizi sonuçları revize 
dilmiştir.  Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin şiddetini ölçmek 
amacıyla korelasyon analizi uygulanmış ve değerlerin normal dağılım 
göstermeleri sebebiyle Pearson korelasyonu teste tabi tutulmuştur. 



 .383Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

BULGULAR VE YORUM

Uygulaması gerçekleştirilen anketler ile yapılan bazı analizler sonu-
cunda elde edilen çeşitli bulgular aşağıda belirtilmektedir. 

Tablo 1: Katılımcı Öğrencilere İlişkin Frekans Analizi

Değişkenler Gruplar f % Değişkenler Gruplar f %

Cinsiyet Erkek 62 53,0 Farklı Bölüm 
Bitime

Evet 7 6,0
Kadın 55 47,0 Hayır 109 93,2

Mezun 
Olunan Lise 
Türü

Genel Liseler 9 7,7

Sınav Tercihi

İlk Sınav 64 54,7
Yabancı Dil 
Ağırlıklı Liseler 8 6,8 İkinci Sınav 47 40,2

Anadolu Liseleri 28 23,9 Üçüncü Sınav 3 2,6
Mesleki ve 
Teknik Eğitim 
Uygulama 
Liseleri

69 59,0

Dördüncü 
Sınav ve Üstü

3 2,6

Diğer 3 2,6

Yaş

17 yaş ve altı - -
Eğitim Alınan 
Programın Tercih 
Sırası

1-5.Tercih 81 69,2
18-20 yaş 62 53,0 6-10. Tercih 17 14,5
21-23yaş 47 40,2 11-15Tercih 8 6,8
24-26 yaş 5 4,3 16-20Tercih 4 3,4
27 ve üstü 3 2,6 21-24Tercih 7 6,0

Ailenin 
Yaşadığı Yer

Köy 6 5,1
Ekonomik 
Durum

Çok İyi 4 3,4
Kasaba 1 ,9 İyi 50 42,7
İlçe 59 50,4 Orta 52 44,4
Kent 51 43,6 Kötü 11 9,4

Annenin 
Eğitim 
Durumu

Okur-yazar 8 6,8

Babanın Eğitim 
Durumu

Okur-yazar 6 5,1
İlköğretim-
Ortaokul 57 48,7 İlköğretim-

Ortaokul 53 45,3

Lise 38 32,5 Lise 36 30,8
Önlisans 9 7,7 Önlisans 6 5,1
Lisans 1 ,9 Lisans 2 1,7
Yüksek Lisans 3 2,6 Yüksek 

Lisans 12 10,3

Doktora 1 ,9 Doktora 2 1,7

Sınıf 1.Sınıf 75 64,1
2.Sınıf 42 35,9

Tablo 1’deki değerler ışığında 62 erkek ve 55 kadın öğrenci çalışma-
ya katılmaktadır. Katılımcı öğrenciler ağırlıklı olarak 18-20 yaş (%53,0) 
arasındadır. Katılımcı öğrencilerin çoğunluğu 1. Sınıf’ta eğitim görmek-
tedir. Katılımcı öğrencilerin %59,0’u mesleki ve teknik liselerden mezun 
olurken, %69,2’si eğitim aldığı programı birinci – beşinci tercih sırasın-
da olduğunu belirtmektedir. Katılımcı öğrencilerin çoğunluğu daha önce 
herhangi bir yükseköğrenim programında eğitim görmemiştir. Katılımcı 
öğrencilerin ailelerinin ikamet yerleri (% 50,4) ağırlıklı olarak ilçe oldu-
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ğu görülürken ekonomik durumlarını çoğunlukla orta (%44,4) olarak be-
lirtmektedir. Katılımcı öğrencilerin annelerinin eğitim durumu ağırlıkla 
olarak İlköğretim-Ortaokul (%48,7), babalarının eğitim durumunun da 
çoğunlukla aynı eğitim seviyesine (%45,3) sahip olduğu görülmektedir.

Meslek seçimi açısından Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Meslek 
Yüksekokullarının tercih nedenlerini belirlemek üzere yapılan araştır-
manın faktör analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. Faktör analizi 
sonucunda katılımcı öğrencilerin verdikleri cevaplara göre araştırma ko-
nusunun kaç boyuttan(faktör) oluştuğu ve hangi ifadelerin hangi boyutu 
oluşturduğu incelenmektedir.  

Tablo2: Döndürülmüş Yüklemeler Matrisi (Çıkartma Yöntemi: Temel Bileşenler 
Analizi. Döndürme Yöntemi: Varimax )

İfadeler Faktör 
Yükü

Faktörün 
Açıklayıcılığı
(%)

Faktörün 
Güvenirliği
(0.70 < α)

Mesleki 
Tatmin 
Nedeniyle 
Tercih Etme

İlgi ve isteklerim doğrultusunda bu 
mesleği tercih ettim.

,794

28,990
0,85

Kariyer hedefime uygun olması 
sebebiyle tercih ettim.

,769

Bu bölümü insanlara hizmet 
etmekten hoşlandığım için tercih 
ettim.

,761

İlgi ve isteklerim doğrultusunda bu 
bölümü tercih ettim.

,753

Bir ekiple beraber çalışabilmek 
amacıyla tercih ettim.

,674

İş İmkanı 
Nedeniyle 
Tercih Etme

Bu bölümde okumak iş bulma 
kolaylığı sağlar.

,793

11,108
0,76

Bu bölüm sosyal çevremin 
genişlemesine katkıda bulunur.

,700

Bu okuldan mezun olunca iş 
bulma imkanımın fazla olacağını 
düşündüğüm için tercih ettim.

,691

Bu bölümde okumak hızlı 
terfi imkanı sağlayacağını 
düşünmekteyim.

,603

Ailevi 
Nedenlerle 
Tercih Etme

Ailemde bu mesleği yapan kişilerin 
olması sebebiyle tercih ettim.

,806

7,554
0,70

Bu meslekte çalışan yakınlarımın 
etkisiyle bu bölümü tercih ettim.

,750

Bu bölümü ailemin isteğiyle tercih 
ettim.

,697

Referans kaynaklarım bu 
bölüm hakkında olumlu görüş 
bildirmişlerdir.

,485
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Referans 
Kaynakları 
Nedeniyle 
Tercih Etme 

Bu alanda akademisyen olmak 
istediğim için tercih ettim.

,732

6,234
0,70

Bu bölüm hakkında tanıtım 
kitapları olumlu görüş 
bildirmişlerdir.

,673

Turizm sektöründe yer alan 
firmalar bu bölümden mezun olan 
bireyleri tercih ettiklerini.

,556

Bu bölüme toplumda değer 
verilmesi sebebiyle tercih ettim.

,415

Sosyal 
Etkenler 
Nedeniyle 
Tercih Etme

Arkadaşlarımın bu bölümü 
önermesi sebebiyle tercih ettim.

,832
5,462

0,71Öğretmenlerimin bu mesleği 
önermesi sebebiyle tercih ettim.

,799

Bölüm 
Avantajı 
Nedeniyle 
Tercih Etme

Bu bölümü büyük şehirde olması 
sebebiyle tercih ettim.

,715

5,046 0,75Bu bölümü yabancı dil eğitiminin 
olması sebebiyle tercih ettim.

,602

Toplam 64,392

Tablo 2’de katılımcı öğrencilerin, söz konusu bölümü kendi ilgi ve 
tercihleri doğrultusunda kariyer hedeflerine uygun olarak tercih etmele-
ri nedeniyle birinci faktör “Mesleki Tatmin Nedeniyle Tercih Etme” ola-
rak isimlendirilmektedir. İş bulma kolaylığı, hızlı terfi etme imkânı gibi 
imkanlar nedeniyle tercih ettiklerini belirtmeleri nedeniyle ikinci faktör, 
“İş İmkanı Nedeniyle Tercih Etme”, ailevi nedenlerle ve ailenin referans 
olması nedeniyle tercih edildiğinin belirtilmesi sonucunda üçüncü faktör 
“Ailevi Nedenlerle Tercih Etme” olarak adlandırılmaktadır. Toplumda de-
ğer verilmesi, referans kitaplar ve sektör tarafından önem verildiği gibi 
düşünceler nedeniyle tercih edildiğinin belirmesi sebebiyle dördüncü fak-
tör, “Referans Kaynakları Nedeniyle Tercih Etme”, arkadaşlar, öğretme-
lerin tavsiyesi üzerine tercih edilmesinin söz konusu olması sonucunda 
beşinci faktör, “Sosyal Etkenler Nedeniyle Tercih Etme” olarak isimlen-
dirilmektedir. Son olarak altıncı faktör, tercih edilen bölümün sağladığı 
kazanları ifade etmesi nedeniyle “Bölüm Avantajı Nedeniyle Tercih Etme” 
olarak isimlendirilmektedir.

Meslek seçimi açısından Meslek seçimi açısından Turizm ve Otelci-
lik İşletmeciliği Meslek Yüksekokullarının tercih nedenlerini oluşturan 
boyutların birbirileri ile ilişkisini incelemek amacıyla Korelasyon ana-
lizi yapılmıştır. Söz konusu analize ilişkin değerler Tablo 3’de yansıtıl-
maktadır.
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Tablo 3: Meslek Seçimi Açısından Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği Meslek 
Yüksekokullarının Tercih Nedenlerinin Birbiri ile İlişkisinin İncelenmesi
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h 
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m

e

Korelasyon 
Katsayısı

1 ,504** ,309** ,483** ,218* ,263**

Anlamlılık ,000 ,001 ,000 ,018 ,004

N
117 117 117 117 117 117

İş
 İm

ka
nı

 
N
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le

 
Te
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ih

 E
tm

e Korelasyon 
Katsayısı

,504** 1 ,267** ,503** ,176 ,333**

Anlamlılık ,000 ,004 ,000 ,058 ,000

N 117 117 117 117 117 117

A
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Katsayısı
,309** ,267** 1 ,402** ,387** ,201*

Anlamlılık ,001 ,004 ,000 ,000 ,030

N 117 117 117 117 117 117
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,483** ,503** ,402** 1 ,336** ,339**

Anlamlılık ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 117 117 117 117 117 117
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,218* ,176 ,387** ,336** 1 ,133

Anlamlılık ,018 ,058 ,000 ,000 ,152

N 117 117 117 117 117 117
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Katsayısı
,263** ,333** ,201* ,339** ,133 1

Anlamlılık ,004 ,000 ,030 ,000 ,152

N 117 117 117 117 117 117
** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.
* Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır.

Tablo 3’e göre Mesleki Tatmin Nedeniyle Tercih Etme (MSTNTE) ile 
İş İmkânı Nedeniyle Tercih Etme arasında 0,01 seviyesinde, pozitif ve orta 
şiddette (rMSTNTE = 0,504) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Mesleki 
Tatmin Nedeniyle Tercih Etme ile Ailevi Nedenlerle Tercih Etme arasında 
0,01 seviyesinde, pozitif ve zayıf şiddette (rMSTNTE = 0,309) anlamlı bir ilişki 
olduğu belirlenmektedir. Mesleki Tatmin Nedeniyle Tercih Etme ile Referans 
Kaynakları Nedeniyle Tercih Etme arasında 0,01 seviyesinde, pozitif ve za-
yıf şiddette (rMSTNTE = 0,483) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Mesle-
ki Tatmin Nedeniyle Tercih Etme ile Sosyal Etkenler Nedeniyle Tercih Etme 
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arasında 0,05 seviyesinde, pozitif ve düşük şiddette (rMSTNTE = 0,218) anlamlı 
bir ilişki olduğu belirlenmektedir. Mesleki Tatmin Nedeniyle Tercih Etme ile 
Bölüm Avantajı Nedeniyle Tercih Etme arasında 0,01 seviyesinde, pozitif ve 
düşük şiddette (rMSTNTE = 0,263) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

Tablo 3’e göre İş İmkânı Nedeniyle Tercih Etme (İMNTE) ile Ailevi 
Nedenlerle Tercih Etme arasında 0,01 seviyesinde, pozitif ve düşük şid-
dette (rİMNTE = 0,267) anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmektedir. İş İmkânı 
Nedeniyle Tercih Etme ile Referans Kaynakları Nedeniyle Tercih Etme 
arasında 0,01 seviyesinde, pozitif ve orta şiddette (rİMNTE = 0, 503) anlamlı 
bir ilişki olduğu görülmektedir. İş İmkânı Nedeniyle Tercih Etme ile Bö-
lüm Avantajı Nedeniyle Tercih Etme arasında 0,01 seviyesinde, pozitif ve 
zayıf şiddette (rİMNTE = 0, 333) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

Tablo 3’e göre Ailevi Nedenlerle Tercih Etme (ANTE) ile Referans 
Kaynakları Nedeniyle Tercih Etme arasında 0,01 seviyesinde, pozitif ve 
orta şiddette (rANTE = 0,402) anlamlı bir ilişki olduğu belirlemektedir. Ai-
levi Nedenlerle Tercih Etme ile Sosyal Etkenler Nedeniyle Tercih Etme 
arasında 0,01 seviyesinde, pozitif ve zayıf şiddette (rANTE = 0,387) anlamlı 
bir ilişki olduğu belirlemektedir. Ailevi Nedenlerle Tercih Etme ile Bölüm 
Avantajı Nedeniyle Tercih Etme arasında 0,05 seviyesinde, pozitif ve dü-
şük şiddette (rANTE = 0,201) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

Tablo 3’e göre Referans Kaynakları Nedeniyle Tercih Etme (RKN-
TE) ile Sosyal Etkenler Nedeniyle Tercih Etme arasında 0,01 seviyesinde, 
pozitif ve zayıf şiddette (rRKNTE = 0,336) anlamlı bir ilişki olduğu görül-
mektedir. Referans Kaynakları Nedeniyle Tercih Etme ile Bölüm Avantajı 
Nedeniyle Tercih Etme arasında 0,01 seviyesinde, pozitif ve zayıf şiddette 
(rRKNTE = 0,339) anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Küreselleşme ile birlikte ilerleyen teknoloji ve değişen yaşam şartları 
daha fazla işletmenin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Buna istinaden, işletme-
lerin artması ve ölçeklerinin büyümesi daha fazla personel ihtiyacını doğur-
muştur. Aynı zamanda, işletmelerin artış hızıyla birlikte, birbiri ile benzer 
veya aynı ürün, hizmet veya mallar da çoğalmıştır. Böylece, işletmeler, bu 
ürün, mal veya hizmetlerle kendi pazarlarındaki rekabet avantajını elde ede-
bilmek için fark oluşturabilecek nitelikli personel arayışına yönelmiştir. Bu 
bağlamda, önemli bir istihdam kaynağı olan turizm işletmeleri de küresel-
leşmeyle birlikte, ölçeği büyüyen ve sayıları giderek artan bir konuma gel-
miştir. Turizm işletmelerinin nitelikli personel ihtiyacını karşılayabilecek 
önemli kaynaklardan biri olan MYO’lardaki turizm programları giderek ön 
plana çıkmış ve ara eleman yetiştirmeye hız kazandırmışlardır. 

MYO’lardaki turizm programlarını talep eden öğrencilerin bu progra-
mı neden tercih ettikleri, programı bitirdikten sonra turizm endüstrisinde 
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yer alıp almayacakları, kariyer planlarının ne olduğunun ortaya konulma-
sı amaçlanan bu araştırma sonucunda, öğrenciler ilgi duydukları, kariyer 
hedef ve amaçlarına uygun olduğu için bu programı tercih ettikleri ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca, bu bölümü bitirdikten sonra kolaylıkla iş bulabilecek-
lerine, sosyal çevrenin artacağına ve diğer endüstrilere göre iş imkanının 
fazlalığına yönelik inançları olduğu elde edilen bir diğer sonuçtur.

Mesleki tatmin ve iş bulma kolaylığının yanında aile üyelerinin turizm 
endüstrisi içerisinde yer almaları ve onların etkisi ile bu bölümü tercih eden-
lerin de olduğu anlaşılmıştır. İMYO turizm programının büyük bir şehirde 
bulunması diğer tercih sebebi olduğu görülmüştür. Ayrıca, arkadaş, öğret-
men vb. grupları içeren sosyal çevrenin etkisiyle de bu bölümün seçildiği 
tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bu araştırmanın sonucunda akademis-
yen olmayı istemek, bölüm ile ilgili okunan kitapların olumlu etkilerinin de 
bölümün talep edilmesi üzerinde etkisi olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda, 
araştırma sonucunda; öğrencilerin bu bölümün tercih etmelerinde genel ola-
rak bilinçli davrandıkları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, MYO’ların öğren-
cilerin bu istekliliği karşısında turizm bölümlerinin arttırılması, uygulama 
için alt yapıların kurulması, sektör-üniversite işbirliklerinin kurulması ve 
böylece daha nitelikli ara eleman yetiştirilmesi adına çalışmalar yapmalıdır.

Araştırma sonucunda mesleki tatmin nedeniyle tercih etme ile iş im-
kânı nedeniyle tercih etme arasında anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. 
Böylece, öğrencilerin daha çok bu bölümü mesleki tatmin duydukları ve iş 
imkanının fazla olması beklentileri nedeniyle tercih odaklarına koydukla-
rı anlaşılmıştır. Ayrıca, iş imkânı nedeni ile referans kaynakları nedeniyle 
tercih etme arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve bu ilişki şiddetinin orta 
olduğu görülmüştür. Diğer bir deyişle, bu bölümün tercih edilmesinde her 
iki faktörün etkisinin olduğu ancak birbirleri ile bağlantısının çok güçlü 
olmadığı elde edilen bir diğer sonuçtur. Bu bağlamda, öğrencilerin bu bö-
lümü tercih ederken hem referans hem de iş imkanı sağlamasını dikkate 
aldığı; bazen de her ikisinin etkisiyle hareket ettiği tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda ailevi nedenler ile referans kaynakları nedeniyle 
tercih etme arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin gücünün çok 
yüksek olmamasına rağmen dikkate değer bir seviye de olduğu saptanmış-
tır. Bu sonuçlara istinaden; öğrencilerin turizm bölümünü tercih ederken iş 
imkanı fırsatları ile hem mesleki tatmini hem de referans kaynaklarını bir-
likte düşünerek hareket ettikleri görülmüştür. Bu faktörleri birlikte değer-
lendirerek seçimlerini yaptıkları elde edilen bir sonuçtur. Bununla birlikte, 
öğrenciler referans kaynaklarına önem verirken aynı anda etkilendikleri bir 
diğer faktörün ise ailevi nedenler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çalışma kapsamında meslek seçimi açısından turizm işletmeciliği ve 
otelcilik yüksekokullarının tercih nedenleri ölçümlenmiştir. Çalışmanın 
devamı olabilecek şekilde İzmir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ilk 
tercih esnasındaki beklentileri ile mezun olduktan sonraki düşüncelerinin 
karşılaştırılarak tatmin düzeylerini ölçümleyen bir çalışma önerilebilir.
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Giriş

Memleketimizde özellikle II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Batıdan 
yapılan çevirilerin sayısı ve çeşitliliğinde büyük bir artış gözlenir. Bu çe-
virilerde felsefi eserlerin başı çektiği söylenebilir. Ayrıca bu tarihlerde, 
Tanzimattan beri süregelen kimi felsefi fragmanlar yayımlamak yerine, 
daha sistemli felsefe tarihi eserleri yazılmaya ve Batılı yazarlardan felsefe 
tarihi kitapları dilimize tercüme edilmeye başlar. Şüphesiz bu durum aynı 
zamanda sistemli bir felsefi düşünceye duyulan ihtiyacı da gösterir. Bu 
dönemde, her türlü felsefe akımına gösterilen ilgi okullarda felsefe ders-
lerinin sistemli bir şekilde okutulmasını zorunlu kılmış, böylece felsefe 
dersleri eğitim müfredatı arasına girmiştir. Bütün bu gelişmeler, gerek 
ortaöğretim kurumları gerekse üniversite öğrencileri açısından giderek 
artan bir kaynak eser ihtiyacını da doğurmuş, öncelikli olarak bu ihtiya-
cı karşılamak üzere bazı kitaplar tercüme edilmiştir. İşte bu eserlerden 
biri de Bohor İsrail’in 1912’de Fransız felsefe tarihçisi L’Abbé Barbe’dan 
Tarih-i Felsefe (Abbé, 1331) ismiyle dilimize tercüme ettiği felsefe tarihi 
kitabıdır.

Bohor İsrail bu tarihlerde, aynı zamanda yöneticilik de yaptığı Allian-
ce İsraélite Mektebi’nde felsefe dersleri vermekte ve öğrenciler için felsefe 
derslerinde okutulmak üzere bir ders kitabına ihtiyaç duymaktadır. Felsefi 
eserleri ve “filozof” kimliğiyle tanınan Rıza Tevfik, Bohor’un yakın dostla-
rı arasındadır. Bu sıralarda Rehber-i İttihad Lisesi’nde felsefe dersleri veren 
Rıza Tevfik, sözü edilen kitabın tercihi ve tercümesi konusunda onu teşvik 
etmiş, hatta sözü edilen esere bazı ilaveler konusunda ona bazı telkinlerde 
bulunmuştur. Kendi ifadesine göre Rıza Tevfik bu kitabı bizzat kendisi ter-
cüme etmek istemiş, ancak işlerinin çokluğu sebebiyle bu vazifeyi, gerek 
felsefe bilgisi ve felsefi terminolojiye hâkimiyeti, gerekse tercüme kabiliyeti 
yüksek olan Bohor İsrail’e tevdi etmiştir (Abbé, 1331; Rıza Tevfik, 1331: 
6). Eserin orijinalinde İslam felsefesine sadece birkaç sayfa yer ayırılmış, 
mütercim bu izahatı yeterli bulmayarak kitaba “Arab Alem-i Medeniyetinde 
Felsefe”, “İbranî Felsefesi” ve “Shopenhaur” isimli üç bölüm ilave etmiştir 
(İsrail, 1331). Kitabın takdiminde yer alan “Bu küçük tarih-i felsefe bilhassa 
Sultanî efendilerine hizmet için tercüme edilmiştir” ifadesi bu kitabın lise 
seviyesindeki öğrencilerin kaynak ihtiyacını karşılamak üzere tercüme edil-
diğini gösterir. Eser aynı zamanda felsefe derslerini verecek öğretmenler 
için bir el kitabı olarak düşünülmüştür (İsrail, 1331: 10). Genel olarak Batı 
felsefesini konu edinen bu eser ayrı bir inceleme konusudur.2 Biz burada, 
kitabın içerisinde yer alan İslam felsefesi tarihine ait “Arab Alem-i Medeni-
yetinde Felsefe” başlıklı bölümü konu ediniyoruz. 

Yaklaşık 90 sayfalık hacmi ve içeriği bakımından müstakil bir İs-
lam felsefesi tarihi kitabı özelliği gösteren bu bölüm, gerek sözü edilen 

2  Abbé Barbe’ın sözü edilen eserinin kısa bir değerlendirmesi için bkz. (Yıldız, 2003; 76-86).
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kitabın içerisinde gizli kalması gerekse müellifin yeterince tanınmaması 
sebebiyle gözlerden uzak kalmış, dolayısıyla bu eser Türkçe felsefe ve fel-
sefe tarihi literatürü içerisine girememiştir. Oysa bu eser ülkemizde İslam 
felsefesi tarihi yazıcılığı açısından fevkalade önemlidir. Çünkü bu eser, bu 
alanda, ülkemizde sistematik olarak ve Türkçe yazılan ilk eserlerden biri 
ve belki de ilkidir. Gerçi bu eserden önce, Darülfünun’un İslam felsefesi 
kürsüsünü işgal eden ve uzunca bir süre bu vazifeyi ifa eden İzmirli İsmail 
Hakkı akademik olarak bu sahada bazı eserler vermiştir. Ancak bu eserler 
sistematik bir İslam felsefesi tarihi niteliğinde değildir.3 Biz bu çalışmada 
Bohor İsrail’in sözü edilen etüdünü, Türkiye’de felsefe tarihçiliği ve İslam 
felsefesi tarihi yazımı açısından inceleyeceğiz. Ancak daha önce yaza-
rın felsefe anlayışı ve felsefe tarihi konusundaki görüşlerine kısaca yer 
vermek istiyoruz. Çünkü bütün felsefe tarihleri, aynı zamanda bir tarih 
anlatısı ve bir tarih inşası olması bakımından yazarın felsefi tutumundan 
hiçbir zaman bağımsız değildir. 

Felsefeye	Bakışı	ve	Felsefe	Tarihçiliği

Bohor İsrail felsefi açıdan sosyalist düşüncenin Osmanlı döneminde-
ki ilk temsilcilerinden biridir. Bu ekole mensup düşünürlerin materyalist 
bir epistemolojiyi benimsediği düşünülebilir. Ancak bu durum Bohor İs-
rail için söz konusu değildir. Çünkü Bohor İsrail felsefi görüşü itibariyle 
materyalizme mesafelidir. Nitekim o fizik konular yanında metafizik ko-
nuların da olabileceğini, hatta felsefenin neredeyse metafizik konulardan 
ibaret olduğunu ileri sürer. Böylece felsefeyi temel olarak felsefe-bilim 
ayrılığı üzerinde üzerinden tanımlayan yazar, felsefeyi ilk ilkeler (esbâb-ı 
ûlâ) ve her şeyin bütününden (künh ü eşya) söz eden, yüksek bilimsel de-
ğer ve mahiyete sahip bir disiplin olarak tarif eder. Ona göre felsefe po-
zitif bilimlerden farklıdır. Felsefe olayların gerçek nedenleri ve varlığın 
ilk ilkelerini araştırır; olaylar ve görünür varlıkların üzerindeki yasalar 
üzerine çalışır. Bu bakımdan, yazara göre, pozitif bilimler fizik, felsefe ise 
metafiziktir. Dolayısıyla felsefe, pozitif bilimlerden daha yüksek ve daha 
soyut bir karaktere sahiptir (İsrail, 1331: 8; Yıldız: 2020).  

Felsefenin metafizik bir karaktere sahip olduğunu özellikle belirten 
yazar, metafiziği yok saymanın yahut onun lüzumsuz olduğunu düşün-
menin büyük bir hata olduğunu ifade eder. Çünkü, ona göre, insanlar do-
ğuştan düşünmeye eğilimlidir; ayrıca felsefe karşısındaki tutumu ne olur-
sa olsun, bütün insanlar âlemin yaratılışı, ruh, her şeyin özü, sebepler ve 
ilk ilkeler konusundaki temel sorulara cevaplar aramaktadır. İnsanların 
zihnini meşgul eden bu sorular ise metafizik sorulardır. Bu yönüyle me-
tafiziğe ilişkin bu konular da maddî varlıklar kadar mevcut ve gerçektir. 
Dolayısıyla yazara göre metafizik konular üzerinde duran felsefe, diğer 
3  İzmirli’nin İslam felsefesi tarihine ilişkin ilk eseri filozof Kindî’nin felsefesini konu edinen 
Arap Felsefesi (1329/1331)’dir. İzmirli’nin İslam felsefesi tarihi yorumuna ilişkin bir çalışma 
için bkz. (Alper, Ö. Mahir, 2003: 115-158).
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bilimler kadar gerçek, hatta onlardan daha fazla gerekli ve faydalıdır (İs-
rail, 1331: 8; Yıldız, 2020).

Felsefe-bilim ayrılığı konusundaki bu açıklamalar yazarın en azından 
felsefi olarak materyalist bir bakış açısına sahip olmadığını gösterir. Diğer 
taraftan eser içerisinde kutsal kitaplara yapılan atıflar yazarın hem Muse-
vilik hem de diğer dinler hakkında oldukça malumat sahibi olduğunu ve 
kutsal kitapların onun hareket noktalarından biri olduğunu gösterir. Yazar 
bazı dini ve felsefi konuları da birbiriyle ilişkili ve birbirini bütünleyen 
bir mantık içerisinde yorumlar. Onun İslam dininin kutsal kaynaklarına 
yaptığı atıflar, bazı ayetlerin tercümeleri ve bunlar üzerine yapılan felsefi 
yorumlar da ayrıca üzerinde durulmaya değer. 

Yazarın felsefe tarihi ve yöntemine ilişkin tespitlerine kısaca yer ve-
recek olursak; ona göre felsefe tarihi geçmişteki felsefi düşüncelerin sü-
rekli değişip yenilenerek ortaya çıktığı bir saha ve bunların düşüncede 
yarattığı iniş ve çıkışları da içerisinde barındıran canlı bir düşüncedir. 
Tarihin her döneminde büyük ve müstesna filozoflar yetişmiş ve bunlar 
hayat ve evrenle ilgili düşüncelerini dile getirmişlerdir. Yazara göre bu 
filozofların ileri sürdükleri teoriler yanlış bile olsa, bunlar kendi içinde 
bir parça hakikat barındırırlar. Daha sonra gelen filozoflar ise bu fikirleri 
bir elemeye tabi tutarak bunların eğrisini, doğrusunu ortaya koyarlar; bu 
fikirleri daha da genişletir veya onların dışında yeni yeni teoriler ortaya 
atarlar. Felsefi düşünüşler kimi zaman bir bocalama ve karışıklık yaşasa 
da, bu durum geçicidir. Çünkü sağduyu ve deha sahibi kimseler hakikat 
meş’alesini yeniden tutuştururlar. Böylece hakikatler açıkça ortaya çıktık-
ça duyumlar (hissiyat) giderek saflaşır ve şeffaflık kazanır; eski fikirlerin 
ise ne kadar sınırlı olduğu ortaya çıkar (İsrail, 1331: 8-9). İşte yazara göre 
felsefe tarihi felsefi düşüncelerin ortaya çıkışını ve gelişimini inceleyen ve 
insan zihninin ilk çağlardan bugüne kadar kaydettiği ilerlemeleri saptayan 
bir disiplindir. Felsefe ile felsefe tarihi arasındaki temel fark ise, felsefenin 
bilgi ve varlık konularından ibaret oluşu ve tarihi bilgiyi ihtiva etmeyi-
şidir. Bu yüzden, yazara göre, felsefe tarihini felsefeden ayrı bir şekilde 
okumak icap eder (İsrail, 1331: 10).  

Bir felsefe tarihçisi olarak Bohor İsrail’in felsefe tarihinin yazımı ve 
yöntemi konusunda bazı kaygılar taşıdığı, başka bir deyişle felsefe tarihi 
yazımında öncelikli olarak bazı ilke ve yöntemler belirlemek üzere me-
todolojik bir arayış içerisinde olduğu söylenebilir. Ona göre, felsefe ta-
rihlerinde belli başlı iki problem öne çıkar. Bunlardan biri felsefi teori-
lerle doğrudan ilişkili olmayan konuların fazlasıyla bu türden eserlerde 
yer alması; ikincisi ise felsefe tarihi eserinin yazarın kendi şahsi fikirle-
rine veya ideolojisine göre, yani “tarafgirâne” yazılmış olmasıdır Yazar 
bu bakımdan Batılı yazarlar tarafından yazılan felsefe tarihlerinin büyük 
ölçüde düzeltilmesi gerektiğini savunur. Öte taraftan Arap felsefesinin 
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genel felsefe tarihi içerisinde önemli bir yer tuttuğunu belirten yazar, bu 
dönemin felsefe tarihi açısından görmezden gelinemeyecek kadar büyük 
ve önemli olduğunu ifade eder. Ona göre Arap felsefesi felsefe tarihleri 
içerisinde ayrı bir bölüm olarak ele alınmalıdır (İsrail, 1331: 10). Nitekim 
incelememize konu olan bu eser yazarın bu konudaki düşüncesinin açık 
bir örneğidir.

Gerçekten, en azından etkileri itibariyle yazarın da işaret ettiği gibi, 
bilim ve felsefe alanında 8. Yüzyılın ortalarından başlayarak 16. Yüzyılın 
sonlarına kadar İslam dünyasında varlığını sürdüren yaratıcı bir süreç söz 
konusudur. İslam felsefesinin doğup geliştiği ve yüksek düzeyde eserler 
verdiği bu dönem özellikle bazı oryantalist araştırmalarda görmezden ge-
linmekte, orijinalliği olmadığı gerekçesiyle bu düşünce yok sayılmaktadır. 
Oysa son yüzyılda İslam dünyasındaki felsefe-bilim etkinliği ve felsefi-bi-
limsel eserler üzerine yapılan çalışmalar bu yargıların ne kadar haksız 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Sezgin, 2018: 38). Bohor İsrail bu 
konudaki haksız yargılara katılmaz, ayrıca bu dönemi modern Batı fel-
sefesini hazırlayan bir dönem olarak görür. Ancak İslam düşüncesindeki 
sürekliliğin Yahudi filozoflar ve bunların felsefi düşünceye katkılarıyla 
sürdüğüne özellikle işaret eder. Yazar bugün İslam felsefesi olarak isim-
lendirdiğimiz felsefi düşünceyi bütün inanç ve felsefi düşüncelerin bir 
sentezi olarak görür (İsrail, 1331: 278). Nitekim eserin adını İslam felsefesi 
tarihi yerine Arap medeniyet dünyasında felsefe olarak isimlendirilmesi 
de bu yüzdendir. 

İslam’da Felsefi Düşüncenin Adlandırılması 

Bugün genel kabul gören haliyle kullandığımız İslam felsefesi tabiri, 
özel ve dar anlamda Müslüman filozofların ortaya koydukları felsefi dü-
şüncelerin genel adı olarak tarif edilmektedir (Bayrakdar, 1999:1). Kendi 
içerisinde kapsam ve sınırları farklılıklar göstermekle birlikte, aidiyet ba-
kımından aynı muhtevayı ifade eden bu felsefe ve düşünce hareketi, ya-
zarımızın eserinde de görüldüğü gibi, farklı başlıklar ve isimlendirmeler 
altında takdim edilmektedir. 19. Yüzyılın ortalarından itibaren özellikle 
oryantalistler tarafından İslamdaki felsefi düşünce üzerine yapılan çalış-
malarda bu düşünce geleneğini ifade etmek için “İslam Felsefesi”, “Arap 
Felsefesi”, “İslâmda Felsefe” ve “Müslüman Felsefesi” gibi tabirler kulla-
nılmıştır (Bayrakdar, 1999: 2). Ancak, Kaya’nın da belirttiği gibi, bu tür 
isimlendirmeler aynı zamanda isimlendirilen şeyin ne olduğu veya ne ol-
ması gerektiğine dair açık ve gizli birtakım kabuller içermektedir (Kaya, 
2014:15). Bu çerçevede Bohor İsrail’in sözkonusu eserini Arab Alem-i Me-
deniyetinde Felsefe şeklinde isimlendirmesi İslam felsefesinin mahiyetine 
ilişkin özel bir anlam ifade etmektedir. 

Bohor’un eserine bakılacak olursa, ilk bakışta onun eserini isimlen-
dirme konusunda, İslam kültüründeki felsefe ve felsefî hareketleri “Arap 
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Felsefesi” şeklinde isimlendiren J. Schacht, R.P. Chenu, Van Steenberg-
hen, M. Wilpert, P.W. Kutsch, J. Kraemer, E. Cevalli, Tahâ Hüseyin ve 
Mahmûd el-Hudeyrî gibi kimselerin görüşüne dahil olduğu düşünülebilir. 
Bu kişilerin Arap Felsefesi isimlendirmesi felsefî metinlerin Arapça kale-
me alınması sebebiyledir. Böylece Hıristiyan Araplar ve İslam ülkelerin-
de yaşayan Yahudi filozoflar da bu başlık altında ifade edilmiş olacaktır 
(Bayrakdar, 1999: 2). Her ne kadar dil unsuru Bohor’un isimlendirme ge-
rekçelerinden biri olsa da, Bohor kullandığı kavramın kapsamı ve ifadesi 
bakımından bu gruptan ayrılır. Yazar, sözü edilen grubun aksine ırk te-
melli bir tasnif yerine, içerisinde Arapların da yer aldığı, ancak merkezî 
hareket noktasını bu kütleye şekil ve ruh veren İslam düşüncesi ve mede-
niyetinin teşkil ettiği bir düşünceyi tasavvur eder. 

Bohor, medeniyet kavramını İslam düşüncesi etrafında oluşan ilim, 
kültür ve sanatsal hareketlerden müteşekkil bir bütün olarak algılar. Çün-
kü onun da belirttiği gibi, Arap felsefesi başlığı altında ele alınan bu bütün 
içerisinde çok farklı unsurlar yer almakta ve farklı ırklar bu bütüne katkıda 
bulunmaktadır. İşte yazara göre bu unsurların tümü “medeniyet” kavramı-
nın kapsamını oluşturur. Yazar bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle ifade 
eder: “Bu medeniyete aid diyorum; çünkü Arab hey’et-i ictimâiyesine anâ-
sır-ı kesîre karışmıştır.” Ona göre, mesela Farabî ve İbn Sina Türk ırkına; 
Huneyn b. İshak, Ebubekir Matta, Kusta b. Lukâ vb. Süryani toplumuna; 
Süleyman İbn Cebirol, Musa b. Meymûn Yahudi milletine mensupturlar. 
Ancak bunların tümünü yetiştiren Arap medeniyetidir. Her ne kadar bunla-
rın düşüncelerinde ırkî vasıflar görülebilse de, düşünce ve eğitim (terbiye ve 
irfan) itibariyle bunlar Arap toplumuna mensupturlar. Bu kişiler Arap kültür 
çevresindeki eğitim kurumlarında eğitim görmüşler ve eserlerini Arapça 
yazmışlardır (İsrail, 1331: 206). Dolayısıyla, yazara göre, bunların tümünü 
Arap medeniyetinin kapsamı içerisinde kabul etmek gerekir.

Modern dönemde İslam dünyasındaki felsefi hareketlilik farklı şekil-
lerde isimlendirilmeye devam etse de, bugün artık “İslam felsefesi” te-
rimi bu bütünün genel adı olarak kabul görmektedir. Bünyesinde farklı 
din ve ırklara mensup unsurlar olmakla birlikte, İslam kültürü etrafında 
şekillenen ve konularını buradan alan bir felsefi gelenek söz konusudur, 
bu düşünce geleneğinin nirengi noktasını ise İslam’ın ilke ve prensipleri 
oluşturmaktadır (Vural, 2019:16). Bu sebeple, bize göre de bu düşünce ge-
leneğinin isimlendirmesinde “İslam felsefesi” tabirinin kullanılması daha 
uygun olacaktır. Şimdi yazarın bakış açısına göre bu düşüncenin oluşumu, 
gelişimi ve zihni/kültürel temellerini görelim. 

İslam’da Felsefi Düşüncenin Kültürel/Zihni Arkaplanı ve Kay-
nakları

Bir toplumda felsefi düşüncenin ortaya çıkması ve gelişmesi için bazı 
koşulların oluşması, diğer bir deyişle, yaşanan hayatın ve zihni problemle-
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rin felsefi bir yorum ve ifade düzeyine ulaşması gerekir. Oysa İslam öncesi 
Arabistan yarımadası hem felsefi açıdan oldukça yetersiz hem de felsefe 
merkezlerine uzaktır. Dolayısıyla bu coğrafyada felsefi bir düşünce zemi-
ninin oluşabilmesi için büyük bir tahrike ve entelektüel bir bilgi arayışına 
ihtiyaç vardır. Arabistan yarımadası ve çevresi bu motivasyonu İslamiyetle 
birlikte yakalamıştır. Bohor İsrail Arap fikir hayatının iki inkılap netice-
sinde geliştiğini ifade eder. Ona göre İslam dini başlangıçta putperest olan 
Arap toplumunu tevhid akidesiyle yüksek ve soyut fikirleri anlayacak bir 
düzeye çıkarmış, bir bakıma onları felsefe yapacak kıvama getirmiştir. Ne 
var ki ona göre bütün bu gelişmelerde coğrafi faktörlerin ve özellikle bu 
coğrafyada yaşayan ehl-i kitabın büyük bir payı vardır. Çünkü Hicaz hattı 
boyunca Yesrib de denilen Medine’de Yahudiler çoğunluktadır; Yemen ve 
Arabistan’a komşu olan Habeşistan, Mısır, Suriye gibi bazı ülkelerde Hıris-
tiyanlık, İran ve Keldanistan’da ise Zerdüştlük hâkimdir. Dolayısıyla yazara 
göre, İslam’ın tevhid akidesi yanında bütün bu inançlar da Arap toplumunun 
büyük fikri dönüşümünde etkili olmuştur (İsrail, 1331: 206-207).  

İslam’ın doğuşundan itibaren olağanüstü bir güç artışıyla kuzeye 
doğru yayılarak Suriye, Irak, Mısır, Kuzey Afrika’nın diğer kısımları ve 
Avrupa kıtasında İberya yarımadasını fethetmiş olan Araplar fikir ve dü-
şünce dünyasında da büyük bir fetih gerçekleştirmişlerdir. Bilgi, bilim ve 
düşüncenin kaynağı olan Yunan düşüncesi hangi felsefeleşme süreçlerin-
den geçtiyse Arap düşüncesi de aynı süreçlerden geçerek yüksek bir düze-
ye ulaşmıştır. Bu yüksek düşünce faaliyetinin bir yansıması olan eserlere 
bakıldığında, yazar bu eserlerde insan zihninin kabiliyetli olduğu eğilim-
lerin ve düşünce türlerinin tümüne tesadüf edildiğini, dolayısıyla felsefe 
tarihi içerisinde Arap medeniyetinin özel bir yeri ve önemi olduğunu be-
lirtir (İsrail, 1331: 205).

Yazara göre inanç meseleleri yahut kelam tartışmaları Arapların “fik-
rî tekâmül”ünde dolaylı olarak etkili olmuştur. Şüphesiz tevhid akidesi 
felsefi bir teoriden ziyade İslam dininin inanç meseleleri ve kelam ko-
nularıyla ilişkilidir. Bununla birlikte inanç konularının ortaya çıkardığı 
problemlerin İslam dünyasında felsefenin doğuşuna ve gelişimine sağladı-
ğı katkı inkâr edilemez. Başlangıçta basit bir şekilde tek bir Allah kavramı 
kabul edilmişken, zamanla bu kavramın tahliline girişilmiş ve Allah’ın 
cevher ve mahiyeti, sıfatları, kudreti, yarattıkları vs. hakkında düşünceler 
ortaya atılmıştır. Bütün bu gelişmeler farklı mezheplerin ortaya çıkmasına 
sebep olmuş, bu konuda yapılan tartışma ve fikri mücadeleler ise önemli 
felsefe hareketlerinin doğuşuna zemin hazırlamıştır. Bununla birlikte, ya-
zara göre, Arap dünyasındaki kelamî hareketler yalnızca Tanrı (ulûhiyet) 
konusu etrafında dönüp dolaştığı için felsefe metafizik ve ahlak konuların-
dan öteye gidememiş, yüksek ve geniş bir medeniyet yaratmak için daha 
güçlü amile ihtiyaç duyulmuştur. İşte yazara göre İslam düşüncesi bu güç-
lü amili Yunan felsefesinde bulmuştur (İsrail, 1331: 208).  
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Öte taraftan yazara göre İslam felsefesinin doğuşunda “Sami ırk”ın 
özel bir yeri ve önemi vardır. Çünkü İslamiyetin ortaya çıktığı tarihler-
de Sami ırklara mensup olan milletler içinde Doğu’da hâkim olan millet 
Araplar değil, Aramiler yani Süryanilerdir. Bunlar öteden beri Yunan ede-
biyat ve bilimleri ile alışveriş içerisindedir. Hıristiyanlık da aynı şekilde 
Süryaniler arasında Yunan felsefesinin yayılmasına katkıda bulunmuştur. 
Nitekim 3. yüzyıl başlarında Süryani Kilisesi Yunan Kilisesi’ne bağlana-
rak bu ikisi arasında resmi bir bağ da oluşmuştur. Süryaniler Edes, yani 
bugünkü Urfa şehrinde bir okul kurmuş ve bu okulda dini inançlarla o 
dönemde ilahiyatın bir bölümü kabul edilen Yunan felsefesi okutulmuştur. 
Bu sebeple Süryaniceye çok sayıda Yunan düşünce eseri tercüme edil-
miştir. Bu çerçevede Aristo’nun eserleri ve ona atfedilen eserlerin büyük 
bir kısmı bu dile aktarılmıştır. Bunun yanında yazarın belirttiğine göre, 
Suriye ve Irak çevresindeki Hıristiyan manastırlarında da Yunan düşün-
ce eserleri yaygın bir şekilde okutulmaktadır. İslam dininin yayılmasına 
kadar, yaklaşık beş asır süresince Yunan felsefe eserleri bu bölgeye inti-
kal etmiş, İslam’ın ortaya çıkışından bir asır sonra da Arap mütefekkir-
leri ulûhiyet meselesinden başlamak üzere ilim tahsili ve incelemelerine 
başlamışlardır. Ancak bu süreçte Araplar doğrudan doğruya Yunanlılarla 
değil, bu düşünceyi temsil eden Süryanilerle temas etmişlerdir. Abbasi ha-
lifelerinin Bağdat’ta bir bilim evi (Darülfünun) açması ve resmi bir tercü-
me dairesi kurmasıyla bu süreç hızlanacaktır. Nitekim bu kurumun başına 
Süryani bir ilim adamı olan Huneyn b. İshak getirilmiş ve bir program 
dâhilinde Yunan klasiklerinin İslam dünyasına intikali gerçekleştirilmiş-
tir. İşte yazara göre Arap medeniyeti bu iki önemli unsurun sentezinden 
oluşmaktadır (İsrail, 1331: 212).  

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, İslam dünyasında felsefe-bilim atılımı 
asıl olarak İslam’ın doğuşundan yaklaşık bir asır sonra başlamış ve 16. 
Yüzyılın ikinci yarısına kadar (Sezgin, 2018; 38) büyük bir gelişme gös-
termiştir. Yazara göre Arap dünyasında cehâlet dönemlerinden sonra İs-
lam’ın cihad ve itikat dönemleri başlamış, dolayısıyla Arap dünyasında fen 
ve felsefe müsait bir zemin bulup inkişâf edememiştir. Ancak bu durum 
bir asır kadar devam etmiş, sosyal olaylar nispeten sükûn bulur bulmaz 
serbest düşünmeye eğilimli bazı ilim adamları, o güne kadar kutsiyetine 
inanılarak doğrudan doğruya iman edilen dini inançlar konusunda bir ta-
kım şahsi fikir ve yorumlar yapmaya başlamıştır. Dini meselelerde ortaya 
çıkan farklı fikir ve inançlar birçok münakaşaya yol açmış, bu münakaşa 
ve yeni araştırmalar neticesinde çok sayıda mezhep ve ekoller ortaya çık-
mıştır. Bu mezhep ve ekoller kısa sürede büyüyüp genişlemiş ve özellikle 
Yunan filozoflarının fikirleri İslam dünyasında yaygınlaşarak taraftarlar 
bulmaya başladığı zaman bu fikirlere karşı savaşa girişerek adeta birer 
felsefi okula dönüşmüşlerdir (İsrail, 1331: 217).  Bu yönüyle kelamcıların 
felsefi tartışmalarının Arap medeniyetinin felsefeleşme sürecinde önemli 
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bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Nitekim bu sebeple yazar eserinin ilk 
bölümünde bu ekollere ayrıca yer vermektedir. Ne var ki, İslam felsefesi 
ve tarih yazımı açısından kelamın rolü İslam felsefesinin kapsamı ve ma-
hiyeti konusundaki tartışmaları da beraberinde getirmektedir. 

İslam Felsefesinin Kapsamı ve İslam’da Felsefî Akımlar

İslam felsefesi kavramı yalnızca felâsife denen Kindî, Farabî, İbn 
Sina ve İbn Rüşd gibi filozofların temsil ettiği felsefi geleneği mi, yok-
sa felsefeye ek olarak İslam dünyasında tarihsel süreç içerisinde ortaya 
konan kelam, tasavvuf, fıkıh vs. gibi düşünsel etkinliklerin tümünü mü 
kapsamaktadır? (Alper, 2003: 127). Bu soruya araştırmacılar kendi fel-
sefe anlayışına göre farklı cevaplar vermektedir. Bayrakdar, dar ve özel 
anlamda, filozof denilen İslam düşünürlerinin ortaya koyduğu felsefeye 
İslam felsefesi adı verildiğini belirtmektedir (Bayrakdar, 1999: 106). Bu 
durumda filozofların felsefe ile birlikte ortaya koyduğu kelam ve tasav-
vufi düşünce bu tanımın dışında kalmaktadır. Müslümanların tarih bo-
yunca ortaya koydukları düşünce hareketlerinin tümünü İslam felsefesi ile 
ilişkilendiren İzmirli İsmail Hakkı, çeşitli düzeylerde felsefe ile meşgul 
oldukları gerekçesiyle Selefîler, Kelâmcılar, Tasavvuf erbâbı, Felâsife ve 
Batınîleri de bu felsefenin kapsamı içerisine alır (İzmirli, 1336-1337: 11-
12; Alper, 2003: 121). Bohor bu konuda herhangi bir tasnif yapmamakla 
birlikte, kelamcılara, eserin hacmine göre büyük bir yer, yaklaşık 20 sayfa 
ayırır. Bu yönüyle yazarın kelamı ve kelamcıları da felsefe kapsamı içeri-
sine aldığı düşünülebilir. Ancak onun, kelam dışındaki diğer dini ilimleri 
bu sınır içerisine dahil etmediğini, özellikle tasavvufu felsefe dışında tut-
tuğunu belirtmemiz gerekir. Çünkü ona göre tasavvufi düşünce felsefenin 
çöküşüne işarettir (İsrail, 1331: 205).  

Bohor İsrail İslam felsefesinin kapsamı ve İslam’da felsefî akımlar ko-
nusunda temel olarak ikili bir ayrıma gider. Bunlardan ilki felsefi düşün-
cenin koşullarını hazırlayan ve felsefi düşünceye istikamet veren Kaderiy-
ye, Cebriyye, Sıfâtiyye, Mutezile ve Eş’arîlik gibi itikadi ekoller, ikincisi 
ise yazarın Felâsife olarak isimlendirdiği, doğrudan felsefe ile iştigal eden 
filozoflardır. Yazar ayrıca Felâsife’yi de Doğu ve Batı Arap Medeniyeti 
olarak kendi içinde iki gruba ayırır, birincisinde Kindî, Farabî, İbn Sina, 
İmam Gazalî’ye; ikinci grupta ise İbn-i Cebirol, İbn-i Bâcce, İbn-i Tufeyl, 
İbn-i Rüşd ve Mûsâ b. Meymun’a yer verir. Yazar böylece hem itikadî/
kelâmi ekolleri, hem de felasife adını verdiği İslam filozoflarını felsefi 
düşünce kapsamına alarak felsefi düşünceyi kendisini oluşturan diğer ko-
şullarla birlikte bir bütün olarak değerlendirir. Burada kelam ekollerinin 
rolü, ortaya çıkışı ve gelişimi açısından felsefeleşme sürecinin bir parçası 
olmasıdır.

Yazara göre Arap medeniyeti İberya yarımadasına geçip Avrupa’da 
yerleştiği zaman inkişaf kabiliyeti en yüksek dereceye ulaşmıştır. Bu me-
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deniyet düşünce alanında mümkün olan her şeyi yapmış, en ince, en nazik 
meseleleri ortaya koyarak çeşitli bakış açıları geliştirmiştir. Matematik 
ve fizikte, ilahiyatta ve metafizikte, mantıkta, edebiyatta, sanatta büyük 
dâhiler yetiştirmiştir. Çeşitli akımlar arasında, olası bütün fikri çatışma 
ve mücadeleler olmuş bitmiş ve nihayet her felsefi dönemin sonunda bir 
yorgunluk alameti olan şüphecilik (hısbaniyye) ve tasavvuf kendini gös-
termiş, böylece verimli bir düşünce hayatı yok olmuş veya durgunluk dö-
nemine girmiştir. Artık bilim ve felsefeye eski rağbet kalmamıştır. Her ne 
kadar felsefi faaliyetler bir süre daha devam etse de, felsefe tarihine yeni 
şahsiyetler, yeni sayfalar ilave edecek kadar mesai harcama görevi nispe-
ten daha genç olan Batı medeniyetine intikal etmiştir. Burada başlayan 
fikri hareket Avrupa’nın diğer memleketlerine geçerek bugünkü medeni-
yetin temellerini atacaktır (İsrail, 1331: 256).  

Yazara göre Endülüs’te gelişen ilmi ve felsefi faaliyetin özel bir önemi 
vardır. Çünkü eski Yunan medeniyetinin ortaçağda en büyük temsilcisi 
olan Arap dünyasının fikri ürünleri doğrudan doğruya Arapça yazılmış 
olduğu için Pirene dağlarını aşamamıştır. Oysa bu fikri ürünler Endü-
lüs’teki Yahudiler aracılığıyla Batı dünyasına aktarılmıştır. Yazarın iddi-
asına göre Avrupa’da Sami dillerden yalnızca İbranice bilinmektedir. Bu 
yüzden Arapça eserler Avrupa fikir hayatına İbranice tercümelerinden ak-
tarılmıştır. Yazar buradan hareketle Musevilerin Arap dünyasının irfanın-
dan olabildiğince istifade ettiklerini ve bu felsefi birikimin Pirene dağla-
rının ötesine onların gayretleriyle taşındığını ileri sürer. Bununla birlikte 
doğrudan doğruya Arapça eserler kaleme alan Musevî filozoflar da vardır 
ve bunların başında da İbn Cebirol gelmektedir (İsrail, 1331: 257).

Batı Arap filozofları İslam dünyasındaki felsefi hareketliliğin ikinci 
aşamasını oluşturmaktadır. Yazar eserinin diğer bölümlerinde İspanya’da 
şekillenen İslam felsefesi kapsamında ikisi Yahudi, üçü Müslüman olmak 
üzere toplam beş filozofun hayatı, eserleri ve felsefi görüşleri hakkında 
bilgi verir. Bu kısımda yer verdiği Müslüman filozoflar İbn Bacce, İbn Tu-
feyl ve İbn Rüşd olmak üzere en çok tanınan İslam filozoflarıdır. Diğer iki 
filozof ise yazarın Musevi olduklarını özellikle vurguladığı İbn Cebirol 
ve Musa bin Meymûn’dur. Bohor’un felsefe tarihi İbn Meymûn’la birlikte 
nihayete ermiş görünmektedir. İslam felsefesinin sürekliliği açısından bu 
sınır da tartışmaya açıktır.

İslam Felsefesinin Özgünlüğü ve Sürekliliği Problemi

İslam felsefesinin özgünlüğü ve sürekliliği meselesi felsefe tarihi ya-
zıcılığı açısından hala güncelliğini koruyan bir tartışma konusudur. İslam 
felsefesinin Yunan felsefesinin basit bir kopyası veya devamı mı, yoksa 
yaratıcı bir düşünce etkinliği mi olduğu konusunda genel olarak iki tür 
yaklaşım söz konusudur. Bir kısım şarkiyatçıların savunduğu birinci yak-
laşıma göre İslam felsefesi Yunan felsefesi kaynaklı eklektik bir felsefe-
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dir. Felsefi açıdan yeni bir görüş ortaya koymaktan veya eski konulara 
yeni bir bakış açısı getirmekten ziyade diğer görüşleri kendi içinde eritici 
bir yol izlemiştir. Dolayısıyla İslam felsefesinde bu açıdan kaydadeğer bir 
ilerlemeden söz edilemez (Boer, 1960; Bayrakdar, 1999: 108). İkinci görüş 
ise, kendi tarihi ve doktrinal gelişimi içinde, kelam, tasavvuf başta ol-
mak üzere bütün düşünce biçimlerini içine alan İslam felsefesinin ortaya 
yepyeni problemler attığını, hatta Yunan felsefesinin çözümsüz bıraktığı 
felsefi problemlere yepyeni çözümler sunduğunu savunan görüştür. Bu 
düşünceye göre İslam felsefesi, İslami karakteriyle birlikte özgün bir fel-
sefedir (Davutoğlu, 1990; 11). Onun eklektik karakteri özgünlüğüne engel 
değildir. Çünkü dünyada eklektik olmayan bir düşünce yoktur (Bayrak-
dar, 1999: 108-109). Müslüman filozoflar karşılarına çıkan bütün felsefe-
lerle hesaplaşarak, kendi düşünce dinamiği içerisinde bunları sentezlemiş, 
yaratıcı ve özgün bir felsefe ortaya koymuştur. 

İslam felsefesinin sürekliliğine gelince, bazı şarkiyatçılar ve onların 
tezlerini sorgulamadan kabul eden birçok yerli yazar İslam felsefesinin 
İbn Sina ile zirveye ulaştığını, ancak Gazalî’nin felasifeye yönelttiği ten-
kitlerle bu felsefenin büyük bir darbe aldığını ve 12. yüzyıldan itibaren 
İslamda felsefenin gerilemeye başladığını savunur. Ancak son yüzyılda 
İslam bilim-felsefe literatürü üzerine yapılan çalışmalar İslam düşünce-
sinin özgünlüğü ve sürekliliği konusunda mevcut yargıların gözden ge-
çirilmesini zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu çalışmalar İslam dünyasında 
felsefe-bilim faaliyetlerinin kesintisiz sürdüğünü göstermektedir. Ayrıca 
ortaya konulan bilimsel-felsefi mirasın farklı yorumları ve farklı kate-
gorik değerlendirmeler de bu düşüncenin bazı kesintilere rağmen çeşitli 
şekillerde varlığını sürdürdüğünü göstermektedir (Türker, 2015; 79-93 / 
Davutoğlu, 1996;1-44).

Bohor İsrail İslam felsefesinin özgünlüğü ve sürekliliğini metodolo-
jik olarak tartışma konusu yapmamakla birlikte, metinlere yansıyan biçi-
miyle onun İslam felsefesini İbn Rüşd’le tamamladığı söylenebilir. Ona 
göre İslam felsefesi İbn Rüşd’le zirveye ulaşmış, ondan sonra İslam filo-
zofları arasında felsefe tarihinde özel bir yeri olan hiçbir kişiye tesadüf 
edilmemiştir. Onun izini takip edenlerle ona karşı olanlar arasında uzun 
süre tartışmalar sürse de, bu tartışmalar felsefeye kaydadeğer bir şey kat-
mamıştır (İsrail, 1331: 279). Yazara göre İslam felsefesinin gerilemesinde 
Gazalî’nin felsefeye vurduğu darbenin payı büyüktür. Bununla birlikte, 
İslam felsefesi bir süre daha Avrupa’da varlığını sürdürecektir. Çünkü İbn 
Rüşd’ün Aristo’ya ait şerhleri Avrupa’da yayımlanmaya başladığı zaman 
Skolastikler arasında şiddetli mücadeleler ortaya çıkmış, Averroistlerle 
Ortodokslar arasında çıkan bu tartışmalarda Albertus Magnus ve Saint 
Thomas Aquinas gibi büyük kilise babaları İbn Rüşd aleyhine neşriyatta 
bulunmuşlar ve bu tartışmalar 16. yüzyıla kadar devam etmiştir. Yazara 
göre bu tartışmaların doğrudan doğruya bir faydası olmadığı ileri sürül-
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se bile, İbn Rüşd üzerinden yapılan tartışmaların ortaçağda Hıristiyanlık 
dünyasını eski çoraklıktan kurtararak ilmi araştırmaları daha güçlü, daha 
serbest ve daha verimli bir vadide aramaya sevkettiği ve insan zihnini bu-
günkü düzeye getiren yollardan birini açtığı inkâr edilemez (İsrail, 1331: 
278).

Görülüyor ki, yazar Arap/İslam felsefesinin özgünlüğü konusunda 
bazı oryantalistlerin, İslam felsefesinin Yunan felsefesinin basit bir kop-
yası olduğu, aktarımcılıktan öte bir fonksiyonu olmadığı görüşüne katıl-
mamaktadır. Ona göre Arap felsefesi bulunduğu tarihi/kültürel coğrafya 
ve etkilenmeler sebebiyle çok zengin bir fikir hayatı doğurmuş, ortaya 
attığı felsefi tartışmalar Avrupa’da uzun süre felsefi tartışmaların konusu 
olmuştur. Bununla birlikte yazarın, İslam felsefesinin sürekliliği konusun-
da, özellikle Gazalî’nin etkisiyle İslam dünyasında felsefenin sona erdiğini 
savunan tezleri benimsediği anlaşılmaktadır. Yazarın, eserinde Gazalî’ye 
felâsife başlığı altında genişçe yer vermekle birlikte, Arap dünyasında fel-
sefenin Gazalî’nin darbeleriyle sona erdiğini ileri sürmesi açıkça bir çeliş-
ki gibi görünmektedir. Öyle anlaşılıyor ki yazar Gazalî’nin özellikle son 
dönemlerinde tasavvufa yönelmesi sebebiyle onun felsefe dışına çıktığını 
düşünmektedir. Ona göre felsefenin içine düştüğü şüphecilik ve tasavvufi 
düşünce felsefenin durgunluk dönemine girmesinde etkili olmuştur.

Gazalî 12. yüzyılın başlarında öldüğüne göre, yazar Arap dünyasın-
da felsefi düşüncenin yaratıcı döneminin 8. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar, 
yaklaşık dört yüzyıl sürdüğünü düşünmektedir. Oysa bilimler tarihçisi 
Fuat Sezgin’in ifadesine göre, İslam dünyasında bilim ve felsefi düşünce, 
bazı alanlarda daha 8. yüzyılın ikinci yarısında, bazı alanlarda ise 9. yüz-
yılın ortalarına doğru yaratıcılık aşamasına geçmiş, bu aşamalar sonlara 
doğru süratin ve kantitenin düşmesiyle birlikte 800 yüzyıl, yani 16. Yüz-
yılın sonlarına kadar devam etmiştir. Bu döneme ait başarıların bu gün 
küçük bir kısmı bilinmektedir  (Sezgin, 2018: 38).

Felsefe tarihi yazıcılığı açısından önem arzeden diğer bir konu da ya-
zarın kaynak kullanımı, yazım yöntemi ve tekniğidir. Son olarak yazarın 
bu konudaki tutumunu görmekte fayda vardır. 

Kaynakların Kullanımı

Felsefe tarihi yazımında, yazılan eserin özgünlüğü ve güvenilirliği 
açısından kullanılan kaynakların büyük bir önemi vardır. Kaynakların 
kullanımında birincil ve ikincil kaynakların yerli yerinde kullanılması, 
doğru kaynakların tercihi, kaynaklardaki detayların doğru ve yeterli bir 
şekilde aktarılması ve yorumlanması genel olarak tarih yazıcılığının, 
özelde de felsefe tarihi yazıcılığın önemli problemlerinden biridir. Bohor 
İsrail Arab Alem-i Medeniyetinde Felsefe adlı eserini kaleme alırken birin-
cil ve ikincil kaynaklar olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı eserden 
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yararlanmıştır. Örneğin Farabî, İbn Sina, Gazalî, İbn Cebirol ve İbn Mey-
mun gibi bazı filozoflara ayrılan bölümlerde filozofların eserlerinden doğ-
rudan iktibaslar yapılmıştır. Farabî’nin Es-Sîretü’l-Fâdıla, Es-Siyasetü’l 
Medeniyye (mebadiül mevcudat), Eflatun ve Aristo felsefelerinin temayü-
latına dair; Gazalî’nin Mizanü’l-Âmâl, İhyaül Ulum, Tehafütü’l-Felâsife; 
İbn Sina’nın eş-Şifa, Metafizik; İbn Cebirol’un Menba’ul-Hayat’ı; İbn 
Meymûn’un Delâilü’l-Hâirîn’i yazarın doğrudan atıfta bulunduğu birincil 
kaynaklar arasında yer almaktadır. Bu çerçevede yazarın birincil kaynak-
lara eriştiği ve ilk elden bilgiler aktardığını belirtmemiz gerekir. 

Eserin kurgusu kadar konuları ve kullanılan felsefi kavramlar da 
Batılı eserler ve özellikle İslam düşüncesi üzerine çalışan bazı oryanta-
listlerden izler taşır. Yazar, örneğin ünlü oryantalist Flügel’in Kindînin 
265 eserini sıralayan bir cetvelinden söz etmektedir. Öte taraftan yazar 
kullandığı kaynaklarda geçen isimlerin baştanbaşa Latince ve İbranice ol-
duğunu belirtmektedir. Bunun dışında, metin içerisinde geçen bazı felsefi 
kavramlar da Fransızca karşılıklarıyla birlikte verilmiştir. Bütün bunlar 
yazarın İslam düşüncesi üzerine çalışan bazı Batılı ve modern araştırma-
lardan yararlandığını göstermektedir. Ayrıca yazarın kendisi de, Batılı 
araştırmacıların Batıyı Doğu’dan daha iyi inceleyip araştırdıkları için İs-
lam dünyasındaki felsefe hareketlerine dair “pek umumî ve müphem ma-
lumât”lar verdiğini belirttiğine göre, yazarın en azından bu çalışmalardan 
haberdar olduğunu ve bunlara karşı eleştirel bir tutum içerisinde olduğunu 
söyleyebiliriz (İsrail, 1331: 228). Nitekim yazar modern Batılı araştırma-
lara karşı şüpheci davranarak, daha yetkin bir eser yazabilmek amacıyla 
birincil kaynaklara ve özellikle bu hususta bilgisine güvendiği Rıza Tev-
fik’e müracaat ettiğini açıkça belirtmektedir (İsrail, 1331:11).

Eserin yazıldığı dönemde atıf yapma ve dipnot gösterme tekniği bu-
günkü düzeyde olmadığı için, dönemin tüm eserlerinde olduğu gibi, bu 
eserde de atıf yapma konusunda serbest bir tutum gözlenmektedir. Nite-
kim bazı konularda yalnızca bir müellife veya bir kitaba atıf yapılmakta, 
bazen ilgili kaynağın fasıllarına kadar detay verilmektedir. Hatta yazar 
detay konusunda daha da ileri giderek, kullandığı Arapça yerli bir kayna-
ğın kütüphane kaydını verebilmektedir. Örneğin Hazine-i Hâssa müsteşar 
sâbıkı Halis Bey kütüphanesi’nde bulunan “Hikâyet-ü li-Ebû Nasr el-Fa-
rabî fî Zuhûri’l-felsefe” adlı bir risâleden faydalandığını belirten yazar 
Arapça ibareleriyle bu risaleden alıntılar yapmaktadır (İsrail, 1331: 232). 
Buradan hareketle yazarın İslam felsefesiyle ilgili Fransızca ve İbranice 
eserler yanında Osmanlı fikir ve kültür hayatına ait olan Arapça eserlere 
de müracaat ettiği söylenebilir. Yazarın kaynakları arasında, yazılış ama-
cı doğrudan doğruya İslam felsefesi ve filozofları hakkında bilgi vermek 
olmamakla birlikte, İslam düşüncesi ve filozoflarına yer veren ikincil kay-
naklar da bulunmaktadır. Şehristânî’nin el Milel ve Nihal’i; el-Mesûdî’nin 
[et-Tenbîh ve’l-işrâf ]’ı, Ebul-Mehâsin’in eseri bunlar arasındadır. Tarih-



 .405Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

çi İbn Ebi Usaybia’nın Uyûnü’l-Enbâ fî Tabakâti’l-Etıbbâ; Kadı Adûd’ın 
(Adudüddin el-Îcî) Mevâkıf’ı; Gırnata tarihçisi İbn’ül Hatib, Fas tarihçisi 
Abdülvahid, Katip Çelebi’nin Keşfü’z-Zünûn’u yazarın müracaat ettiği di-
ğer kaynaklar arasındadır. 

Değerlendirme

Ülkemizde Batılı anlamda felsefe tarihçiliğinin inşası ve gelişim sey-
rini ortaya koyabilmek için bu türün ilk örneklerinden başlayarak bugü-
ne kadar gelen telif/tercüme/uyarlama eserlerin ortaya konulması ve bu 
eserlerde kullanılan yöntemin ve tercih edilen felsefe tarihi yaklaşımının 
belirlenmesi gerekir. Ülkemizde son yıllarda, felsefenin geçmişine dair 
oldukça nitelikli çalışmalar yapılmakla birlikte, genelde felsefe tarihi ni-
teliğindeki eserler, özelde ise İslam felsefesi tarihi alanında yapılan çalış-
malar hala yeterli bir düzeye ulaşmış değildir. Türkçe felsefe tarihleri ara-
sında İslam felsefesine ait metinlerin çeşitli yazım tarzları ve telif biçim-
leri şeklinde öteden beri devam ettiği bilinmektedir. Ancak Batı felsefesi 
ekseninde gelişen felsefe tarihçiliği çerçevesinde kaleme alınan eserler 
telif biçimi ve muhtevası itibariyle önceki eserlerden farklılık gösterir. Bu 
eserler genel olarak yazım yöntemi ve sistematiği bakımından Batılı çalış-
maların izinde yürür. Bohor İsrail’in Arab Alem-i Medeniyetinde Felsefe 
adlı eseri bu bağlamda yazılan eserlerin ilk örneklerinden biridir. 

Bohor İsrail son dönem Osmanlı fikir adamı ve felsefecileri arasında 
yer alır. Türk fikir hayatında sosyalist görüşleriyle tanınan Bohor İsra-
il felsefeci kişiliği yanında özellikle Osmanlılık ideolojisi ve Türkçülük 
eleştirisi ve felsefe dili ve terimleri bağlamında üzerinde durulması gere-
ken önemli düşünürlerden biridir. Bu çalışmada onun Batılı bir yazardan 
tercüme ettiği felsefe tarihi eseri içerisinde yer alan, İslam felsefesi tarihi 
niteliğindeki eseri felsefe tarihyazımı ve yazarın İslam felsefesi yorumu 
çerçevesesinde incelenmiştir. Eserde Arap medeniyet dünyasındaki felse-
fi düşüncenin teşekkülü, felsefi düşüncenin kökenleri ve bu düşüncenin 
beslendiği kaynaklara özellikle yer verilmiştir. Yazara göre coğrafya ve 
kültür itibariyle felsefi çevrelere uzak olan Arap dünyası İslam dini ve 
kelami problemlerle felsefi bir sürece girmiş, özellikle fetihler aracılığıyla 
farklı kültürler ve felsefe çevreleriyle irtibata geçmiştir. Arap dünyasında 
İslamın doğuşundan yaklaşık bir asır sonra başlayan felsefe hareketi en 
azından 12. Yüzyılın sonuna kadar devam etmiş, bu dönemde farklı ırk-
lara ve dinlere mensup filozoflar Arap medeniyeti çevresinde özgün ve 
verimli eserler ortaya koymuştur. Ancak yazara göre bu hareket felsefenin 
içine düştüğü şüphecilik ve tasavvufi cereyanlarla durgunluk dönemine 
girmiş, özellikle Gazalî’nin eleştirileri felsefi düşüncenin itibarını olum-
suz yönde etkilemiştir. 

Yazara göre Arap medeniyet dünyasındaki felsefe asıl olarak Helenistik 
kültür ve Yunan felsefesi ile karşılaştıktan sonra ortaya çıkan ve bunların 
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sentezinden oluşan eklektik bir felsefedir. Bu felsefenin en büyük temsil-
cileri ise Kindî, El Farabî, İbn Sina, İmam Gazalî, İbn Cebirol, İbn Bâcce, 
İbn Tufeyl, İbn Rüşd ve İbn Meymûn (Maimonides)’tir. Nitekim eserde bu 
filozoflara kısa hayat hikâyeleri, felsefi düşünceleri ve eserleri bağlamında 
yer verilmektedir. Arap felsefesini doğu ve Batı olmak üzere iki dönemde 
inceleyen yazar özellikle Batı’daki felsefenin Arap felsefesinin zirvesi oldu-
ğunu düşünmektedir. Ne var ki bu felsefe sosyal ve siyasal koşullar yanın-
da içine düştüğü şüphecilik ve tasavvufi karaktere bürünmesinden dolayı 
sona ermiştir. Eserin ilk bölümünde Arap dünyasındaki felsefi tartışmala-
rın temellerini oluşturması bakımından bazı kelam ekollerine özellikle yer 
verilmiştir. Bunlar sırasıyla: Kaderiyye, Cebriyye, Sıfâtiyye, Mutezile, İca-
biyye, La edriyye, İftikariyyûn ve Eşâir’e (Eş’arilik)’tir. Yazar bu ekolleri 
felsefe kapsamına almamakla birlikte, bunların felsefi yönlerini ve felsefe 
tartışmalarına yaptıkları katkıları özellikle vurgulamaktadır. Yazar her ne 
kadar İslam felsefesinin sürekliliği ve mahiyeti konusunda katı sınırlara sa-
hip olmasa da, gerek bu felsefenin sona erme dönemi gerekse Gazalî’nin 
felsefi düşüncenin sona ermesindeki rolü ve tasavvuf konusundaki değer-
lendirmeleri tartışmaya açıktır. Çünkü kelam, felsefe ve tasavvufu “İslam 
düşünce tarihi” başlığı altında bir bütün olarak değerlendiren yaklaşımlar 
da söz konuşur. Nitekim kelam felsefe ve tasavvufun konuları içiçe girdiği 
gibi bunlarla aynı anda ilgilenen filozoflar da mevcuttur. Bu bakımdan bun-
ları kesin olarak birbirinden ayırmak mümkün değildir. 

İslam’daki felsefenin adlandırılması felsefe tarihi yazıcılığı açısından 
fevkalade önemlidir. Çünkü bu felsefenin isimlendirilmesi İslam felsefe-
sinin mahiyetinin ne olduğu, bu felsefenin kapsamı ve sınırları konusunda 
açık veya örtük bazı kabuller içermektedir. Bohor İslam felsefesini ad-
landırma konusunda medeniyet merkezli bir isimlendirmeyi daha uygun 
bularak eserinin adını “Arap Felsefesi” veya “Arapça Felsefe” yerine Arab 
Alem-i Medeniyetinde Felsefe koymuştur. Bu bakımdan yazarın İslam 
felsefesini ırkî mensubiyetler veya dil üzerinden değil, kültürel mensubi-
yetler üzerinden tanımladığını, bu felsefenin isimlendirilmesi konusunda 
da Arap kültür çevresini esas aldığını belirtmemiz gerekir. Bilindiği gibi 
İslam felsefesi bünyesinde farklı ırklara mensup filozoflar yer almaktadır. 
Bize göre de, bir filozof/bilim adamı hangi kültür çevresi içerisinde yetiş-
miş, hangi kültür çevresinin felsefi problemleriyle uğraşmış ise o düşün-
ceye mensup olarak kabul edilmelidir. Ancak burada İslam felsefesine ruh 
ve hayat veren hâkim unsurun İslam dini ve inancı olduğu unutulmamalı-
dır. Çünkü farklı dinlere ve ırklara mensup filozoflar da tıpkı Müslüman 
filozoflar gibi İslam düşüncesinin temel problemleri üzerinde yoğunlaş-
mış ve eserlerini bu çerçevede kaleme almışlardır. Dolayısıyla sözkonusu 
felsefi hareketi İslam felsefesi olarak adlandırmak daha uygun olacaktır.  

Felsefe tarihçisinin felsefe anlayışı ve kullandığı yöntemler felsefe 
tarihi yazıcılığı açısından büyük bir önem arzeder. Yazarın dini, siyasi, 
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ideolojik kimliği, ilgilendiği konular, felsefe yorumu ve yorumlama gücü 
yazılan esere yansır. Bu bakımdan felsefe tarihleri aynı zamanda felsefe 
tarihçisinin felsefi tutumu, bilgi birikimi, ifade gücü ve esere kattığı diğer 
unsurlarla birlikte felsefe tarihi üzerine bir felsefe niteliği taşır. Bir felsefe 
tarihçisi olarak Bohor İsrail felsefe tarihi yazımında bazı ilke ve kuralların 
belirlenmesi gerektiği kanaatindedir. Ona göre felsefi teorilerle doğrudan 
ilişkili olmayan konular felsefe tarihlerinde yer almamalı, ayrıca felsefe 
tarihi kitapları müellifin kişisel görüşleri ve ideolojik tutumunu yansıtma-
malıdır. Ne yazık ki yazarın kendi eserinde, felsefe tarihi yazıcılığı açısın-
dan fevkalade önemli olan bu ilkelere yeterince uyulmadığı görülmekte-
dir. Yazar İslam felsefesinin oluşumu ve sürekliliği konusunda Sami ırka 
ve Musevi filozoflara, kitabın hacmine göre diğerlerinden daha fazla yer 
vermekte ve bu felsefenin ana karakteri konusunda özel bir önem atfet-
mektedir. Bu ise eserin “tarafgirane” yazıldığı izlenimini doğurmaktadır. 
Ayrıca eser içerisinde felsefi teorilerle doğrudan ilişkili olmayan konulara 
da yer verilmiştir.

Felsefe tarihi yazıcılığı açısından kaynak kullanımı, yazım yöntemi 
ve tekniği de önemli başlıklar arasındadır. Eserin yazımında kullanılan 
kaynaklar yazarın felsefi donanımı, literatür bilgisi, felsefe tarihine yak-
laşımı ve ideolojik görüşleri hakkında ipuçları verir. Bohor bu konuda 
eserlerin orijinaline atıfta bulunduğu gibi, ikincil ve yan kaynaklara da 
başvurmakta, ayrıca yerli kaynaklara da müracaat etmektedir. Özellikle 
yazarın kullandığı ikincil ve yerli kaynaklar onun İslam kültürü ve İs-
lam düşünce literatürüne vâkıf olduğunu göstermektedir. Atıfta bulunu-
lan kaynaklar eserin yazımında ciddi bir araştırma ve seçme yapıldığına 
işaret etmektedir.

Bohor İsrail’in incelememize konu olan bu eserinin Batılı anlamda 
sistematik olarak yazılan ilk eserlerden biri olduğunu belirtmiştik. Bazı 
kusurlarına rağmen bu eserin İslam felsefesi tarihi literatürü açısından 
olumlu ve yol gösterici bir örnek niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Ese-
rin yeniliği yalnızca bu sahanın ilk örneklerden biri olması değil, aynı 
zamanda İslam felsefesi tarihine ait problemleri tartışmaya açması ve İs-
lam felsefesinin eğitim müfredatı arasına girmesi konusunda talep yarat-
masıdır.
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1. HÜZNÎ

TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)’e göre Hüznî mahlasını kulla-
nan beş şair bulunmaktadır. Bunlardan üçü Klasik Türk Edebiyatı, ikisi de 
Âşık edebiyatı alanındadır. Klasik Türk edebiyatı alanında Hüznî mahla-
sını kullanan şairler; 15 veya 16. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ve haya-
tı hakkında herhangi bilgi bulunmayan Hüznî (Kaplan 2015), düşürdüğü 
tarihleri ve hicivleri ile devrinde oldukça meşhur olan 18. yüzyıl sonu 19. 
yüzyıl başında yaşamış ilk mahlası Hüznî olan Sürûrî (Nizam 2014) ve 
çalışmamıza konu olan Karadeniz Ereğlili Hüznî (Arslan 2014)’dir.

Hüznî, 1276/1859-60 yılında Ereğli’de doğmuştur. Kökü Karadeniz 
Ereğlisi’nin Yaraçlı köyünden olup asıl adı Hasan’dır. Kendi kendini yetiştir-
miş olması Hüznî’yi zamanına hayli olgun göstermiştir. Muhitinde kendisini 
çok sevdiren Hüznî, Ereğli ve Akçakoca’da nüfus memurluğu yapmıştır. Ha-
yatının son zamanlarını bir rivayete göre açıkta kalarak, başka bir rivayete 
göre emekli olarak geçirmiştir. 30 Teşrîn-i Sânî 1342/Kasım 1926’da Ereğli’de 
vefat etmiştir. Sadi Yaver Ataman’ın Hüznî’nin kardeş çocuğundan işittiğine 
göre Hüznî, mahlası ile müsemma olup neşeli zamanları az, hüzünle muz-
darip kendi halinde yaşayan bir şairdir. Buna rağmen sohbeti hoş, kimseyi 
incitmeyen, temiz bir insandır. Yine Hüznî’nin “muhibb-i sâdık”’ı olan Râcî, 
Hüznî’nin maneviyata fazla düşkün olduğunu, sabahlara kadar ibadetle ve şiir 
yazmakla meşgul olduğunu söylemektedir (Yörür 2020: 320).

2. HÜZNÎ’NİN NA’TLARI

Hüznî’nin bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Hüznî Dîvanı 1312/1894 yılın-
da İstanbul’da basılmıştır. Dîvân, 93 sayfadan oluşmakta ve ilk sayfasında 
“Maârif Nezâret-i Celîlesi’nin 580 numaralı ve fî 20 Rebîül’l-evvel sene 
1312 ve fî 13 Eylül sene 1310 târîhli ruhsatıyla tab’ olunmuştur” kaydı 
bulunmaktadır.

Dîvân, Abdülhamîd redifli bir medhiye başlamaktadır. Bu medhiye-
den sonra na’tlar ve Abdülkâdir Geylânî ve Şeyh Şabân-ı Velî için yazıl-
mış için medhiyeler bulunmaktadır. 

Hüznî Dîvânı’nda bu medhiyelerden sonra gazeller bölümü gelmekte-
dir. Dîvân’da 135 gazel biçiminde kafiyeli manzume bulunmaktadır. Ga-
zellerde hâkim olan tema genellikle tasavvufî boyutuyla aşktır.  

Gazeller bölümünden sonra yedi tane şarkı manzumesi vardır. Şar-
kı manzumelerinden sonra mesnevi nazım biçimiyle yazılan 63 beyitlik 
Sâkînâme bulunmaktadır. Sâkînâme Bahir Selçuk ve Mesut Algül tarafın-
dan yayımlanmıştır. (Selçuk – Algül 2019: 210). Sâkînâme’den sonra 154 
adet müfred yer almaktadır. Dîvân’ın sonunda “muhibb-i sâdıkım” dediği 
Râcî Efendi’nin manzumeleri ve Hüznî ile Râcî Efendi’nin müşterek söy-
ledikleri bir gazel bulunmaktadır.



Ali Yörür412 .

Hüznî Dîvânı’nda na’t ve münacat gibi dinî şiirlerin yanında tasavvuf 
büyüklerine yazılan şiirler dikkat çekmektedir. Yine aynı şekilde gazel-
lerde tasavvufî neşve göze çarpmaktadır. 

Çalışmamızın konusu olan Hüznî’nin na’tlarını muhteva olarak in-
celediğimizde ayet ve hadislerle peygamberi anlatmanın yanında onun 
isimleri, hayatı, bedenî ve ahlâkî özellikleri, şefaatçi oluşu, peygamberler 
arasındaki derecesinin büyüklüğü gibi daha başka hususiyetlerinin bulun-
duğunu görürüz.   Bütün bunların yanında Hz. Muhammed’i aşağıdaki la-
kap ve isimlerle anması da dikkat çekicidir. Biz bunların na’tlarda nerede 
geçtiklerini de gösterdik. Buna göre Hüznî’nin Hz. Muhammed’i otuzdan 
fazla isimle zikrettiğini gördük. Bu da bize, şairin Hz. Muhammed’e sev-
gisinin çok olduğunu göstermektedir. Hz. Muhammed için zikrettiği isim 
ve lakaplar şunlardır: 

Âfitâb-ı evc-i ân: IV/6

Çeşm-i mâ-zâga’l-basar: III/2

Dâver-i derd-i müznibân: IV/7

Delîl-i kurb-ı Sübhân: V/1

Fâtih-i bâb-ı cinân: IV/4

Fermân-rev-i hükm-i zamân: IV/1

Gevher kânı: V/9

Habîb-i zât-ı Hakk: IV/2

Habîb-i zât-ı Rahmân: V/1

İllet-i îcâd-ı dû-âlem: IV/5

Mahbûb-ı Rabb-i müste’ân: IV/2

Mâh-ı tâbân: V/4

Makâm-ı derûn-ı ehl-i tevhîd: V/8

Meh-i bürc-i melâhat: IV/6

Mihr-i irfân: V/10

Mihr-i rahşân: V/3

Muhammed: V/1, V/2, V/3, V/4, V/5, V/6, V/7, V/8, V/9, V/10, V/11, 
V/12, V/13, V/14, V/15

Nebîler içinde kevâkib: V/4

Nûr-ı Hallâk-ı cihân: III/1

Nûr-ı Yezdân: V/2
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Resûlallâh: I/1, I/2, II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, III/1, III/2, III/3, III/4, 
III/5. 

Sadra safâ: V/11

Sürûr-ı sîne: V/11

Şâh-ı rusül: IV/1

Şefâ’at mülküne hân: V/5

Şefî’-i ‘âsî-i bîçâregân: III/5

Şefî’-i âsiyân: IV/7

Şeh-i mülk-i le-amrük: IV/5

Şeh-i refref-süvar-ı arsagâh-ı lâ-mekân: IV/3

Şuâ’-ı dîn ü îmân: V/8

Ten-i dû-âleme cân: V/7

Zevk-i dil ü cân: V/11

I5

Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün

1. Sâ’ilim ihsâna geldim yâ Resûlallâh meded

 Lutfu bî-pâyâna geldim yâ Resûlallâh meded

2. Bir gedâyım gerçi ammâ himmetim gâyet bülend 

 Sen gibi sultâna geldim yâ Resûlallâh meded

II6

Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün

1. Firâkın celb eder câna melâlet yâ Resûlallâh

 Hiç ugratmaz dile hicrin ferâgat yâ Resûlallâh

2. Ayân âyîne-i sîmâ-yı gülde ‘aks-i ruhsârın

 Hezâr-ı zârı zâr eder o hâlet yâ Resûlallâh

3. Dil-i bîmâr-ı hicrâna devâ-yı vuslatın bezl et

 Bulup şâd olsun ol bîmâr ifâkat yâ Resûlallâh

4. Günâh-ı bî-şümârımdan hacîl oldum nedâmetle

 Şefî’im ol benim rûz-ı nedâmet yâ Resûlallâh

5  Dîvân-ı Hüznî, 2.
6  Dîvân-ı Hüznî, 3.
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5. Bu ‘âsım ümmetin Hüznî kulunun lutf edip Mevlâ

 Eder afv ismini kılsan şefâ’at yâ Resûlallâh

III7

Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün

1. Cenâbın nûr-ı Hallâk-ı cihândır yâ Resûlallâh

 Çerâg-ı rûyuna pervâne cândır yâ Resûlallâh

2. Zehî ol çeşm-i mâ-zâga’l-basar kim sende oldukça

 Sana dîdâr-ı Hakk her dem ayândır yâ Resûlallâh

3. Eder dil zahmını zahm-ı digerle dem-be-dem tâze

 Firâkın tîgi gâyet bî-emândır yâ Resûlallâh

4. Hayâlinile dil-i pür-sûzdan kopdukça her âhım

 Leb-i âteş dîde-i ter-feşândır yâ Resûlallâh

5. Şefâ’at eyle Hüznî müznibe zîrâ senin zâtın

 Şefî’-i ‘âsî-i bîçâregândır yâ Resûlallâh 

IV8

Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün Mefâîlün

1. Eyâ şâh-ı rusül fermân-rev-i hükm-i zamânsın sen

 Şeh-i fermân-fermâ-yı serîr-i kün fe-kânsın sen

2. Rızânı bulma bulmakdır rızâ-yı Hâlik’i bî-şekk

 Habîb-i zât-ı Hakk mahbûb-ı Rabb-i müste’ânsın sen

3. Ne mümkündür edâ-yı hakk-ı evsâf-ı kemâlâtın 

 Şeh-i refref-süvâr-ı arsagâh-ı lâ-mekânsın sen

4. Sa’âdet ümmetin olmakdadır dünyâ vü ukbâda

 Cemî’-i ümmetinçün fâtih-i bâb-ı cinânsın sen

5. Desem şânında çok mu illet-i îcâd-ı dû-âlem

 Şeh-i mülk-i le-amrük dâver-i levlâke-şânsın sen

6. N’ola tavsîf-i evsâf-ı cemîlin müstahill olsa 

 Meh-i bürc-i melâhat âfitâb-ı evc-i ânsın sen

7  Dîvân-ı Hüznî, 3.
8  Dîvân-ı Hüznî, 4.
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7. Şefâ’at eyle Hüznî müznib ü ‘âsî-i nâçâra

 Şefî’-i ‘âsiyân dâver-i derd-i müznibânsın sen

V9

Mefâîlün Mefâîlün Feûlün

1. Delîl-i kurb-ı Sübhân’dır Muhammed

 Habîb-i zât-ı Rahmân’dır Muhammed

2. N’ola nûruyla pür olsa dû-âlem

 Muhammed nûr-ı Yezdân’dır Muhammed

3. Yüzüne bakmaga gözler kamaşır

 Muhammed mihr-i rahşândır Muhammed

4. Kevâkibdir nebîler içlerinde

 Muhammed mâh-ı tâbândır Muhammed

5. Elindedir mejeng-i kufl-ı rahmet

 Şefâ’at mülküne hândır Muhammed

6. Acep mi dilleri sayd iste ânlar

 Cevr-i dilberdeki ândır Muhammed

7. Ceseddir cümle cânlar ona el-hakk

 Ten-i dû-âleme cândır Muhammed

8. Makâmıdır derûn-ı ehl-i tevhîd

 Şuâ’-ı dîn ü îmândır Muhammed

9. Hakîkat gevherin bulmak dilersen

 Yürü ol gevhere kândır Muhammed

10. Sipehr-i kalb-i ehlüllâhda dogmuş

 Muhammed mihr-i irfândır Muhammed

11. Sürûr-ı sînedir sadra safâ hem

 Dahi zevk-i dil ü cândır Muhammed

12. Serâser-i Sübhân’dır o ednâ

 Muhammed anda mihmândır Muhammed

13. Rusülden hiç biri basmış degil pâ

 Peyâpey anda perrândır Muhammed
9  Dîvân-ı Hüznî, 4-5.



Ali Yörür416 .

14. Bu baş göz ile ancak enbiyâdan

 Cemâlullâha nigrândır Muhammed

15. Muhabbet güllerine Hüznî zâr

 Hakîkatle gülistandır Muhammed

SONUÇ

Klasik Türk edebiyatında Hz. Muhammed’i övmek için yazılan şiirle-
re na’t adı verilmektedir. Diğer peygamberleri, dört halifeyi, bazı tasavvuf 
büyüklerini övmek için yazılan şiirlere de na’t denilmiş olsa da bu kelime 
edebiyatımızda genel olarak Hz. Muhammed’i övmek için yazılmış şiirler 
için kullanılagelmiştir.

Çalışmamızda on dokuzuncu yüzyılda yaşamış olan Karadeniz 
Ereğlili Hüznî’nin hayatı hakkında bilgi verilmiş ve onun tek eseri olan 
Dîvân’ında bulunan beş na’tın metni verilip incelenmesi yapılmıştır.
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GİRİŞ

Günümüzde İnternet üzerinden işlenen suçlar iyice yaygınlaşmıştır. 
Bu suçların büyük kısmı kişilerin banka hesaplarını, özel belgelerini, ki-
şisel servetini vb. hedef alırken diğer bir kısmı da kişinin itibarını hedef 
alarak kanun veya üçüncü kişiler gözündeki masumiyetini lekelemeye ça-
lışmaktadırlar. İkinci gruptaki eylemler bu yazının konusu olup, yazının 
sonuç kısmında elektronik kanıtların ne derece kesin kanıt olabildikleri 
konusuna açıklık getirilmeye çalışılacaktır.

İNTERNET VE PROXY

İnternet, bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim 
ağına verilen isimdir. TDK tarafından “genel ağ” olarak da tanımlanan in-
ternet için “net” sözcüğü de kullanılır. İnternet birbirine bağlı ticari, devlet 
ve akademik bilgisayar ağlarının tümü olarak da tanımlanabilir. Bilgi bu 
ağların üzerinden çeşitli protokollere göre paketler halinde transfer edilir. 
Bu esnada kullanılan birçok bağlantı şekli vardır. Bunların en yaygınları 
normal telefon hattı üzerinden ADSL bağlantısı, 4G, 5G internet bağlan-
tısı, kablolu TV bağlantısı olarak sıralanabilir. Bağlantıları kullanabilmek 
için bilgisayarlar modem gibi ara cihazlar kullanırlar. Modemler servis 
sağlayıcıdan aldıkları IP’leri, kendilerine bağlanan cihazlara normal ağ 
kablosu veya kablosuz (Wi-Fi) bağlantı üzerinden paylaştırırlar.

Her bilgisayarın bu bağlantılarla yaptığı veri alışverişi sırasında kul-
landığı kendine özel IP adresi (İnternet Protokol Adresi) isimli bir nu-
marası bulunur. Bu adres, dört adet 0 – 255 arası sayıdan oluşur ve bağ-
lantıya özel olarak eşsizdir (Örneğin: 192.167.120.5). İnternet’e bağlanan 
her bilgisayara, İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından bir IP adresi atanır 
ve internetteki diğer bilgisayarlar bu bilgisayara, verilen bu adres yardı-
mıyla ulaşırlar. Bu sayede iki farklı cihaz aynı yerel ağda olmasalar bile, 
yönlendiriciler vasıtası ile birbirleri ile iletişim kurabilirler. Bireysel kul-
lanıcıların IP adresleri çoğu zaman dinamiktir, yani servis sağlayıcıda o 
an boş bulunan bir IP adresi kullanıcılara atanır. Bu yüzden yapılacak her 
bağlantıda IP adresi değişebilir. Statik yani sabit IP adresleri olan bilgisa-
yarların adresleri değişmez, genellikle sunucu görevi gören bilgisayarlar 
için tercih edilirler. IP’ler genel olarak Türk Telekom gibi servis sağlayı-
cılar tarafından abonelere tahsis edilirler. Bu şekilde bağlantının yapıldığı 
IP biliniyorsa bu bilgi kullanılarak bağlantının yapıldığı kurumun veya ev 
kullanıcısının bilgilerine ulaşılabilinir.

Kablosuz ağlar standart olarak açık havada 300 metre civarına yayın 
yaparlar ve şifresiz olabilecekleri gibi WEP, WPA, WPA2 gibi güvenlik 
standartlarıyla donanmış olabilirler. Şifresi bulunmayan kablosuz ağlara 
kapsama alanında olan herkes güvenlik engeli olmadan bağlanabilir. 
Bunun aksine şifresi bulunan kablosuz ağlara sadece geçerli şifreyi bilen 
kullanıcılar bağlanabilirler. Fakat unutulmamalıdır ki kablosuz ağların 
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güvenlik sistemleri (özellikle WEP) zayıftır ve kırılması kolaydır (Gezgin 
ve Buluş, 2009). Piyasada bulunan hazır programlar sayesinde bu tarz 
güvenlik açığı bulunan kablosuz ağların şifresi çok kolay kırılabilmekte, bu 
da ev veya kurumsal ağın yabancı biri tarafından kullanılabilmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Burada iki sakınca ortaya çıkmaktadır, birincisi yabancı bir 
kişi kurbanın özel ağına bağlanarak bilgisayarlarındaki bilgilere ulaşabilir, 
ikinci sakıncaysa yabancı kişi kurbanın hattını (IP’sini) kullanarak 
internete bağlanabilir. Bu da yaptığı işlemlerden yasalar önünde kurbanın 
sorumlu gibi gözükmesini beraberinde getirir. Kablosuz ağ bağlantısını, 
ileri programlama seviyesine gerek duymadan kolayca kırabilen yaygın 
programlardan birinin kontrol paneli Şekil 1’de görülebilir.

Şekil 1 - Kablosuz Ağ şifresi kıran bir programın kontrol paneli

Yukarıda belirtildiği gibi internet servisleri ADSL, 5G gibi bağlan-
tılar vasıtasıyla kullanılırken, bağlantının alındığı kurumdan kullanıcıya 
özel IP adresi tahsisi yapılır. O bağlantıyı kullanan tüm kullanıcılar bu IP 
adresi üzerinden internetten faydalanırlar. Yaptıkları bağlantılar sırasında 
kullandıkları bu IP adresi web sitelerinde ve bağlanılan tüm sunucularda 
görülür ve kaydedilir.

Bu IP adresi bağlantılar esnasında gizlenmek istenirse kullanılabilecek 
birkaç yol vardır, bunlardan en çok tercih edileni Vekil sunucu (Proxy 
Server) kullanmaktır. Vekil sunucu, internete erişim sırasında kullanılan 
bir ara sunucudur. Gerçek kullanılma sebebi kurumsal güvenli bağlantılar 
yapabilmek içindir fakat farklı kullanımları da söz konusudur. Örneğin 
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bir ağ sayfasına erişim sırasında doğrudan bağlantı yerine istemcinin 
tarayıcısı vekil sunucuya bağlanır ve hangi web sayfasını istediğini söyler. 
Vekil sunucu o sayfaya bağlanıp içeriği alır ve istemciye içeriği gönderir. 
Böylece sayfanın alındığı internet sitesi, talebin vekil sunucudan geldiğini 
bilir ama asıl talebi yapan bilgisayarı bilmez. Bu da bağlantıyı yapan 
kişinin kimlik bilgilerinin anonim (gizli) kalmasını sağlar. 

Şekil 2 – Vekil Sunucu kullanarak bağlanma

Şekil 2’de Vekil sunucu kullanarak yapılan bir bağlantı örneği görül-
mektedir. Değişik yerlerden dizüstü bilgisayarlarla bağlanan kullanıcılar 
106.43.25.16 IP’sine sahip bir vekil sunucuyu bağlantılarında kullanmakta-
dırlar. Bu vekil sunucu üzerinden internet sitesine bağlandıklarında, inter-
net sitesi kendisine yapılan tüm bağlantıların 106.43.25.16 no.lu IP’ye sahip 
bilgisayardan geldiğini görür ve dizüstü bilgisayarlarla ilgili hiçbir bilgiye 
sahip olmaz. Bu şekilde kullanıcılar IP’lerini ve dolayısıyla kimliklerini 
belli etmeden internette istedikleri şekilde gezebilirler. Bunların dışında bir 
grup kullanıcı da erişimi engellenen internet sitelerine bağlanmak için bu 
yönteme başvururlar. Örneğin YouTube gibi sitelere erişim yasağı olduğun-
da Proxy siteler vasıtasıyla bu sitelere başka bir ülke üzerinden giriliyor gibi 
gösterilmektedir. Şekil 3’te Proxy sitelerin popüler bir örneği olan vtunnel.
com’un ana sayfası görünmektedir.

Şekil 3 - Proxy site örneği - vtunnel.com
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ZARARLI YAZILIM (MALWARE)

Zararlı yazılım (malware), bilgisayarların fonksiyonlarını bozmak, 
önemli bilgileri toplamak, erişim izni olmadan bilgisayar sistemlerine 
ulaşmak ve istenmeyen reklamları göstermek amacı ile kullanılan yazı-
lımlara verilen isimdir (Christensson, 2006). Bu tanıma günümüzde daha 
büyük hedefler için araç olarak kullanmak için veya bilgisayar sahibinden 
fayda elde etmeye yönelik olarak, sistemin kontrolünü ele geçirmek de 
eklenmiştir. İlk zamanlarda genellikle, yatırım yapılmış büyük sistemleri 
bozmak şeklinde özetlenebilecek amatör bir hevesle yazılan zararlı yazı-
lımlar zamanla bilinçli bir şekilde hedef gözetmeye başlayarak ekonomi-
yi tehdit eder hale gelmişlerdir. Geçmişte bilgisayarlara zarar verebilmek 
için bilgisayara disket vs. takmak gerekliyken günümüzde her bilgisayar 
internet aracılığıyla dünyadaki tüm bilgisayarlara bağlı olduğundan, zarar 
verebilmek çok kolaylaşmıştır.

Bilgisayarların yavaşlaması ve / veya donmaları, istenmeyen internet 
sitelerinin tarayıcılarda açılması, internette açılır pencerelerin sık sık kar-
şınıza çıkması, anti virüs yazılımlarının işlevlerini kaybetmeleri, sistemin 
çok kullanılması nedeniyle fanın daha çok çalışması gibi durumlar, za-
rarlı yazılımların kişisel bilgisayarlardaki faaliyetlerinin göstergelerinden 
bazılarıdır. Bu yazılımlara örnek olarak bilgisayar virüsü (virus), Truva 
atı (trojan), bilgisayar solucanı (worm), casus yazılım (spyware) verilebi-
lir. Bu yazılımlar tek başlarına çalıştırılabildikleri gibi başka yazılımlara 
yama olarak eklenip de çalıştırılabilirler. 

Bilgisayar Virüsü (Computer Virus)

Kullanıcının izni ya da bilgisi olmadan, bilgisayarın çalışmasına mü-
dahale eden, diğer yandan da kendini çoğaltarak diğer sistemlere bulaş-
maya çalışan bilgisayar programına virüs denir. Bazı virüsler dosyaları 
silmek veya sabit diski yeniden biçimlendirmek gibi çeşitli şekillerde bil-
gisayara zarar verirken, bazıları da bilgisayarda istem dışı metin, resim 
ya da video mesajları göstermek amacıyla programlanmışlardır. Bir kısmı 
bilgisayar belleğini kullanarak makineyi yavaşlatıp, sistemin ağırlaşma-
sına ve hatta çökmesine neden olabilirken bir diğer kısmı da bilgisayarın 
yabancılar tarafından kötü niyetli olarak ele geçirilmesine sebep olabilir-
ler. Nihayetinde, virüsler programlandıkları amaç dışında bir işlem yapa-
mazlar.

Özellikle internetin ve bilgisayar güvenliği kavramlarının ilk zaman-
larında virüsler bilişim sistemlerine genel olarak çok zarar vermişlerdir. 
Örneğin 2000 yılındaki “I love you” virüsünün çıktıktan sonraki 10 gün 
içerisinde 50 milyonun üzerinde bilgisayara bulaştığı (dönemin bilgisayar 
sayısının % 10’u) ve 5,5 – 8,7 milyar dolar arasında zarara sebep olduğu, 
temizlenmesinin ise ekstra olarak 15 milyar dolara mal olduğu tahmin 
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edilmektedir (Buckland, 2011). Gelişen teknolojiyle beraber virüslerin 
çeşitlilikleri de artmış, verdikleri zararlar da eskisi gibi tüm sistemleri, 
saldırgana çok da bir fayda sağlamadan, etkilemekten ziyade daha dar bir 
odağa yönelmiştir. Eskisinden farklı olarak yeni tip saldırılarda saldırgan, 
izi sürülemeyen sanal para teknolojisini de kullanarak, amatörce faydadan 
çok kendine maddi bir kazanç elde etmektedir. Örneğin yeni bir virüs tipi 
olan fidye virüsü (ransomware), bloke ettiği dosyayı silmemek ve kulla-
nıcıya iade etmek için kullanıcıdan fidye istemektedir (Anderson, 2020). 
2013 yılında ortaya çıkmış olan Cryptolocker 500.000 kişiye bulaşmış ve 
bu kişilerden % 1,3’ü 400 dolar veya 400 Euro fidyeyi ödeyerek, fidye 
yazılımın yaratıcısına 3 milyon dolar civarı para kazandırmışlardır (Ward, 
2014).

Tespit edilmeyi güçleştirmek adına virüsler bazı hileler kullanmak-
tadırlar. Bazı virüsler bulaştıkları dosyanın son değiştirilme tarihlerini 
değiştirmezken, bazıları da bulaştıkları dosyaların büyüklüklerini değiş-
tirmezler. Bunu yürütülebilir dosyadaki kullanılmayan alanlar üzerinde 
değişiklikler yaparak gerçekleştirirler. Bu türden virüslere boşluk virüs-
leri de denir. Örneğin, 1998 yılında 60 milyon bilgisayarı etkileyip 1 mil-
yar dolar tahribata neden olduğu düşünülen 1KB’lık Chernobyl virüsü, 
içlerinde çok boşluk bulundurduklarından dolayı, büyüklüklerini değiş-
tirmeden çalıştırılabilir dosyalara bulaşmıştır. Bir kısım virüsler antivi-
rüs programlar görevlerini sonlandırarak tespit edilmeden önce antivirüs 
programını devre dışı bırakırlar. Bunların dışındaki birçok yöntemle vi-
rüsler antivirüs programlarından kendilerini saklamaya çalışırlar ve bun-
da da bir süre başarılı olurlar.

Truva Atı (Trojan)

Truva atı, bilgisayarlara kullanıcıdan habersiz yüklenen ve yüklen-
diği bilgisayarı kullanıcıdan habersiz kullanan zararlı yazılımlara verilen 
addır. Truva atları, kullanıcıya ekran koruyucu gibi kullanışlı ve ilginç 
programlar gibi görünseler de çalıştırıldıklarında bilgisayara zarar vere-
rek, kötü niyetli kişiyle programın yüklendiği makinenin sahibi masum 
kullanıcı arasında Efendi – Köle (Master – Slave) ilişkisi kurarlar. Bu sa-
yede bir yandan bilgisayardaki programların kontrolünü dışarıya verirken 
diğer yandan bilgisayara sızılabilecek uygun kapılar açarlar. Truva atının 
yayılabilmesi için e-posta eklentisi üzerinden açılması veya Truva atını 
içeren dosyanın internetten indirilip çalıştırılması gerekir. Kendi kendi-
lerine çoğalamadıkları için sanılanın aksine virüs kategorisine girmezler.

Truva atları direkt yeni bir yazılım olarak hazırlanabildikleri gibi kul-
lanışlı bir programın zararlı yamalarla değiştirilmesiyle de oluşturulabilir-
ler. Örneğin 2017 yılında “Good Weather” isimli hava tahmini programına 
bulaşan Truva atı, bu zararsız programı kullanıcıların banka hesaplarını 
çalan bir zararlı yazılıma dönüştürmüştür (Stefanko, 2017). Diğer tür ise 
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bağımsız bir programdır ve bir takım yönlendirici ile harekete geçirilmeye 
ihtiyaç duymaktadır. Şekil 4’te bir Truva atı kontrol paneli örneği görül-
mektedir.

Şekil 4 - Beast isimli Truva atının kullanıcı ekranı (2004)

Truva atları çoğu zararlı yazılım gibi kendi başlarına işlem yapamaz-
lar. Bu yazılımların kullanıcı tarafından çalıştırılmaları gerektiğinden ba-
şarıları bilgisayar sistem açıklarına veya ayarlarına değil, toplum mühen-
disliğinin başarılı uygulamalarına ve bunun sonucunda da kullanıcının 
hareketlerine bağlıdır. Bir kere bulaştıktan sonra sürekli aktif olabileceği 
gibi, sadece kötü niyetli kişi istediği zamanlarda da aktive olabilir. Sub7, 
Bitfros, Pandora RAT gibi örnekler en bilinenleridir (Farraposo vd, 2005). 
Bu dosyalar bilgisayar üzerinde bir kere çalıştırıldığında, Truva atı ev sa-
hibi bilgisayar üzerindeki tüm kontrolü kötü niyetli kişiyle paylaşmaya 
başlar. Bunun sonunda korsan, bilgisayara uzaktan erişebilir, bilgisayar-
dan e-posta gönderebilir, güvenlik yazılımını devre dışı bırakabilir, iste-
diği bilgiyi kopyalayabilir veya silebilir, bilgisayarda kayıtlı kredi kartı 
vb.yi istediği gibi kullanabilir, kamerayı açarak kişinin görüntüsünü kay-
dedebilir. Saldırgan aynı yazılımı kullanarak bilgisayara internetten dosya 
indirebilir ya da bilgisayardan internete dosya yükleyebilir, kurbanın bil-
gisayarına uzaktan erişime izin bile verebilir.

DDoS saldırılarında ve yığın e-postalarda gerekli olan zombi bilgisa-
yar ağını (botnet) kurmada, kullanıcı alışkanlıklarını ve verisini başkala-
rına gizlice rapor etmede, klavyede basılan tuşları kaydedip başkalarına 
rapor etmede (keylogging), güvenlik programlarına müdahale etmek veya 



 .427Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

devre dışı bırakmada ve kurban bilgisayarını sanal suça bulaştırmada da 
kullanılabilirler. Bellek üzerinde iz bırakmadan çalışan birçok çeşitleri ol-
duğundan çalıştıklarını anlamak çok zordur, aynı zamanda bilgisayarın 
kontrolünü komple ele geçirdiğinden programın yaptığı tüm değişiklikler 
sanki kurban yapıyormuşçasına normal işlem olarak kaydedilirler.

Truva atlarıyla yapılan DDoS saldırılarına ayrı bir yer ayırmak gerek-
lidir. Hizmeti engelleme saldırısının (Denial of service) dayandığı temel 
düşünce, kurbanın bilgisayarındaki internet trafiğini bir web sitesine ulaş-
masını veya dosya indirmesini engelleyecek şekilde arttırmaktır. DDoS 
versiyonunda ise saldırı birden fazla yerden gerçekleştirilir. Hizmeti en-
gelleme saldırısı Truva atlarının bir başka biçimi de “e-posta bombası” ya-
pan Truva atlarıdır ki, ana amaçları mümkün olabildiğince çok makineye 
bulaşmak ve belirli e-posta adreslerine aynı anda filtrelenmeleri müm-
kün olmayan çeşitli nesneler ve içerikler ile saldırmaktır. Bu saldırılar 
için öncelikli olarak mümkün olduğunca çok bilgisayara zararlı yazılım 
bulaşması yapılır. Bu bulaşmalar Şekil 5’daki gibi web siteleri üzerinden 
yapılabilecekleri gibi zararlı yazılım barındıran e-postalar üzerinden de 
yapılabilirler.

Şekil 5 - İnternet üzerinden Truva atı bulaşması

Truva atları genelde e-posta ekleri ve internet sitelerindeki zararlı 
kodlar vasıtasıyla bulaşırlar. Bunların dışında P2P (peer to peer) de deni-
len paylaşım programları, “Whatsapp” gibi dosya paylaşımına izin veren 
anında mesajlaşma programları aracılığıyla da bulaşırlar çünkü bu prog-
ramlar genellikle zararlı yazılımların yayılması konusunda korumasızdır-
lar. Bulaşan yazılımlar yerel ağ portunu açıp internet üzerinde herhangi 
birinin bu açıktan faydalanmasına olanak tanırlar. Bu tip programlarda 
açıklardan faydalanılarak oluşturulan yetkisiz uzaktan erişimlere düzenli 
olarak rastlanmaktadır. Truva atı bulaşmış dosyalar sistem dosyalarıyla 
aynı veya benzer isimleri taşıyabilirler (svchost.exe, explorer.exe gibi).

Zararlı yazılımın bulaştığı dünya çapındaki birçok bilgisayar artık 
köle durumundadır. Efendilerinden gelecek bir emirle zombi durumuna 
geçerek hedef kurbanın internet sitesi veya e-posta adresini eş zamanlı 
taleplerle kilitlerler. Bu durum Şekil 6’de gösterilmektedir. Sonuç olarak 
Truva atı bulaşmış bilgisayarlardan yapılan internetle ilgili işlemlerden 
bilgisayar sahibi sadece IP bilgisi ile sorumlu tutulamaz.
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Şekil 6 - DDoS saldırısı

Bilgisayar Solucanı (Worm)

Bilgisayar solucanları, virüslerin tersine, kendi kendilerine çoğalabi-
len ve ağ bağlantıları üzerinden başka bilgisayarlara bulaşabilen program-
lardır. Bir virüs çalışmak ve bilgisayarlar arasında yayılmak için dosyalara 
ihtiyaç duyar. Oysa solucanlar kendi başlarına bağımsız şekilde çalışabilir 
ve bir taşıyıcı dosyaya ihtiyaç duymadan ağ bağlantıları üzerinde yayıla-
bilirler. Solucanlar, sistem için çok gerekli dosyaları bozmak, bilgisayarı 
büyük ölçüde yavaşlatmak ve bazı önemli programların çalışmamasına 
neden olmak gibi, olası zararları yaratabilme yeteneğine sahiptirler. Truva 
atlarından en önemli farkları ise, onların aksine çalıştırılmayı beklemeden 
kendi kendilerine aktive olabilmeleridir. Diğer yandan Truva atlarını da 
beraberlerinde taşıdıkları görülebilir. 

Solucanlar e-postalar, kaynağı belirsiz programlar, internet siteleri, 
korsan DVD’ler gibi farklı yollarla bilgisayarlara bulaşabilirler. Solucan 
bulaştığında ilk olarak, bilgisayardaki dosya veya bilgi iletme işlevleri-
nin denetimini ele geçirir ve bir kez sisteme girdikten sonra kendi başı-
na ilerleyebilir. Örneğin bir solucan, adres defterinizdeki tüm kayıtlara 
hızlı bir şekilde kendi kopyalarını gönderebilir. Diğer bilgisayarların 
da bunu yapmasıyla oluşan yoğun ağ trafiği, işyeri ağlarını ve interneti 
yavaşlatabilir ve hatta kilitleyebilir. Bu da internet sayfalarının görün-
tülenmesinde yavaşlamaya sebep olur. Genelde solucanlar internet site-
lerinde veya e-postalarında “Tebrikler bonus kazandınız” veya “Yeşil 
Kart’a hak kazandınız” gibi ödül kazanıldığı ibaresi bulunan ilgi çekici 
konularla yayılırlar. 
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Casus Yazılım (Spyware)

Casus yazılım, kullanıcılara ait bilgilerin ve kullanıcının yaptığı iş-
lemlerin kullanıcının bilgisi dışında toplanmasını ve bu bilgilerin kötü 
niyetli kişilere gönderilmesini sağlayan yazılıma denir. Bazı kaynaklarda 
dar manada “snoopware” (burun sokan yazılım) olarak da adlandırılan 
casus yazılımlar Truva atlarıyla ortak belirtiler gösterebilirler.

Casus yazılımların genelde yazılımların denemeye yönelik bedava 
versiyonlarında boy gösterirler. Kullanıcı paralı versiyonu almadıkça bir 
yandan bilgisayardaki çerezlerden vb. bilgi toplayıp yazılımın merkezine 
gönderir, diğer yandan da kullanıcıya izinsiz reklam gösterir. Kullanıcı 
bu tarz yazılımların ücretini ödeyip yazılımı satın alınca casus yazılım da 
devre dışı kalır. Bazen kullanıcının kredi kartları gibi önemli bilgilerini 
de toplayabilirler. 

Genelde casus yazılımlar kullanıcıdan uzun vadeli bilgi toplamak 
için bulaştıklarından, kurbanın bilgisayarında işlemci kullanımından 
kaynaklı bir yavaşlık dışında dikkat çekecek bir sorun çıkarmazlar, bu 
sebeple kopyalarını oluşturup yayılma ihtiyacı da duymazlar. Bir gru-
bu uygunsuz zamanlarda açılır pencereleri ekrana getirerek kullanıcı 
sinirlerini bozmakla ve ana sayfa değiştirmek gibi internet tarayıcısı 
ayarlarını değiştirmekle de anılır. Fark edilip sistemden temizlenmeleri 
zordur. 2004 yılında AOL tarafından yapılan bir araştırmaya göre analiz 
edilen bilgisayarların, % 20’sinde virüs veya solucan varken % 80’ine 
casus yazılımın bulaştığı, her makinede ortalama 93 adet casus yazılım 
bulunduğu görülmüştür.

Casus yazılımların bir türü de klavye dinleme sistemleridir (Keylog-
ger). Klavye dinleme sistemi klavyeyi dinler ve bir tuşa dokunulduğunda 
basılan karakteri kaydeder. Belirli zamanlarda ya da bir tetikleyici hare-
ket sonucunda bu bilgileri casus yazılımı bilgisayara koyan kötü niyetli 
kişiye ulaştırır. Böylece kişinin tüm yazdıkları, şifreleri vs. kötü ellere 
geçer. Şekil 7’de böyle bir program tarafından tutulmuş olan bir günlük 
görülmektedir. Diğer zararlıların aksine casus yazılımlar antivirüs (anti-
virus) programlarıyla değil casussavar (antispyware) programlarıyla tespit 
edilirler ve temizlenirler. Sonuç olarak casus yazılım üzerinden kişi adına 
e-posta atmak, internet sitesine yorum yazmak gibi eylemler yapmak çok 
kolaydır.
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Şekil 7 – PyKeylogger (Klavye dinleme programı) günlüğü

Oltalama (Phishing)

Oltalama, dolandırıcıların rastgele e-posta veya twit gibi sosyal med-
ya mesajlarıyla ortaya yem attıkları ve oltaya takılanların e-posta adre-
si, parolası, banka hesabını veya kredi kartı bilgileri gibi özel bilgilerini 
öğrendikleri bir yöntemdir. Bu yöntemde kurbanlar saldırganlar tarafın-
dan özel olarak hazırlanan e-posta, twiti vb yardımıyla orijinal siteden 
kopyalanmış yanıltıcı sitelere yönlendirilirler ve burada parolalarını kendi 
istekleriyle vermeleri sağlanır. Bu saldırılarda konu genelde maaş zammı, 
ücret iadesi, veri güncelleme gibi cazip senaryolardan oluşturulur. Veri-
zon isimli Amerikan telekomünikasyon firmasının 2016’da yaptığı araş-
tırmaya göre, oltalama mesajlarının % 30’u alıcı tarafından okunmuştur 
ve gene 2016’daki siber atakların % 70’i oltalama ve hackleme yöntem-
lerinin birleşiminden oluşmuştur. Bu şekilde çalınan hesaplardan kurban 
adına birçok işlem gerçekleştirilebilir. Bir oltalama twiti ve oltalama sitesi 
örneği Şekil 8’de ve Şekil 9’da görülebilir.
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Şekil 8 - Oltalama Twiti Şekil 9 - Oltalama Sitesi

Uzaktan Bağlantı Programları (Remote Connection Software)

Çoğunlukla bilgisayar konusunda yardım almak için uzaktan bağlan-
tıya izin veren programlardır. Bunun dışında sunucular gibi fiziksel olarak 
aynı yerde bulunmayan makineleri uzaktan kontrol etmeye yararlar. Mic-
rosoft Remote Desktop Manager ve Teamviewer gibi popüler yazılımlar 
sayesinde bağlantı kurulan makinelerin sanki önünde oturuluyormuş gibi 
her türlü işlem yapılabilir. Bu işlemler sırasındaki tüm bağlantılarda bağ-
lanılan makinenin IP’si kullanılır. Kötü niyetli kişilerin toplum mühen-
disliğini kullanarak bu programları kurbanların makinelerine kurdurma-
ları ve çalıştırtmaları durumunda her türlü kötü amaca hizmet edebilirler. 
Saldırganlar bu durumda kurbanın bilgisayarının başında oturuyormuşlar 
gibi istediklerini onun kimliğini kullanarak yapabilirler.

E-POSTA (E-MAIL)

e-posta günümüzde normal mektupların elektronik versiyonlarına ve-
rilen addır. Bunları kullanarak kişiler, kurumsal veya ücretsiz e-posta ad-
reslerini kullanarak başkalarının kurumsal veya ücretsiz posta adreslerine 
e-posta yollayabilirler. Bu e-postaların üzerinde doldurulan başlıca alanlar 
Tablo 1’deki gibidir.

Alan Açıklama
Kimden (From) Gönderen kişinin e-postası, eğer gerekli ayarlar yapıldıysa kişinin ismi 

girdiği gibi görünür.
Kime (To) Alıcının e-postası, eğer gerekli ayarlar yapıldıysa kişinin ismi 

gönderenin eklediği / kabul ettiği gibi görünür.
İlgili (CC) Alıcı olan ek kişiler, eğer gerekli ayarlar yapıldıysa kişinin ismi 

gönderenin eklediği / kabul ettiği gibi görünür.
Gizli (BCC) Alıcı olan ek kişiler, eğer gerekli ayarlar yapıldıysa kişinin ismi 

gönderenin eklediği / kabul ettiği gibi görünür. İlgili alanından farkı 
buraya yazılan kişileri diğer alıcıların görememesi ve aynı şekilde 
buraya yazılan kişilerin de diğer alıcıları görememesidir.

Konu (Subject) Mesajın konusu
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Mesaj (Body) Mesajın içeriği
Ek (Attachment) Mesaja ek olarak eklenen dosyalar. E-posta sağlayıcılara göre kabul 

edilen uzantılar ve boyutlar değişiklik gösterebilir.

Tablo 1 - e-posta alanları

e-postalar günümüzde iki şekilde kullanılabilmektedirler. Bunlardan 
ilkinde kullanıcılar Microsoft Outlook, Lotus Notes, e-postanın kendi uy-
gulaması gibi aracı e-posta programlarını cep telefonlarından ya da bilgi-
sayarlarından kullanırlar. Bu programlar yazılan e-postaları SMTP, POP3/
IMAP gibi protokoller vasıtasıyla alıcıya iletirler. Günümüzde yaygınla-
şan ikinci yöntemde ise kullanıcılar e-posta sağlayıcılarının gmail, yahoo 
gibi web sitelerine girerek posta alıp, gönderme işlemlerini direkt site üze-
rinden HTTP protokolü vasıtasıyla yaparlar.  Konuyla ilgili bazı terimler 
Tablo 2’de açıklanmıştır.

Alan Açıklama

Protokol İki ya da daha fazla bilgisayar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla verileri 
düzenlemeye yarayan, standart olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir.

TCP/IP
Bilgisayarlar ile veri iletme/alma birimleri arasında organizasyonu sağlayan, 
böylece bir yerden diğerine veri iletişimini olanaklı kılan pek çok veri iletişim 
protokolüne verilen genel addır.

SMTP Elektronik posta servisi sunan İnternet protokolüne verilen isimdir.

POP3 E-posta uygulamalarının, postayı bir posta sunucudan almak için kullandıkları 
protokole verilen addır.

IMAP
POP3 gibi e-posta almak için kullanılan bir protokoldür. POP3 ile arasındaki 
temel fark burada postaların yalnızca başlık bilgilerini alırken Pop3’de bütün 
e-postalar getirilir. IMAP POP3’e göre daha gelişmiş özellikler içerir.

HTTP

HTTP e-posta iletişimi için özel bir protokol değildir, fakat posta kutusuna 
erişmek için de kullanılabilir. Ayrıca, internet tabanlı e-posta olarak da 
adlandırılan bu protokol bir hesaptan e-posta oluşturmak veya almak için de 
kullanılabilir. Msn ile gmail posta sağlayıcıları bu konuya iyi birer örnektirler.

Header E-posta’nın kimden geldiğini, adresini, diğer alıcılarını, mesaj önceliği 
seviyesini vb. gösteren, genelde görünmeyen bir parçası.

Tablo 2 - e-posta teknik terimleri

Kullanıcılar arasındaki e-posta gönderme süreci Şekil 10’da gösteril-
miştir. Örnekteki kullanıcıların farklı e-posta sağlayıcılarının olduğu var-
sayılmıştır. İki kullanıcı da e-posta yollarken SMTP protokolü üzerinden 
e-postalarını kendi posta sunucuları vasıtasıyla karşı tarafa ulaştırmak-
tadırlar. Kullanıcılar e-posta alırken duruma ve ayarlarına göre üç farklı 
protokolden birini kullanmaktadırlar.
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Şekil 10 - e-posta trafiği

Gönderilen e-postalarla ilgili tüm IP vs. bilgisi e-postaları yollayan 
ve alan posta sunucuları tarafından e-postaya eklenen bilgilerden görüle-
bilir. Bu bilgiler e-postaya “posta üstbilgisi” (mail header) olarak eklenir. 
Aşağıda mediatemple.net sitesinden alınan bir e-posta üstbilgi örneği gö-
rünmektedir:

From: Mehmet Yılmaz (mt.yz.@gmail.com)

Subject: e-posta izini sürme

Date: January 25, 2011 3:30:58 PM PDT

To: selim@ornek.com

Return-Path: mt.yz.@gmail.com

Envelope-To: user@example.com

Delivery-Date: Tue, 25 Jan 2011 15:31:01 -0700

Received: from po-out-1718.google.com ([72.14.252.155]:54907) by 
cl35.gs01.gridserver.com with esmtp (Exim 4.63) (envelope-from <mt.
yz.@gmail.com>) id 1KDoNH-0000f0-RL for selim@ornek.com; Tue, 
25 Jan 2011 15:31:01 -0700

Received: by po-out-1718.google.com with SMTP id y22s-
o795146pof.4 for <user@example.com>; Tue, 25 Jan 2011 15:30:58 -0700 
(PDT)

Received: by 10.141.116.17 with SMTP id t17mr-
3929916rvm.251.1214951458741; Tue, 25 Jan 2011 15:30:58 -0700 (PDT)
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Received: by 10.140.188.3 with HTTP; Tue, 25 Jan 2011 15:30:58 
-0700 (PDT)

Dkim-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 
d=gmail.com; s=gamma; h=domainkey-signature:received:re-
ceived:message-id:date:from:to :subject:mime-version:content-type; 
bh=+JqkmVt+sHDFIGX5jKp3oP18LQf10VQ jAmZAKl1lspY=; 
b=F87jySDZnMayyitVxLdHcQNL073DytKRyrRh84GNsI24IRNak-
n0oOfrC2luliNvdea LGTk3adIrzt+N96GyMseWz8T9xE6O/sAI16d-
b48q4Iqkd7uOiDvFsvS3CUQlNhybNw8m CH/o8eELTN0zbSbn5Trp0d-
kRYXhMX8FTAwrH0=

Domainkey-Signature: a=rsa-sha1; c=nofws; d=gmail.com; s=gam-
ma; h=message-id:date:from:to:subject:mime-version:content-type; 
b=wkbBj0M8NCUlboI6idKooejg0sL2ms7f DPe1tHUkR9Ht0qr5lA-
JX4q9PMVJeyjWalH 36n4qGLtC2euBJY070bVra8IBB9FeDEW9C-
35BC1vuPT5XyucCm0hulbE86+uiUTXCkaB 6ykquzQGCer7xPAcM-
JqVfXDkHo3H61HM9oCQM=

Message-Id: c8f49cec0807011530k11196ad4p7cb4b9420f2ae752@
mail.gmail.com

Mime-Version: 1.0

Content-Type: multipart/alternative; boundary=”----=_Part_3927_12
044027.1214951458678”

X-Spam-Status: score=3.7 tests=DNS_FROM_RFC_POST, 
HTML_00_10, HTML_MESSAGE, HTML_SHORT_LENGTH ver-
sion=3.1.7

X-Spam-Level: ***

Message Body: Bu bir örnektir.

Değişik e-posta sunucuları tarafından eklenen alanlardan oluşan 
e-posta üstbilgisini anlamak için Tablo 3’e bakılabilir. Aynı alanlardan bir-
den fazla olabildiğinden dolayı anlamak için bilginin aşağıdan yukarıya 
doğru okunması gerekmektedir. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta 
da “Received” dışındaki tüm alanlar gerçek dışı olarak doldurulabilecek-
lerinden dolayı, “Received” dışındaki alanların kesin doğru bilgi mahiyeti 
taşımadıklarıdır.

Alan Açıklama
From Mesajın kimden geldiğini gösteren alandır. Çok kolay 

değiştirilebildiğinden içindeki bilgiye en güvenilmeyen alandır.
Örneğimizdeki mesaj Mehmet Yılmaz isimli, “mt.yz.@gmail.com” 
e-posta adresinden gelmektedir.

Subject Kullanıcının konu olarak doldurduğu alandır.
Örneğimizde konu “e-posta izini sürme” olarak belirlenmiştir.
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Date e-postanın oluşturulduğu tarih ve zamandır.
Örneğimizdeki e-posta 25.01.2011 tarihinde ve öğleden sonra 3:30:58 
PDT (Pasifik Yaz Saati)  zamanında oluşturulmuştur.

To Mesajın gittiği adresi gösterir ancak içinde adres olmayabilir.
Örneğimizde e-posta “selim@ornek.com” adresine gönderilmiştir.

Return-Path Cevap için gerekli olan e-posta adresidir ve “Cevapla” alanındaki 
e-postayla aynıdır.
Örneğimizde “mt.yz.@gmail.com” adresidir.

Envelope-To e-postanın “selim@ornek.com” isimli posta kutusuna ulaştırıldığını 
gösterir.

Delivery Date e-postanın, e-posta istemcisi veya posta sunucusu tarafından alındığı 
tarih ve zamandır.
Örneğimizdeki e-posta 25.01.2011 Salı günü tarihinde ve 15:31:01’de 
(UTC’den (Evrensel Zaman) 7 saat batıda)  alınmıştır.

Received Bu alan e-postanın geçtiği tüm bilgisayar ve sunucuları listeler ve 
mesajın en önemli ve genelde en güvenilir kısmıdır. Bilgi alttan yukarı 
doğru okunduğunda ilk satır mesaj alıcısının sistemi veya e-posta 
sunucusuyken son satır mesajın oluşturulduğu yerdir.
Örneğimizdeki e-posta HTTP protokolü yardımıyla (muhtemelen web 
sitesi üzerinden) “10.140.188.3” adresi tarafından 25.01.2011 tarihinde 
15:30:58’de (UTC’den (Evrensel Zaman) 7 saat batıda, Pasifik Yaz 
Saati) yollanmıştır.
Daha sonra e-posta SMTP protokolü kullanılarak önce “10.141.116.17” 
adresi tarafından 25.01.2011 tarihinde 15:30:58’de (UTC’den (Evrensel 
Zaman) 7 saat batıda, Pasifik Yaz Saati) alınıp sonrasında “po-out-1718.
google.com” adresi tarafından “selim@ornek.com” için 25.01.2011 
tarihinde 15:30:58’de (UTC’den (Evrensel Zaman) 7 saat batıda, Pasifik 
Yaz Saati) alınmıştır.
Nihayetinde “po-out-1718.google.com” (IP: 72.14.252.155, Port: 
54907) tarafından 25.01.2011 tarihinde 15:31:01’de (UTC’den 
(Evrensel Zaman) 7 saat batıda) alınmıştır. Yollayan da “mt.yz.@gmail.
com” olup “cl35.gs01.gridserver.com” adresinden esmtp protokolü 
(Exim 4.63) kullanarak “selim@ornek.com” için göndermiştir. 

Dkim-Signature 
& Domainkey-
Signature

e-posta yollayanın alan adını, ve mesaj bütünlüğünü doğrulamak için 
geliştirilmiş bir alandır.
Örneğimizdeki içerik sadece teknik olarak bir anlam ifade ettiğinden 
detaylandırılmamıştır.

Message-id Mesaj oluşturulduğunda oluşturulan benzersiz bir karakter dizisidir. 
Kolayca değiştirilebildiğinden güvenli değildir.
Örneğimizdeki içerik sadece teknik olarak bir anlam ifade ettiğinden 
detaylandırılmamıştır.

Mime-Version e-posta biçimini genişleten bir standarttır, bunun sayesinde ekler vs 
eklenebilir.
Örneğimizdeki içerik sadece teknik olarak bir anlam ifade ettiğinden 
detaylandırılmamıştır.

Content-Type Genelde içeriğin html biçiminde mi yoksa düz yazı mı olduğunu belli 
eder.
Örneğimizdeki içerik sadece teknik olarak bir anlam ifade ettiğinden 
detaylandırılmamıştır.
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X-Spam-Status e-Posta sunucusunun verdiği spam olma ihtimal puanı.
Örneğimizin spam olma ihtimal puanı 3.7’dir. 

X-Spam-Level Genellikle e-Posta sunucusunun verdiği spam olma ihtimal seviyesi.
Örneğimizin spam olma ihtimal seviyesi 3. derecedir.

Message Body Bu alanda gönderenin yazdığı içerik görülebilir.
Örneğimizde “Bu bir örnektir” mesajı yollanmıştır.

Tablo 3 - e-posta üstbilgisi alanları

Yukardaki alanlar büyük bir oranla standart olarak tüm e-postalarda 
bulunurlar. Her posta sunucusu kendine özel alanları bu listeye ekleyebilir 
ya da var olanların adlarını değiştirebilir. Çoğu sunucunun eklediği 
“X-Originating-IP” alanı sayesinde e-postanın kim tarafından yollandığı 
bilgisine ulaşılabilir. Bu alanın olmadığı durumlardaysa en alttaki “Rece-
ived” alanında bulunan IP (örneğimizde 10.140.188.3) gönderenin IP’sini 
verir. Gönderenin IP’si bulunduğunda “http://www.arin.net/” adresinden 
arama yapılarak gönderenin ülkesi ve internet servis sağlayıcı ya da web 
barındırma bilgilerine ulaşılabilir. Tabii ki bu da kesin bir kimlik kazan-
dırmaz çünkü yukarda sayılan birçok metot yardımıyla (Proxy, Truva atı 
vs.) kişi kimliğini ve diğer bilgilerini kesin olarak saklayabilir.

SMTP protokolü güvenlik kontrolü olmadan ayarlandığı takdirde şif-
resiz olarak da kullanılabilmektedir. Bu da mesaj üstbilgisini tamamıyla 
güvenilmez hale getirir. İnternet üzerinden basit bir aramayla bu durum-
daki posta sunucularının listesine kolaylıkla ulaşılabilir. Bu sunuculara 
birkaç komut girerek yukarıda sayılan tüm alanlar istenildiği gibi doldu-
rularak e-posta yollanabilir. Bununla ilgili örnek olarak verilen “http://
www.wikihow.com/Forge-Email” sitesinde sahte posta yollamak için ge-
rekli yedi basit adım listelenmiştir.

SONUÇ

Bu yazıda kesin gibi görünen elektronik kanıtların aslında ne kadar 
güvenilmez olduğunun altı çizilmek istenmiştir. Örneğin A kişisinden B 
kişisine atılan bir e-postayı ele alalım. Bu e-postanın “header” bilgilerinde 
kimden kime gittiği vb. yazsa da bunlar bir başkası tarafından değiştiril-
miş olabilirler. Değiştirilmemiş bile olsalar kişinin bu e-postayı kendi ira-
desiyle atmamış olabilir. Parolasını oltalama metoduyla ya da bir Truva atı 
vasıtasıyla başka birine kaptırmış olabilir. Bu verileri kullanarak saldır-
gan, kişi adına e-posta atıyor olabilir. Bu yöntemde e-postanın gönderil-
diği IP’nin kişiye ait olması da çok önemli değildir, kişiye ait kablosuz ağ 
şifrelemesi kırılmış ve e-postayı atan kişi bu ağı kullanarak atıyor olabilir. 
Ya da saldırgan Truva atı yardımıyla direkt kurbanın bilgisayarından onun 
tarayıcısını kullanarak da bu e-postayı yollayabilir.

Ya da bunların hepsinin dışında, kurbanın bilgisayarına yüklenmiş 
bir Truva atı sayesinde saldırgan kişinin bilgisayarını ele geçirmiş olabilir. 
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Kurbanın bilgisayar başında olmadığı bir sırada ya da kurban bilgisayar 
başındayken arka planda, kişi adına sağa sola e-postalar atılabilir. Diğer 
yandan saldırgan, bilgisayarın kontrolünü ele geçirip bunları yapacağına, 
Truva atı sayesinde kurbanın parola vb. sini öğrenip bunlarla da kişinin 
itibarına zarar verebilir.

Bu yazıda anlatılan e-posta ile yapılabilecekler twitler veya başka sos-
yal ağlar yoluyla da yapılabilirler. Sonuçta bir bilgisayarın yönetimi yu-
karda sayılan zararlı yazılımlar vasıtasıyla ele geçirildikten sonra kişinin 
bilgisayarında kullandığı tüm programlar, kaydettiği parolalar vasıtasıyla 
sorunsuzca kullanılabilir. Truva atı ve oltalama bu konularda en başarılı 
yöntemler olup iyi bir sosyal mühendislik gerektirmektedirler. Kişilerin 
kendi sistemlerinin güvenlikleri için öncelikle kimden geldiğinden emin 
olmadıkları önerileri dinlememeleri gerekmektedir. Diğer yandan kişinin 
tanıdıkları kişiler de uzaktan bağlanma yöntemiyle yasal bir şekilde ki-
şinin bilgisayarına bağlanıp onun dikkat etmediği bir anda istemediği iş-
lemleri bilgisayarında yürütebilirler. Bilgisayarınıza erişim sağlanmasına 
izin vermek en gizli bilgilerinizi birileriyle paylaşmak demektir o yüzden 
izin verilmemesi tavsiye olunur. 

Diğer taraftan hukuki davalarda delil olarak elde bulunan e-postala-
rın, twitlerin ve sitelere yazılan yorumların sadece IP veya oturum bilgi-
lerinden sonuca varmak çok doğru olmamakta ve başka kanıtlara da ihti-
yaç duyulmaktadır. Kısaca, e-postalar ve sitelerle ilgili IP vs. bilgilerine 
erişilebilse de bunlar yukarda sayılanlar sebebiyle hiçbir zaman adı geçen 
kişinin bu aksiyonları yaptığına dair kesin delil olamazlar başka hukuki 
delillerle desteklenmelidirler.
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GİRİŞ

Dünyada 1970’li yıllardan sonra yaşanan gelişmelerle birlikte neoli-
beral politikalar başta ekonomik alanda olmak üzere her alanda etkisini 
göstermeye başlar ve kapitalizmin dünya hâkimiyetini pekiştirdiği yeni 
bir dönemin başladığı göstermektedir. 1987 borsa krizi sonrasında neoli-
beral politikaların bir uzantısı olarak da küreselleşme olgusunun dünyada 
hakim bir paradigma olmaya başladığı görülmektedir. Küreselleşme süre-
ci ile birlikte toplumların ve toplulukların etkileşim düzeylerinin artması 
ile birlikte, yaşanan değişim, dönüşüm ve benzeşme süreçlerinin de çok 
hızlandığı söylenebilir. Küreselleşme süreciyle birlikte dünyada benzer 
bir yaşam, giyim, tarzının hatta beslenme sürecinde de benzeşmelerin 
olmaya başladığı görülmekte; tüm dünya da ortak bir kültürün hâkim 
olmaya başladığı bir sürece girildiği görülmektedir. Küreselleşme süreci 
sonrasında kültürel değerlerin aşınma sürecinin hızlandığı görülmektedir. 

1970’li yıllardan sonra kapitalizmin geçirdiği dönüşüm sürecinin 
kentler üzerindeki etkisini göstermesinin yanında kentlerin bazı fonksi-
yonlarında da bozulmaya başladıkları görülmektedir. Dünya’da görülen 
yaşam tarzlarının birbirine benzeşmesi sürecinin kentler üzerindeki et-
kilerinin boyutu da sürekli artmıştır. Kentlerin mekânsal olarak birbirine 
benzemesi süreci ile birlikte kentlerde tarihi, kültürel, yerel değerlerini 
yitirmeye başladıkları ve bu sürecin hızla devam ettiği görülmüştür. Bu 
durum kentlerde önemli sorunları da beraberinde getirmeye başlamıştır.

Öte yandan kentlerin fonksiyonlarında yaşanan değişim ve dönüşüm 
süreci kentlerin tanımlanmasında da yeni bir süreci doğurmuştur. Castel-
ls’in de deyimiyle kentlerin esas işlevlerinin artık üretim olmayıp, tüketim 
olduğu ve tüketimin kolektif bir çerçevede yapıldığı, kentlerde meydana 
gelen değişim sürecini göstermektedir. 1970’li yıllardan sonra sermaye-
nin karlılığını arttırmak için kentsel yapılı çevreye yöneldiği görülmek-
tedir. Artık kent mekânının da bir meta olarak kullanılmaya başlandığı, 
bu amaçla kent mekânının da tüketim aracı olarak kullanılmaya başladığı 
söylenebilir. 

Küreselleşme sürecinin kent mekânını hızla tektipleştirerek dönüş-
türmesi ile birlikte kentlerin sahip oldukları değerleri yitirmeye başlama-
sı, kentlerdeki kentsel yaşam kalitesini de önemli ölçüde etkilemiştir. 

Öte yandan küreselleşme süreci ile birlikte kentlerin aşıdı derecede 
büyümesi, kentsel kaynakların aşırı tüketimi, çevrede oluşan kirlilik bo-
yutunun artması ve kentsel ayak izinin artması ile birlikte kentsel sürdü-
rülebilirlik kavramı gündeme gelmiştir. 

Kentsel sürdürülebilirlik kavramı ilk kez broundlant raporunda “bu 
günün kaynaklarının gelecek kuşakların gereksinimlerinden ödün veril-
meksizin karşılanması” olarak tanımlanır  (Dışişleri Bakanlığı, 2020).
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Dünyadaki bu değişim ve dönüşüm sürecinin en fazla etkisinin görül-
düğü kentsel mekânda yaşanan bu değişimler sonrasında; kentlerin tarihi, 
kültürel ve yerel değerlerinin korunması ve birçok kentsel yaşam kalitesi 
kriterlerinin dikkate alınması ve bu doğrultuda belirlenen kriterlerin sağ-
lanması için gerekli çalışmaların yapılmasıı amacıyla ortaya çıkan cittas-
low hareketi ile kentlerin kent kimliklerinin korunması amaçlanmaktadır.  

Bu çalışma ile; Cittaslow hareketi kentsel sürdürülebilirlik bağlamın-
da incelenecektir. 

CİTTASLOW HAREKETİ

İtalyanca citta (şehir), İngilizce slow (yavaş) kelimelerinin bir araya 
getirilmesiyle oluşturulan Cittaslow; Türkçede yavaş şehir manasında 
kullanılmaktadır. 1999 yılında İtalya’nın küçük bir kenti olan Greve’de 
ortaya çıkmıştır. Kısa sürede dünyanın birçok kentinin bu akımdan etki-
lenerek bu akım içersinde yer almak istemesi ile birlikte daha geniş bir 
alanda etkisini göstermiştir. 2020 yılın itibariyle dünyanın 30 ülkesinde 
264 kentin Cittaslow hareketi içerisinde yer aldığı görülmektedir. 

Küreselleşme süreci ile kentler hızlı çalışan, hızlı yaşayan ve üretim-
den ziyade tüketimi bir yaşam tarzı haline getiren, kendi kendine yeteme-
yen beşeri yaşam alanları olarak ortaya çıkmıştır (https://cittaslowturkiye.
org/). Bu durum kentlerdeki değişim ve dönüşümün de hızlanmasına yol 
açmıştır. Kentlerde yaşamın hızlanması süreci ile birlikte fastfood (hız-
lı yemek), hızlı alışveriş yapmak ve ulaşım sürecinin de hızla gerçekleş-
tirilmesi sonucunu doğuran; küçük bakkal ve yerel işletmelerin yerini 
AVM’lerin alması geniş otoyolların hayatımızda daha fazla yer edinmesi-
ni sağlamış ve yaşamı hızlandırmıştır.

Kentte yaşanan bu denli hızlı yaşam ile birlikte bazı biyolojik ve 
psikolojik rahatsızlıkların da arttığı görülmektedir. Bunun yanında hızlı 
yaşam ile birlikte kentlerin kendilerine yetmeyecek şekilde gelişim gös-
terdikleri ve kentlerde ekolojik ayak izinin de arttığı görülmektedir. Bu 
kentler de sürdürülebilirlik açısından önemli sorunları ortaya çıkarmak-
tadır.  Bu süreçte Cittaslow hareketi kentlerde kentsel sürdürülebilirliğin 
sağlanması ve kentlerde yaşayan bireylerin yaşam koşullarının iyileştiril-
mesi suretiyle kentsel yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla ortaya 
çıktıkları görülmektedir. Cittaslow hareketi ile kentlerin çevrede yarattı-
ğı kirlilik boyutu ile çevreye verilen zararların da minimize edilmesinin 
amaçlandığı ve kentsel sürdürülebilirliği sağlanması önemli görülür.

Cittaslow hareketi ile insanların birbirleri ile iletişim kurabilmeleri, 
sosyalleşebilecekleri sürdürülebilir ve kendine yeten kentler ortaya çıkar-
mak amaçlanır. Ayrıca doğal varlıklarını koruyan, yerel değerlerine sahip 
çıkan, alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözen, çevreci enerji kaynaklarını 
kullanan, kentsel yaşamda teknolojinin imkânlarından istifade eden alter-
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natif enerji kaynaklarına yönelim uygun görülmektedir ( https://cittaslow-
turkiye.org/ ).

1999 yılında başlayan Cittaslow hareketi, 1986 yılında İtalya’nın baş-
kenti Roma’da oraya çıkan yavaş yemek hareketinden esinlenerek ortaya 
çıkmıştır. Fastfood (hızlı yemek) yemek zincirlerinin insanlar arasında 
duygu paylaşımı, iletişimi ve haz almayı azaltıyor olmasına tepki olarak 
ortaya çıkan yavaş yemek hareketi, yerel değerleri koruyan, yerel orga-
nik ve çevreci gıdaların üretimi ve bu gıdaların tüketimini öngören, yerel 
ürünlerin sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda üretimini öngörmektedir. 

Yavaş yemek hareketi iyi gıda, adil gıda ve temiz gıda gibi süreçleri 
kapsamaktadır.  Gıdanın iyi olması tüketimi sıracında haz verebiliyor ol-
masına, temiz olması insan sağlığına, hayvan varlığına ve çevreye zarar 
vermiyor olmasına adil olması ise üretim sürecinde emek sömürüsü yarat-
mıyor olmasına bağlanmıştır. 

Cittaslow hareketine katılmak için başvuracak olan kentlerin 72 kri-
terden en az 36 tanesini sağlaması gerekmektedir. 

Cittaslow hareketinin temel amacı kentlerde kentsel yaşam kalitesinin 
arttırılmasıdır. Kentlerdeki kentsel yaşam kalitesinin arttırılması için de 4 
temel yol benimsenmiştir. Bunlar: 

1- Yavaş Yaşam: Cittaslow kelimesi Türkçe’de “yavaş şehir” an-
lamına gelmektedir. Bu kentlerde yaşamın yavaşlatılması amaçlanmak-
tadır. Yaşamın yavaşlatılmasıyla bireylerin kendilerine ve sevdiklerine 
zaman ayırabilecekleri ve yaşamdan zevk alabilecekleri ortamların yara-
tılması amaçlanır. 

2- Yavaş Yemek:  Cittaslow hareketi, yavaş yemek hareketinden 
esinlenilerek ortaya çıkmış olan hareket olması açısından yavaş yemek 
hareketi önemlidir. Burada amaç yerel tadların kaybolmasını engelleye-
rek insanların daha çok zevk almalarının sağlanmasıdır. Bunun sağlana-
bilmesi içinde yerel üretimin desteklenmesi ve organik gıdalara yönelim 
amaçlanmaktadır. 

3- Sürdürülebilir Kalkınma: 1987 Brountland Raporunda tanım-
lanan “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı ile “Bu günün kaynaklarının 
gelecek kuşakların gereksinimlerinden ödün verilmeksizin kullanılması” 
şeklide tanımladığı bilinmektedir. Cittaslow hareketi ile de kentlerin ge-
leneksel yapılarının korunması, kentlerin kaynakların aşırı şekilde tüke-
tilmesine karşı sürdürülebilirlik ilkesine önem vermektedir. Kent kay-
naklarının aşırı tüketimine karşı sürdürülebilir enerji kaynaklarına yö-
nelim ve kentlerde çevreci faaliyetlerin yaygınlaştırılması, kaynakların 
kullanımında ekolojik ayak izinin minimize edilmesi ve yerel üretimin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır.
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4- Kent Kimliğinin Korunması:  Cittaslow hareketi ile kentin tari-
hi, kültürel ve yerel özelliklerinin korunması amaçlanır. Cittaslow hareke-
ti ile kent ruhunun korunması, kentin dünyadaki diğer dünya kentlerinden 
ayırt edilebilen özelliklerinin korunması istenir. 

( https://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/ ).

Öte yandan Cittaslow kriterlerinin sağlanabilmesi için aşağıdaki 
çevresel politikaların uygulanması gerekmektedir 

1- Çevre politikaları

2- Alt yapı politikaları

3- Kentsel yaşam kalitesi kriterleri

4- Tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar

5- Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar

6- Sosyal uyum

7- Ortaklıklar

( https://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/ ).

Cittaslow Birliğine Üyelik Süreci: 

Uluslararası Cittaslow birliğine başvuru için kentin nüfusunun 
50.000’den az olması gerekmektedir. Aynı zamanda kent yönetiminin Cit-
taslow felsefesi ile uyumlu olması gerekir. Başvurular, Cittaslow birliğine 
üye olmak için birliğin belirlediği kriterleri gerçekleştirmek için projeler 
yapılması ve yapılan bu projelerin uygulanması gerekmektedir. Bir kentin 
Cittaslow birliğine üye olması için belirlenen 72 kriterin en az % 50’sini 
karşılaması gerekmektedir.

Başvuru sürecinde belediyelerin yaptığı projeler üzerinden değerlen-
dirilen kriterlerin puanlanmasında projenin başlatıldığı zaman ve başarı 
düzeyi de dikkate alınmaktadır. Başvurular word formatında, başvuru kri-
terlerinin adı ve altında kriter çerçevesinde yapılanlar yazılmalıdır. Yapılan 
çalışmaların fotoğraflarının kullanılması da gerekmektedir. Başvuru dosya-
sı hazırlanırken yapılan faaliyetlerin de belgelenmesi gerekmektedir. Ayrıca 
bu konuda yapılan resmi yazışmalar, belediye meclis kararları ve alınan ra-
porlar da ayrıca sunulmalıdır. Bu belgeler ait oldukları kriter numarasını be-
lirtecek şekilde ek klasöre yerleştirilmelidir ( https://cittaslowturkiye.org/ ).

Kriterlerin puanlanmasında yapılan çalışmaların seviyeleri dikkate 
alınır. Yeni kriter sisteminin getirdiği yeniliklerden biri de ulusal ağla-
ra verilen kriter ekleme yetkisidir. Her ülke kendi şartları doğrultusunda 
kriter başlıklarına, o başlığın % 20’sini geçmeyecek oranda ulusal kriter 
ekleyebilecektir ( https://cittaslowturkiye.org/ ).



 .445Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

Cittaslow üyelik sürecinde aşağı belirtilen süreç sırası ile devam 
eder. 

1- Başvuru mektubunun sunulması

2- Başvuru mektubunun değerlendirilmesi

3- Adaylık değerlendirme ziyareti ve raporu

4- Adaylık süreci ve hazırlık raporu

5- Üyelik değerlendirmesi ve başvuru dosyası

6- Cittaslow genel merkez değerlendirmesi

TÜRKİYE’DE CİTTASLOW HAREKETİ

Türkiye’de Cittaslow hareketine başvuru süreci, Cittaslow Türkiye 
Ağı Sekretaryası ve Koordinatörlüğü tarafından yürütmektedir.  

Türkiye ise 18 kent cittaslow ünvanı almıştır. İlk olarak 2009 yılında 
İzmir’in Seferihisar ilçesi Cittaslow (sakin şehir) hareketine katılmıştır. 

Türkiye’deki sakin şehirler şunlardır: ( https://www.enuygun.com/
bilgi/turkiye-nin-huzur-dolu-17-sakin-sehri ).

Seferihisar / İzmir

İzmir’in Seferihisar ilçesi 2009 yılında kriterlerden 70’ini sağlayarak 
Türkiye’nin ilk Cittaslow kenti olmuştur. Seferihisar’da doğal yaşam ko-
şullarının korunması ve tamamen organik tarımsal üretimin yapıldığı bir 
kenttir. Ayrıca buradaki bitki çeşitliliğinin korunması sağlanmaya çalışı-
lır. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına dikkat edilmektedir. 
Kentin sahip olduğu tarihi ve doğal zenginliklerin korunması için de ge-
rekli önlemlerin alındığı da görülmektedir. 

Akyaka / Muğla

2011 yılında Cittaslow kenti olan Akyaka, doğal zenginlikleri ile dik-
kat çekmektedir. Biyolojik çeşitliliği ile büyük bir zenginliğe sahip olduğu 
görülmektedir. 

Gökçeada / Çanakkale

2011 yılında Cittaslow kenti olan Gökçeada, Türkiye’nin en büyük 
adasıdır. Sahip olduğu doğal güzellikleri ile dikkat çeken Gökçeada, su 
kaynakları ve su altı yaşamın zenginliği ile de dikkat çekmektedir. Sahip 
olduğu su altı parkı ile önemli bir turist çekme potansiyeline sahiptir. Ta-
rımsal üretim tamamen organik olarak sürdürülmektedir. 

Yenipazar / Aydın

2011 yılında Cittaslow kenti olan Yenipazar, sahip olduğu tarihi de-
ğerleri ile öne çıkmaktadır.
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Taraklı / Sakarya

2011 yılında Cittaslow kenti olan Taraklı kenti, geçmiş zaman diliminde 
üretmiş olduğu tarak sayesinde taraklı adını almıştır. Kentin Osmanlı mima-
risiyle inşa edilmiş olması ve önemli tarihi kalıntılar bırakmış olması ve doğal 
güzelliklere sahip olması Cittaslow ünvanı almasında etkili olmuştur. 

Vize / Kırklareli

2012 yılında Cittaslow hareketine katılan Vize kenti tarihi zenginliği 
ile öne çıkmaktadır. Doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları ile önemli bir 
turistik kent olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca kentte turizm potansiyeli-
nin korunması için etkinlikler yapılmaktadır. Cittaslow ünvanı alması da 
kentin tanıtımı açısından önemli görülmektedir.

Perşembe / Ordu

2012 yılında kriterlerin tamamına uyum sağlayarak Cittaslow kenti 
olan Perşembe ilçesi, beşeri müdahalelere uzak kalan doğası ile doğal gü-
zelliklerini sürdürmektedir. 

Yalvaç / Isparta

2012 yılında Cittaslow hareketine katılan Yalvaç ilçesi, tarihi bir kent 
olması ve Hristyanlar için de kutsal bir kent olması özelliği ile öne çık-
maktadır. Cittaslow ünvanı bu kentin tanıtımında önemli rol almıştır.  

Halfeti / Şanlıurfa

2013 yılında Cittaslow hareketine katılan Halfeti ilçesi, insanların ta-
rih sahnesine çıktıkları Mezopotamya bölgesinde yer almaktadır. 

Şavşat / Artvin

2013 yılında Cittaslow hareketine katılan Şavşat ilçesi, doğal güzel-
likleri ile kentsel özelliklerini öne çıkartır. 

Uzundere / Erzurum

Uzundere ilçesi 2016 yılında Cittaslow hareketine katılmıştır. Knetin 
Cittaslow hareketine dahil olması sürecinde yerel yaşamsal özelliklerini 
koruması için gerekli çalışmaları ile öne çıkmıştır. 

Göynük / Bolu

2017 yılında Cittaslow hareketine katılan Göynük ilçesi, eski bir geç-
mişi olan kültürü ve yerel el sanatları ile kimliğini korumaya çalışmaktadır. 

Gerze / Sinop 

2017 yılında Cittaslow hareketine katılan Gerze ilçesi, doğal kalmış 
olan yapısını koruyarak sürdürülebilir bir bir kent olma özelliğini koruma-
ya çalışmaktadır.
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Eğirdir / Isparta

Eğirdir ilçesi 2017 yılında Cittaslow hareketine katılmıştır. 

Mudurnu / Bolu 

Mudurnu ilçesi, 2018 yılında Cittaslow hareketine katılmıştır. Cittas-
low ünvanı almasıyla birlikte bu kent, doğal ve tarihi değerlerini bozma-
dan koruma çabasına girmiştir. 

Köyceğiz / Muğla

2019 yılında Cittaslow hareketine katılan Köyceğiz ilçesi, önemli tatil 
beldelerinin bulunduğu bir konumda yer almaktadır. Doğal ve tarihi de-
ğerleri önemli görülmektedir. 

Ahlat / Bitlis 

2019 yılında Cittaslow hareketine katılan Bitlis’in Ahlat ilçesi, Sel-
çuklu ve Osmanlı devletlerinden kalan tarihi kalıntıları ile öne çıkmakta-
dır. Doğal güzellikleri ile birlikte sahip olduğu tarihi değerlerin korunarak 
gelecek kuşaklara da ulaşması amaçlanır.

Güdül / Ankara

2020 yılında Cittaslow hareketine katılan Güdül ilçesi ile birlikte Tür-
kiye’deki cittaslow kent sayısının 18’e ulaşmıştır. Güdül ilçesinde sürdü-
rülen yerel zanaatlar kentin belirgin bir özelliği olarak öne çıkmaktadır. 
Ayrıca sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler de kentin ayırt edici 
özellikleri olarak kendini göstermektedir. 

KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve kentleşme sonucu çevre sorunları-
nın arttığı, artan bu sorunlarla mücadele de ortak hareket etmenin zorun-
luluğunu ortaya çıkarmıştır. Çevresel kaynakların sınırsızmış gibi kulla-
nılması, bu kaynakların tükenme noktasına gelmesine çevresel kirlenme-
lerin artmasına neden olmuştur (Masca, 2009: 198). 

Kentlerde yaşayan nüfus oranındaki hızlı artış metropoliten alanların 
da çoğalmasına buradaki sorunların da artmasına neden olmuştur. Hızlı 
kentleşmenin yanında kaynakların bilinçsiz kullanımı, hızlı tüketimi çev-
resel sorunları ortaya çıkarmıştır. Çevresel sorunların da dışında kentlere 
gerçekleşen göçlerin neden olduğu nüfus yoğunluğu ve bununla birlikte 
kentlerde artan sosyo ekonomik farkların ve kentsel yoksulluğun atması 
kentlerde birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu durum kentsel yaşam 
kalitesini tehdit etmeye başlamıştır. Bu durumların neticesinde kentsel 
sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır (Sezgin ve Ünüvar, 2011: 15). 

Sürdürülebilir gelişme kavramı, 20. yüzyılın sonlarına doğru çevreye 
ilişkin kaygıların artmasıyla birlikte ortaya çıkar, doğanın korunmasına 
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yönelik çevrecilik akımları yayılarak küresel farkındalığa dönüşmeye baş-
lar. Bu farkındalık çevresel bozulmanın ve kirlenmenin nedeninin; tekno-
lojik gelişmeler, sanayileşme ve ekonomik büyüme olduğu; bu gelişmenin 
çevresel kaynaklar olmadan da mümkün olmadığıdır (Yeni, 2014: 183).

1970’lerde yaşanan ekonomik politik gelişmeler, çevre kirliliğinin 
kalkınma politikalarının yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur 
(Masca, 2009: 198). Yaşanan gelişmelerle birlikte sürdürülebilirlik kav-
ramının da tanımlandığı ve buna ilişkin uluslar arası çalışmaların yürü-
tüldüğü görülmekte; bu konuya ilişkin yeni toplumsal hareketler ortaya 
çıkmaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramı, farklı disiplinlerde kullanılan; doğal ve be-
şeri kaynakların ölçülü olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Kentsel 
sürdürülebilirliğe ilişkin tarihsel süreç içerisinde çok sayıda tanımlamalar 
yapılmış olduğu görülebilmektedir (Tıraş, 2012: 59).

Sürdürülebilirlilik kavramı ilk olarak, 1982 yılında Dünya Doğayı 
Koruma Birliği tarafından kabul edilen Dünya Doğa Şartı belgesinde yer 
almıştır. İnsanların yararlandığı ekosistem, organizmalar, kara, deniz ve 
atmosfer kaynaklarının en iyi şekilde sürdürülebilirliliğini sağlayacak şe-
kilde yönetilmelerini ifade etmek amacıyla kullanılmıştır (Tosun, 2009:2).

1987’de yayınlanan “Ortak Geleceğimiz” (Brutland Raporu’nda) 
“Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşıla-
malarından ödün vermeden karşılamak” şeklinde tanımlanmaktadır.

Doğal kaynakların sınırlı olduğu bilincine varmak sürdürülebilirlik 
düşüncesinin ilk koşulu olarak görülebilir (Emas, 2015). Sürdürülebilirlik; 
sosyal, ekonomik ve çevresel olmak üzere birbirini yakından ilgilendiren 
üç ayrı bileşenden oluşmaktadır (Özmehmet, 2010: 1856).

Sosyal sürdürülebilirlik kentsel yaşam açısından büyük önem arz et-
mektedir. Yaşanan hızlı kentleşmeyle birlikte farklı sosyal sınıflar oluşa-
bilmektedir. Özellikle endüstri devrimi sonrası kentlerde toplumsal ayrış-
ma ve farklı sosyal sınıfların ortaya çıkması sık görülen bir durumdur. Bu 
durum kentsel sürdürülebilirlik açısından büyük bir sorundur. Kentlerde 
oluşan mekânsal eşitsizliklerin giderilmesi toplumsal ayrışma sorununa 
karşı önemli bir adım olacaktır. Ayrıca sosyal normların da devamının 
sağlanması sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli çalışmalar 
olacaktır.

Sürdürülebilir kalkınmanın ortaya çıkışı; ekonominin çevreye zarar 
vermesi karşılığında çevrenin de ekonomik faaliyetleri kısıtlayacak dü-
zeye gelmesi sorununa çözüm üretmek amacına yöneliktir. Bu sorunun; 
ekonomi, ekoloji, sosyal ve etik boyut, teknoloji, politika bileşenlerinden 
oluşan çok bileşenli yapısı sürdürülebilir kalkınmanın tanımlanmasını ve 
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uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır (Tutulmaz, 2012: 610). Sürdürülebi-
lirliğin ekonomik boyutunda kaynakların kullanımında mal ve hizmetle-
rin ve üretimin yönetilebilirliği öne çıkmaktadır.

İnsan refahının da sürekliliğinin düşünülmesi durumunda çevrenin 
ve doğal kaynakların da korunması ve yok edilmeden kullanılması ge-
rekmektedir. Çevresel sürdürülebilirlik kavramı bu noktada ön plana çık-
makta doğal kaynakların korunması anlamına gelmektedir. Biyo-çeşitli-
liğin, hayvan ve bitki yaşam ortamlarının korunması, hava, su ve toprak 
kalitesinin bozulmaması, insan sağlığının korunması çevresel sürdürüle-
bilirlik içerisinde yer alır (Kaypak, 2011: 26). Sürdürülebilirliğin sağla-
nabilmesinde çevresel sürdürülebilirlik oldukça önemlidir. Bilindiği gibi 
insanların tüm faaliyetleri çevrede gerçekleşir. Gelecek kuşakların da bu 
yaşamsal faaliyetlerini sağlıklı olarak yürütebilmeleri için çevresel sürdü-
rülebilirliğin sağlanması önemli görülmektedir.

Sürdürülebilir kentleşmenin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması 
gerekmektedir. Çünkü doğanın bütünlüğü ilkesi gereği etkileşimler nede-
niyle bir kentin sürdürülebilirliği başka kentlerde yaşayanları da ilgilendi-
rebilmektedir (Sezgin ve Ünüvar, 2011: 15).

Sürdürülebilirlik temel prensip olarak sadece toplumun varlığını ko-
rumak olarak görülmemeli, aynı zamanda toplumun içinde yer aldığı sos-
yal, ekonomik ve fiziksel çevreyi de korumayı, iyileştirmeyi ve geliştir-
meyi esas almaktadır (Sezgin ve Ünüvar, 2011: 13).

Sürdürülebilirlik kavramı dünyada; iklim değişimi, ozon tabakasının 
aşınması ve atmosferin korunması, ormansızlaşma, toprak aşınımı ve çöl-
leşme, biyoçeşitliliğin korunması, enerji güvenliği gibi çevre konularında 
gündeme gelmektedir (Tutulmaz, 2012: 603).

Sürdürülebilir kentleri açıklayan ve üzerinde uzlaşma sağlanmış net 
bir tanım bulunmamakla birlikte bu kavram, temel olarak, kentlilerin ya-
şam kalitelerinin artırılması, kentlerin yaşamsal birer mekân olarak ken-
di varlıklarını devam ettirebilmelerinin sağlanması ve kentlerin çevresel 
kaynaklarının kullanımında bu kaynakların sınırlılıklarının göz ardı edil-
memesi şeklinde özetlenebilir (Bayram, 2001: 256). Bu amaçla bu günün 
kaynaklarının gelecek kuşakların da kullanımdan mahrum kalmayacak-
ları şekilde bilinçli kullanımı önemlidir. 

 KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve CİTTASLOW 
HAREKETİ

Sürdürülebilir kent; İnsan gereksinmelerinin karşılanmasında günü-
müz kentlerinden daha iyi yanıt veren, kent sistemlerinin gelecek kuşak-
ların gereksinimlerinin karşılanmasını engellemeyecek bir biçimde geliş-
tirilmesini sağlayan kent olduğu söylenebilir (Ertürk, 1996: 175).
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Cittaslow Birliğinin tüzüğünde de birliğin hedefleri arasında yer alan 
kentsel değerlerin korunması, ekonomik gelişmenin sağlanabilmesi, istih-
dam olanaklarının oluşturulması ve doğal çevrenin korunması için kü-
reselleşme sürecinde kentsel kimliğini kaybederek aynılaşmak istemeyen 
kentlerin rekabet gücünün artırılmasıdır (Yalçın ve Yalçın, 2013: 9). Bura-
da kentlerde temel amaç kentsel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. 

Cittaslow ve Sürdürülebilirlik kavramları aslında kalkınmanın önce-
likli olarak düşünülmesini, bireyin yaşam kalitesinin ve çevrenin ikinci 
plana itilmesini eleştirmektedir. Her iki kavram da bireyin ve toplumun 
korunması ve geliştirilmesi yoluyla kalkınmanın mümkün olduğuna vur-
gu yapmaktadır (Şahin ve Kutlu, 2014: 59-61).

Kentlerin sürdürülebilir olmaları ve markalaşmaları arasında kuvvet-
li bir bağ olduğu düşünülmektedir. Kentin tarihi mirası, doğal kaynakları 
ve yerel niteliklerinin korunması yoluyla sürdürülebilirliğinin sağlanması, 
bu değerlerin tanıtılmasını sağlayacak ve bu yolla kentlerin markalaşması-
na mümkün olacaktır (Akman, vd. 2013: 48).

Ancak birbiriyle önemli ölçüde örtüşen sürdürülebilirlik ve Cittaslow 
hedefleri odaklandıkları konular bakımından birbirinden ayrılmaktadır. 
Sürdürülebilirlik kaynak kullanımı ve tüketime odaklanırken, cittaslow 
ise yerel ürünler, kültürler ve değerlere odaklanmaktadır (Mayer ve Knox, 
2006:328).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Dünyada 1970’li yıllarda yaşanan önemli değişimler kentsel yaşamda 
da kendini gösterme başlamıştır. 1970’li yıllardan sonra neoliberal politi-
kaların hakim olmasıyla dünyada egemen olan sermayenin hakimiyetini 
pekiştirmesi ile dünyada sınır tanımayan hareket alanına kavuşması küre-
selleşme süreci ile mümkün olmuştur.

Küreselleşme süreci ile birlikte sermayenin kentsel yapılı çevre üze-
rinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu durumun sonucu olarak kentin bir 
metaya dönüştürmesi süreci başlamış, bununla birlikte çevresel kaynakla-
rın hızla tüketildiği ve doğal kaynakların yok olma sürecinin hızlandığı, 
kentlerin gereksinim duydukları kaynakların arttığı görülmüştür. Yaşanan 
bu gelişmeler, kentlerin gereksinim duydukları kaynaklara erişim sağlaya-
bilmeleri için kapladıkları alanın dışında çok daha geniş alanlara ihtiyaç 
duymalarına ve ekolojik ayak izlerinin artmasına neden olmuştur. 

Kaynakların hızla yok olması gelecek kuşaklara aktarılamayacak ol-
ması ve belki de insanların gelecekte varlıklarını da tehdit edebileceği du-
rumları ortaya çıkarabilecek durumları ortaya çıkarabilmektedir. 

Küreselleşme sürecinin hızlandırdığı bu duruma tepki olarak orta-
ya çıkan cittaslow hareketi ile dünyadaki kaynakların hızla yok olması-
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nın önüne geçilebilmesi, kentsel yaşamda hızla değişen ve kentsel yaşam 
kalitesinin düşmesine neden olan birçok etmene karşı gerekli önlemlerin 
önceden alınmasına yönelik uygulama ve çalışmaların yapılması, kentle-
rin dünyadaki diğer kentlerle etkileşimi sonrası kültürel ve yapısal olarak 
yozlaşarak kentsel kimliklerini kaybetmelerinin önüne geçilebilmesi için 
bazı önlemlerin alınmasını öngörür.

Kültürel ve tarihi miras niteliğindeki kentsel değerlerin korunarak 
sonraki nesillere aktarımının sağlanması ve çevreyi koruyan çevreci 
enerji kaynaklarının kullanımı ile hem kaynakların hızlı tüketimine engel 
olmak hem de kaynakların kullanımında oluşabilecek çevre kirliliğine en-
gel olmak amaçlanır. Bu amaçla fosil enerji kaynaklarını kullanmaktansa 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim desteklenir. Çünkü fosil ener-
ji kaynakları doğada bulunan sınırlı kaynaklardandır. Ve bu kaynakların 
kullanımı sonrasında çevrede önemli çevre kirlilikleri yaşanır. 

Cittaslow hareketinin kuruluş felsefesinde kentsel yaşamın yavaşla-
tılmasının amaçlandığı görülmektedir. Bu amaçla kent içerisinde yaya ve 
bisiklet yollarının yaygınlaştırılması gibi çalışmaların yapılması istenir.  
Bu kentlerde arabaların kullanılmaması gibi bir durum söz konusu değil-
dir.  Fakat araç kullanımının minimize edilmesi için gerekli önlemlerin 
önceden alınması yani kent içerisinde arabalara olan gereksinimin azal-
tılması düşünülür.

Öte yandan bu kentlerde nüfusun 50 bini geçmemesi Cittaslow hare-
ketinin en önemli kriterlerindendir. Nüfusu 50 bini aşan bir kent Cittaslow 
hareketine katılamamaktadır. Kentlerde nüfusun yüksek olması kentsel 
sürdürülebilirliğin sağlanmaması gibi önemli sonuçlar doğurabilmekte-
dir. Bilindiği gibi kentler büyüdükçe gereksinim duydukları kaynaklar 
da artacak, kent içerisindeki hareketlilik de artacaktır. Kentsel büyüme 
neticesinde yeni yerler imara açılacak doğal yaşam alanları kentsel yaşam 
alanlarına dönüşerek çevresel bozulma süreci de hızlanacaktır. 

Cittaslow hareketinin getirmiş olduğu çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanması ve kentsel yaşam kalitesinin arttırılarak ekosistemin bir par-
çası olan insanın ekosistem içerisinde çevreye saygılı insanların yaşam-
larını sürdürmeleri istenir. Kentin aşırı büyümesinin istenmemesi tarım 
arazilerinin ve ormanların imara açılmasının ve insanlar tarafından tah-
ribata uğramalarının engellenmesi için gerçekleştirilen uygulamalara ba-
kıldığında bu kentler hem eko kentlere hem de kompakt (derişik) kentlere 
benzemektedir. Bilindiği gibi kompakt kentler de sürdürülebilirliğe ilişkin 
arayışlar sonucu ortaya atılmıştır. 

Cittaslow hareketi, kentlerde sürdürülebilirliğin sağlanması için diğer 
kent modellerinden öte,  sürdürülebilirliğin sağlanması için kentlerde bi-
reyler arasında yani bir kültürün oluşmasına önemli katkılar sağlamaktadır. 
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1. Giriş

Günlük hayatta ve zorluk derecesi yüksek sorunlarda çoğunlukla ka-
rarlar verilmesi gerekir. Bu noktada karar verme kavramı, karara ulaşmak 
için gerekli olan tüm aşamaları içeren süreçler bütünü olarak ifade edile-
bilir. Kararı veren bir kişi (yönetici, uzman, analist, yetkili, yazılım, yapay 
zekâ), grup ya da örgüt olabilmektedir. Kararın sorumluluğunu taşıyan 
kişi, grup ya da tüzel kişiliğe karar verici adı verilmektedir. 

Karar verici, karar probleminin çözümünde kriterlerden yararlan-
maktadır. Kriterler, alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılan stan-
dartlar veya kurallardır. Bu bağlamda karar problemleri, tek kriter üzerin-
den ele alınırsa Tek Kriterli Karar Verme, birden fazla kriter üzerinden ele 
alınırsa Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) olarak iki ana sınıfa ayrılmak-
tadır. Çok kriterli karar problemlerinin çözümünde genellikle problemin 
tanımlanması, kriterlerin ve alternatiflerin belirlenmesi, probleme ilişkin 
verinin hazırlanması, problemin çözümü, uygulama ve değerlendirme 
adımları izlenmektedir. Diğer taraftan, probleme ilişkin veri hazırlanırken 
karar probleminin özelliğine göre veri üzerinde işlemler yapılması gereke-
bilmektedir. Bu işlemlerden biri kriterlerin ölçeklendirilmesidir (Roberts, 
1985; Triantaphyllou, 2000; Dunn-Rankin vd., 2004; Aktaş vd., 2015; Va-
faei vd., 2016).

Ölçeklendirme kavramı, ölçme ve ölçek kavramlarıyla yakından iliş-
kilidir. Ölçme, obje, nesne, varlık ya da olayların belli bir özelliğe sahip 
olup olmama durumunun tespiti veya sahip oluş derecesinin belirlenme-
sidir. Ölçme işleminde kullanılan sembol, sayı ve/veya ifadelerden oluşan 
araç ise ölçek olarak adlandırılır. Ölçekleri ana hatlarıyla sadece nitel/sö-
zel ayrımları yansıtanlar ve hem nitel hem nicel/sayısal ayrımları yansı-
tanlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bununla birlikte literatürde ölç-
me düzeylerine göre ölçekler genel olarak sınıflayıcı, sıralayıcı, aralıklı ve 
oran ölçekleri biçiminde dört sınıfa ayrılmaktır (Stevens, 1946; Roberts, 
1985; Tavşancıl, 2006, s.  3-11; Erkuş, 2014). 

Bu ölçüm düzeyleri arasında objelerin/varlıkların belli bir özelliğe 
sahip olma durumunu var-yok biçiminde ortaya koyan, ayrım yaratabi-
len, fakat üstünlük belirtmeyen ölçek tipi sınıflayıcı ölçektir. Cisimlerin 
renklerine göre sınıflandırılması bu ölçek türüne verilebilecek bir örnek-
tir. Sıralayıcı ölçüm düzeyinde ise varlıkların belli bir özelliğe sahip oluş 
derecesinin üstünlük sıralaması yapılabilmektedir. Birinci, ikinci vb. bi-
çimde yapılan sıralamalar bu ölçek türüne verilebilecek örneklerdendir. 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sıralayıcı ölçüm düzeyinde, sıralar 
arasındaki ayrımı yaratan mesafenin/derecenin bilinmemesidir. Diğer bir 
ifadeyle, birinci hangi ölçüde ikincinin önünde olduğu bilinmemektedir. 
Aralıklı ölçüm düzeyinde ölçülen özellik açısından, varlıkların ayrımının, 
sıralamasının yapılabilmesinin yanı sıra aralarındaki mesafe de bilinmek-



Ahmet Aytekin, Hasan Durucasu456 .

tedir. Diğer taraftan bu mesafe birbirine oranlanabilecek, gerçek bir sıfır 
değeri içeren bir ölçüm düzeyine sahip değildir. Sıcaklık ölçü birimleri 
bu ölçüm düzeyine verilebilecek örnekler arasındadır. Örneğin 0°C yok-
luk bildirmemekte, suyun donma noktasını ifade etmektedir. Ayrıca 20°C 
sıcaklık için 10°C sıcaklığın iki katı sıcaktır denilememektedir. Eğer bir 
varlığın belli bir özelliği gerçek 0 (yokluk) değerini de içerecek biçimde 
ölçülebiliyorsa ve bu ölçüm, katları biçiminde ifade edilebiliyorsa oran 
ölçüm düzeyinden söz edilebilir. Örneğin bir çocuğun boyu iki yıl önce 
1,50 m ve günümüzde 1,80 m ise çocuğun boyunun iki yılda %20 arttığı 
ifade edilebilir (Stevens, 1946; Tavşancıl, 2006; Erkuş, 2014). 

Ölçek türlerini anlamlılık ve gelişmişlik açısından oran, aralıklı, sı-
ralayıcı ve sınıflayıcı şeklinde sıralamak mümkündür. Daha yüksek an-
lamlılık düzeyindeki bir ölçüm, yeni bir ölçme işlemi gerektirmeden daha 
düşük bir ölçüm düzeyine dönüştürülebilir. Diğer taraftan daha düşük an-
lamlılık düzeyindeki bir ölçümün, daha gelişmiş bir düzeye dönüştürül-
mesi mümkün değildir. Bu bağlamda, oran ölçeğiyle yapılmış bir ölçüm, 
yeni bir ölçme işlemi gerektirmeden aralıklı, sıralayıcı ya da sınıflayıcı 
ölçüm düzeyine dönüştürülebilir.  Öte yandan, aralıklı ölçekle yapılmış 
bir ölçüm, oran ölçüm düzeyine dönüştürülemez. Bunun için oran ölçe-
ğiyle yeni bir ölçme işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Ayrıca bir özelli-
ğin ölçümünü gerçekleştirmek için olası her bir değeri karşılayacak ölçek 
kullanılmalıdır (Stevens, 1946, s. 677-680; Valls ve Torra, 2000, s. 160; 
Tavşancıl, 2006, s. 10-11).

Davranışsal ve duyusal (psikolojik) özelliklerin ölçülmesinde, fizik-
sel ölçüm araçlarının kullanılmasının mümkün olmaması nedeniyle sıra-
layıcı veya aralıklı ölçekler kullanılmaktadır. Bununla birlikte, kullanılan 
ölçekler eşit aralıklı kabul edilmekte ve aslında sıralayıcı ölçüm sağlayan-
ların ölçeklenerek eşit aralıklı ölçüm düzeyine getirilebileceği varsayıl-
maktadır (Tavşancıl, 2006, s. 14). 

Genel olarak karar problemlerinin çözümünde yararlanılacak teknik-
lerin çoğunluğu, kriterler arası telafi işlemlerinin uygulanabilmesi için 
kriterlerin niceliksel (cardinal; kriterlerin en az aralıklı ölçekle ölçülmesi-
ni) veri yapısına sahip olmasını gerekli kılmaktadır. ÇKKV’de kullanılan 
karar kriterlerinin farklı ölçüm düzeylerine sahip olması çoğunlukla kar-
şılaşılan bir durumdur. Söz konusu sorunun aşılması için ölçeklendirme iş-
lemine başvurulmaktadır. Ölçeklendirme, kriterlerin sahip olduğu ölçüm 
birimini/boyutunu/düzeyini dönüştürme, yeniden ölçme, normalizasyon, 
standardizasyon, ağırlıklandırma işlemlerinden biri veya birkaçı ile bir-
likte değiştirmektir. Ölçeklendirmenin temel amacı ilgili teknik veya ana-
liz için uygun ölçümlerin sağlanmasıdır. İzleyen kısımda ölçeklendirmede 
kullanılan işlemlerin tanımları verilecektir (Jensen, 1984; Roberts, 1985; 
Lootsma, 1999; Tavşancıl, 2006; Kainulainen vd., 2009; Sarraf, Mohagtar 
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ve Bazargani, 2013; Aktaş vd. 2015; Jahan ve Edwards, 2015; Podviezko ve 
Podveko, 2015; Zardari vd., 2015; Gardziejczyk ve Zabicki, 2017):

• Dönüştürme (transformation), niceliksel verinin logaritmasının 
veya tersinin alınması gibi matematiksel bir işlemle büyüklüğünün de-
ğiştirilmesidir. Niceliksel veri, ikinci bir ölçüm ile sayısal değere dönüş-
türülmesi gerekmeyen, en az aralıklı ölçekle ölçülmüş veridir. Niceliksel 
veri üzerinde dönüştürme işlemi, normalizasyon tekniklerinin içinde de 
yer alabilmektedir. Öte yandan, bazı normalizasyon teknikleri ile yapılan 
işlemlerin yetersizliği nedeniyle, normalizasyon işleminden önce veya 
sonra dönüştürme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. 

• Yeniden ölçme, değerlendirme kriterinin ölçüm düzeyi karar 
probleminin çözümü için elverişli olmadığında, söz konusu kriter için 
farklı bir ölçekle yeniden ölçüm yapılmasıdır. Çok kriterli karar verme-
de en bilinen ölçeklendirme işlemlerinden biri, aynı zamanda kriterlerin 
ağırlıklandırılmasında da kullanılan Saaty’nin Doğrusal Önem Ölçeği ile 
gerçekleştirilmektedir. Bu ölçek ile Analitik Hiyararşi Prosesi (Analytic 
Hierarchy Process; AHP) ve Analitik Ağ Prosesi (Analytic Network Pro-
cess; ANP) tekniklerinde, özellikle nitel ifadeler sayısal değerlere dönüş-
türülmektedir.

• Normalizasyon, kriterlerin; optimizasyon yönü (fayda, maliyet), 
ölçü birimi, değişim genişliği farklılıklarından arındırılarak, karşılaş-
tırılabilir duruma getirilmesi için başvurulan ölçeklendirme işlemidir. 
Normalizasyon ile veri belirli bir norma veya standarda dönüştürülür. 
Bu noktada, çoğunlukla normalizasyon ile aynı anlamda kullanılmakla 
birlikte standardizasyon kavramının; veriyi birimlerden arındıran ve 0-1 
aralığında değer almasını sağlayan normalizasyon işlemi olduğu ifade 
edilebilir. Normalizasyon tekniklerinden genel olarak; kriterlerin ağırlık-
larını/etki düzeylerini eşit duruma getirmesi (ağırlıklandırma işleminden 
bağımsız olarak), sıfır ve negatif değerleri işleyebilmesi, birbirine dönüş-
türülebilen ölçeklerin (g/cm3–kg/m3 örneğinde olduğu gibi) ölçümünü 
aynı normalize değerle ifade etmesi, sıra değişimi sorununa yol açmama-
sı, tek (aynı) optimizasyon yönü sağlaması (genellikle fayda optimizas-
yon yönü), fayda ve maliyet yönlü kriterlerde simetri sağlaması beklenir. 
Söz konusu özellikleri karşılayan normalizasyon tekniği başarılı kabul 
edilir. 

• Ağırlıklandırma ise kriterlerin önem derecesine göre problemin 
çözümü üzerindeki etkilerinin, karar verici tarafından doğrudan değer 
atanarak veya bu amaçla geliştirilmiş tekniklerle değiştirilmesidir. Li-
teratürde ağırlıklandırma teknikleri öznel, nesnel ve karma olarak üçe 
ayrılmaktadır. Öznel ağırlıklandırma tekniklerinde karar verici veya uz-
man görüşü ile ağırlıklandırma yapılırken, nesnel ağırlıklandırma tek-
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niklerinde verinin yapısından yararlanılmaktadır. Karma ağırlıklandır-
ma teknikleri ise öznel ve nesnel işlemleri birlikte içermektedir.

İzleyen bölümde, kriterlerin ölçeklendirilmesinde kullanılan teknik-
lere yer verilecektir. Üçüncü bölümde, çalışma kapsamında önerilen Ara-
lıklı ve Aşamalı Tercih-Önem Ölçeği tanıtılacaktır. Dördüncü bölümde 
ise Aralıklı ve Aşamalı Tercih-Önem Ölçeğiyle gerçekleştirilen uygula-
maya yer verilecektir.

2. Çok Kriterli Karar Vermede Ölçeklendirme

Çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde ihtiyaç duyulan 
veri yapısının oluşturulması amacıyla ölçeklendirme araçlarından ya da 
tekniklerinden sıklıkla yararlanılmaktadır. Ölçeklendirme araçlarının 
sıklıkla kullanılmasının nedenleri arasında karar problemlerinde dikkate 
alınan kriterlerin ölçme düzeylerinin, değişim aralıklarının, önem düzey-
lerinin birbirinden farklı olması yer almaktadır. Ayrıca, karar probleminin 
çözümünde kullanılacak tekniğin varsayımlarının karşılanması gereklili-
ği de ölçeklendirmeyi başvurma nedenlerden biridir.

Sınıflayıcı, sıralayıcı, eşit aralıklı ve oran ölçüm düzeyleri karar prob-
lemine yön verebilecek derecede önemli olmakla birlikte, karşılaşılan 
problemin çözümü için genellikle sınıflayıcı ve sıralayıcı ölçüm düzeyin-
deki kriterlerin, en azından aralıklı ölçüm düzeyine dönüştürülmesi gere-
kebilmektedir. Ayrıca, bazen aralıklı-oran ölçüm düzeyindeki bir kriterin 
değişim genişliğinin, problemdeki diğer kriterlere göre farklı (negatif-po-
zitif değerleri birlikte içermesi vb. gibi) ya da büyük olmasının çözüm 
üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiyi kaldırma ihtiyacı ortaya çıkabil-
mektedir. Bununla birlikte, karar problemi üzerinde karar vericinin ter-
cihlerinin etkin bir biçimde yansıtılması için tercih ölçeklerinin kullanıl-
ması basit ve hızlı çözümler sağlamaktadır.  Bu noktada, Beklenen Fayda, 
Beklenti Teorisi gibi temel karar teorilerinin, karar probleminin çözümün-
de karar vericinin faydasını temel aldığı unutulmamalıdır. Bahsi geçen 
nedenler, çoğunlukla kriterlerin ölçeklendirilmesini gerekli kılmaktadır 
(Roberts, 1985; Kainulainen vd., 2009).

ÇKKV problemleri bağlamında değerlendirildiğinde, genel olarak 
ölçeklendirme tekniklerini, kıyaslamalı (comparative) ve kıyaslama içer-
meyen (noncomparative) ölçeklendirme teknikleri olarak ikiye ayırabili-
riz. İzleyen alt başlıklarda söz konusu ayrım bağlamında ölçeklendirme 
tekniklerine yer verilecektir.

2.1. Kıyaslamalı Ölçeklendirme Teknikleri

Kıyaslama içeren ölçeklendirme tekniklerinde karar vericiden bir krite-
rin belirli bir kategorisini diğer kategorilerle karşılaştırması istenmektedir. 
Bu gruptaki teknikler arasında en bilinenler ikili karşılaştırmalara (pairwi-
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se comparision) dayanan tekniklerdir. Ayrıca Dengeli Tamamlanmış Blok, 
Doğrudan Sıralama, Para-Metrik Ölçeklendirme, Birim-Toplam Kazanç 
gibi farklı tekniklerde kıyaslamalı ölçeklendirme teknikleri sınıfı içinde 
yer almaktadır (Crawford, 1997; Triantaphyllou, 2000; Dunn-Rankin vd., 
2004). İzleyen kesimde söz konusu ölçekler, genel hatlarıyla ele alınacaktır.

İkili kıyaslama içeren ölçeklendirme teknikleri, belli bir kriterin sahip ol-
duğu değerlerin birbirleriyle ikili olarak karşılaştırılması ile ölçeklendirmenin 
gerçekleştirildiği tekniklerdir. Bu tekniklerde genel olarak, n karşılaştırma 
yapılacak obje/kategori/alternatif sayısını göstermek üzere (n-1)/2 adet ikili 
karşılaştırma gerçekleştirilir. Karşılaştırma sayılarının fazlalaşması, tutarlı-
lığı azaltan önemli bir unsurdur. Ayrıca, karşılaştırmalarda çoğunlukla sözel 
ifadeler kullanılır ve bu sözel ifadelere önceden belirlenmiş sayısal değerler 
atanır. Diğer taraftan, özellikle ikiden fazla objenin aynı anda karşılaştırılma-
sının zor olduğu veya bir objenin tek başına değerlendirilmesinin mümkün 
olmadığı durumlarda ise bu teknikler son derece kullanışlıdır (Edwards, 1957: 
27; Crawford, 1997; Lootsma, 1999; Choo ve Wedley, 2004).

İkili kıyaslama içeren ölçeklendirme tekniklerine ilişkin önemli bir 
tartışma noktası, bu ölçeklerin hangi ölçüm düzeyine girdiği ile ilgilidir. 
Literatürde sınıflayıcı, sıralayıcı, aralıklı ve oran ölçek türleri sınıflan-
dırması genel olarak kabul görmüştür. Saaty ve Ergu (2015), bu sınıflan-
dırmaya mutlak (absolute) ölçeği de eklemekte ve Saaty Doğrusal Önem 
Ölçeği’ni mutlak ölçek altında değerlendirmektedir. Diğer taraftan, genel 
olarak literatürde ikili kıyaslama içeren ölçeklerin aralıklı veya oran ölçek 
düzeylerinden hangisi altında değerlendirileceği ve geçerliliği üzerinde 
tartışmalar bulunmaktadır. Ayrıca bu ölçeklere, gerçek bir sıfır değerinin 
bulunmaması ve aralıkların eşit olmaması nedeniyle sıralayıcı ölçüm dü-
zeyinde olduğunu iddia eden yazarlar da bulunmaktadır (Choo ve Wedley, 
2004; Barzilai, 2005; Ishizaka ve Nemery, 2013; Saaty ve Ergu, 2015). 

İkili kıyaslama ölçeklerinde kullanılan formun iki tarafına karşılaştı-
rılacak seçenekler yerleştirilir. Bu seçeneklerden tercih edilenin işaretlen-
mesi veya birinin diğerine göre tercih edilme düzeyinin belirtilmesi iste-
nir. Bazı durumlarda ise iki seçeneğin birbirleriyle ilişkisi görsel araçlar 
içeren ikili karşılaştırma ölçekleri ile tespit edilir. 

AHP içinde yer alan Saaty Doğrusal Önem Ölçeği, ÇKKV literatü-
ründe en bilinen ikili kıyaslama ölçeğidir. Bu ölçek, alternatiflerin bir-
birleriyle ikili karşılaştırılmasına olanak tanımakta ve 1-9 aralığında 
değerlendirilmeye imkân tanımaktadır (Saaty, 1977). Bununla birlikte, 
Saaty’nin ölçeğine getirilen eleştiriler; tercihlerin oran ölçeğiyle belirti-
lemeyeceği (sıcaklık ve elektrik geriliminde gerçek 0’ın bulunmaması ne-
deniyle), ölçekte 0 değerinin bulunmaması, karar vericinin i, j ve k gibi üç 
obje için yapacağı ikili karşılaştırmalarda aij=4 ve aik=6 tercih değerlerini 
belirlemesi durumunda aik’ya 24 tercih değeri atayamaması, ölçeğin doğ-
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rusal yapıda ve sadece 1-9 aralığı ile sınırlı olmasıdır. Saaty önem ölçeğine 
alternatif olarak Hacker ve Vargas, Üssel ve Karekök (1987); Lootsma, 
Geometrik (1989); Dodd ve Donegan, Asimptotik (1995); Ma ve Zeng Ters 
Doğrusal (1991), Salo ve Hamalainen, Dengeli (1997), Ishizaka, Balken-
borg ve Kaplan ise Logaritmik (2011) ölçekleri önermiştir (Ishizaka ve 
Nemery, 2013, s. 28-31). Söz konusu ölçeklerde sözel ifadelere karşılık ge-
len karşılıklı önem değerleri ve parametreler Tablo 1’de verilmiştir.

AHP’nin dışında başka tekniklerde de tercih, yargı veya karşılaştırma 
ölçekleri önerilmiştir. Bunlardan biri olan DEMATEL (DEcision MAking 
Trial and Evaluation Laboratory) puanlama ölçeğinde 0-4 (bazı uygula-
malarda 0-3 veya 1-4) aralığında değerler bulunmaktadır ve kriterler ya da 
alternatifler arası etkileşimlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. DEMA-
TEL Puanlanma Ölçeği’nde 0 değeri “etkisiz/yok”, 1 değeri “düşük etki-
li”, 2 değeri “orta etkili”, 3 değeri “yüksek etkili” ve 4 değeri “çok yüksek 
etkili” olarak tanımlanmaktadır. Diğer taraftan MACBETH (Measuring 
Attractiveness by a Categorical-Based Evaluation Technique) Semantik 
Ölçeği’nde ise nitel kriterler içeren karar problemlerinde alternatiflerin 
1-7 (bazı uygulamalarda 0-6) arasında değerlendirilmesi yapılmaktadır. 
MACBETH Semantik Ölçek’te, semantik ifadeler sırasıyla “yok =1”, “çok 
zayıf güçlü=2”, “zayıf güçlü=3”, “orta derece güçlü=4”, “güçlü=5”, “çok 
güçlü=6” ve “aşırı güçlü=7” olarak tanımlanmaktadır (e Costa ve Vans-
nick, 1994; Wu, 2008, s. 830; Ishizaka ve Nemery, 2013, s. 28; Aktaş vd. 
2015).

Tablo 1. Dokuz Nitel İfade Bağlamında İkili Karşılaştırma Ölçekleri

İkili kıyaslama ölçeklerinin dışında, ikiden fazla objeyi aynı anda 
karşılaştırmayı sağlayan ölçekler de bulunmaktadır. Bunlar arasında öne 
çıkanlar Dengeli Tamamlanmış Blok, Doğrudan Sıralama, Para-Metrik 
Ölçeklendirme ve Birim-Toplam Kazanç’tır. 
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Dengeli Tamamlanmamış Blok (BIB; Balanced Incomplete Block) 
Tekniği, seçenek sayısının fazla olması nedeniyle ikili karşılaştırma yap-
manın güçleştiği durumlar için geliştirilmiştir. Doğrudan bir karşılaştırma 
sağlayabilmek için seçenek karşılaştırmalarının alt kümeleri oluşturulur. 
Bu alt kümelerde aynı sayıda seçenek yer alır ve bunlara tercih sırası ata-
nır. Örneğin 21 ikili karşılaştırma içeren bir problemde 3 seçenek içeren 
alt kümelerle 7 karşılaştırma yapılarak tercih değerleri elde edilebilir. Bu 
tasarım literatürde, Youden Square olarak da adlandırılmaktadır (Bose, 
1939; Crawford, 1997; Dunn-Rankin vd., 2004). 

Doğrudan Sıralama Tekniğinde karar verici, seçenekleri en çok tercih 
edilenden en az tercih edilene doğru sıralar. Aslında bu teknik, kriter ağırlık-
landırmasında da kullanılmaktadır. Tercih puanlarının veya ağırlıklarının 
elde edilmesinde sıralamanın tersinin alınması, sıralamanın üslü kuvvetle-
rinin alınması ve sıralama toplamı işlemlerinden biri kullanılır. Para-metrik 
Ölçeklendirme Tekniğinde, karar vericiye değerlendirmeye alınan obje için 
ne kadar ödeyebileceği sorulur. Böylelikle karar vericinin tercihlerinin kı-
yaslanabilir bir ölçüsü elde edilmiş olur (Zardari vd. 2015, Crawford, 1997).

Karar verici, objelerin tercih üstünlüklerini belirlemekte zorluk çeke-
bilir. Hangi objenin hangisinden daha iyi olduğunu ilk aşamada fark ede-
meyebilir. Böyle bir durumda karar vericiyi belli bir kısıt dâhilinde ter-
cihlere zorlamak, onun gerçek tercihlerini anlamak açısından önemlidir. 
Birim-Toplam-Kazanç (unity-sum-gain) Ölçeklendirme Tekniği, daha çok 
pazarlama alanında hangi ürün seçeneklerinin piyasada en başarılı olabile-
ceğini belirlemek için kullanılır. Karar vericiye elinde belli bir miktar parası 
(veya vb. bir değer) olduğu iletilir. Bu para seçeneklerin tamamının aynı 
anda alınmasına yetmeyecek miktardadır. Ardından, seçeneklerin çiftler 
halinde karşılaştırıldıkları ve birbirlerine göre ek maliyetlerinin yer aldığı 
soru formu karar vericiye yöneltilir.  Karar verici her bir seçenek çiftin-
de kendi faydası açısından değerlendirme yapar. Böylelikle karar vericinin 
belirli bir dizi seçenek arasından tercih değerleri belirlenmiş olur. Değer-
lendirmelerde para yerine indeks değeri kullanılması da mümkündür. Bu 
durumda en yüksek değeri belirlenen indekse göre karşılaştırmalar yapılır 
(Crawford, 1997; Herbst ve Coldwell, 2004, s. 62-73).

Bahsi geçen ölçeklerin haricinde, literatürde kıyaslama amacıyla kulla-
nılan kategorik veya tepkilere dayalı ölçekler de bulunmaktadır.  Kategorik 
ölçeklendirme tekniklerinde öncelikle seçeneklerin benzerlikleri tespit edil-
meye çalışılır. Serbest kümeleme (free clustering), ikili benzerlik karşılaş-
tırmaları, üçlü benzerlik karşılaştırmaları, oran tahmini, koşullu sıralama 
kategorik ölçeklendirme tekniklerine verilebilecek örnekler arasında yer 
almaktadır. Kategorik ölçeklendirme teknikleri özellikle objeleri gruplara 
ayırmada ve bu gruplar üzerinde değerlendirme yapmada faydalı teknik-
lerdir. Tepkilere dayalı ölçeklendirme sağlayan teknikler arasında ise Ay-
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nı-Farklı Tekniği, Gizlilik (latency) Tekniği, Çizgide İşaretleme Tekniği yer 
almaktadır. Aynı-Farklı Tekniği’nde, karar vericiden, iki objeyi aynı ya da 
farklı olarak değerlendirmesi istenir. Gizlilik (latency) tekniğinde, iki obje 
sırayla karar vericiye gösterilir ve elindeki buton benzeri bir araçla bu iki 
objenin aynı veya farklı olup olmadığını belirtilmesi istenir. Karar vericinin 
tepkileri arasındaki süreler değerlendirmeye alınarak benzerlik ölçüsü ge-
liştirilir. Çizgede işaretleme tekniği ise objeleri/seçenekleri bir ucunda aynı 
ifadesi diğer ucunda farklı ifadesi bulunan bir çizge aracılığıyla karşılaş-
tırma olanağı tanımaktadır. Karar verici, iki objenin birbirine benzediğini 
düşünüyorsa aynı ifadesine, farklı olduklarını düşünüyorsa farklı ifadesine 
doğru işaretleme yapmalıdır (Crawford, 1997; Dunn-Rankin vd., 2004).

2.2. Kıyaslama İçermeyen Ölçeklendirme Teknikleri

Kıyaslama içermeyen ölçeklendirme (doğrudan değerlendirme) teknik-
lerinde, değerlendirilen objenin, bireyin, adayın veya kategorinin diğer(ler)
iyle doğrudan karşılaştırılması söz konusu değildir. Karar vericiden ilgili 
değeri tek başına değerlendirmesi istenir. Diğer bir ifadeyle ölçeklenecek 
değer, diğer değerlerden bağımsız olarak değerlendirmeye alınır. Bu grup 
teknikler arasında en bilinenler tercih ölçekleri, tutum ölçekleri, Sürekli De-
recelendirme Tekniği, Sıralanmış Derecelendirme Tekniği ve Stapel ölçeği-
dir (Crawford, 1997; Dunn-Rankin vd., 2004; Kainulainen vd. 2009).

Sürekli Derecelendirme Tekniğinde, karar vericiden, kart veya kâğıt 
ile sunulan form üzerinde değerlendirilen seçenek için görüşlerini yan-
sıtan değeri işaretlemesi istenir. Kartın sol tarafında en olumsuz görüş, 
sağ tarafında ise en olumlu görüş yer alır. Bu iki uç nokta eşit aralıklara 
bölünerek; karar verici değer atamasında yönlendirilir. Bu aralıklarda yer 
alan herhangi bir noktaya doğrudan değer atanabileceği gibi en olumsuz 
görüş 0 en olumlu görüş 100’e denk gelecek biçimde derecelendirmede 
yapılabilir. Söz konusu aralıklar milimetre veya inç birimleriyle de belirle-
nebilir. Sıralanmış Dereceli Ölçeklendirme Tekniğinde ise değerlendirile-
cek seçenek için belli bir aralıkta yer alan puanlar veya ifadeler kullanılır. 
Ölçeğin bir ucunda en kötü değer, diğer ucunda ise en iyi değer yer alır. 
Böylelikle kategorize edilmiş bir ölçeklendirme işlemi gerçekleştirilmiş 
olur. Bu tekniğin Sürekli Değerlendirme Tekniğinden farkı, aralıkların 
her birinin ayrı kategoriye karşılık gelmesidir. Derecelendirme kesikli de-
ğerler üzerinden yapılmaktadır. Benzer ölçek yapısını, tutum ölçeklerinde 
de görmek mümkündür. Ayrıca, iki uç nokta arasında aralıkların taşıdığı 
değerler önyargılı yaklaşımı engellemek amacıyla belirtilmeyebilir. Böyle 
bir değerlendirmede toplam puan, aralık sayısına bölünür ve karar veri-
cinin işaretlediği aralığın denk geldiği yer ile çarpılarak ölçeklendirme 
gerçekleştirilir. Sıralanmış dereceli ölçeklerde grafiklerden de yararlanı-
labilmektedir. Bu amaçla surat çizimleri (asık surattan, gülen yüze doğru), 
termometre çizimleri (0’dan 100’e doğru) kullanılabilir. Ayrıca literatürde 
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tümüyle anlamsal ifadelerden oluşan ölçeklerden de yararlanılmaktadır 
(Crawford, 1997; Dunn-Rankin vd., 2004).

Tek bir ifadenin orta dereceye yerleştirildiği ve bu ifadenin altında 
ve üstünde beşer derecenin yer aldığı ölçek türü olan Stapel ölçeği, adını 
geliştirici Jan Stapel’den almıştır (Vidali ve Holloway, 1975). Stapel ölçe-
ğinde orta dereceye sıklıkla “çok iyi” veya “çok kötü” ifadeleri yerleşti-
rilmektedir. Çok kötü ifadesi temel alınarak yapılan değerlendirilmede, 
seçeneğin çok kötü ifadesinden daha fazlasını hak ettiği düşünülüyorsa 
(+) yönünde değerlendirme yapılır. Böylelikle “çok kötü” olumsuz ifade-
sinden, daha kötüye doğru bir gidiş söz konusu olur. Diğer taraftan “çok 
kötü” ifadesinin ağır olduğu ve bu ağırlığın belli düzeyde aşağı çekilmesi 
gerektiği düşüncesi hâkim ise değerlendirmede negatif sayılar kullanılma-
lıdır (Vidali ve Holloway, 1975; Haley ve Case, 1979).

Tutum ölçekleri, kriterler veya alternatifler arasından doğrudan karşı-
laştırma içermeyen ve literatürde yaygın kullanım alanı bulan ölçeklerdir. 
Tutum, bireyin (bazı durumlarda tüzel kişiliklerin veya toplulukların) bel-
li bir objeye/varlığa yönelik düşünce, duygu ve davranışlarının eğilimidir. 
Bir dizi ifade, sıfat ya da soruya verilen cevaplardan yapılan çıkarsamalar, 
bireylerin belli bir tutum konularına ilişkin tepkilerinin ölçülmesine ola-
nak sağlar. Bu amaçla kullanılan ölçekler, tutum ölçekleri olarak adlandı-
rılır. Söz konusu ölçekler, bireylerin değerlendirilen tutuma katılımlarının 
ölçülmesi amacıyla yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunun temel nedenle-
ri arasında, maliyetlerinin düşük olması, uygulama kolaylığı, verimliliği, 
tekrarlanabilmesi, sistematik olması ve gizil yapıların ölçülmesine olanak 
sağlaması yer alır. Diğer taraftan tutum ölçeklerinin bazı olumsuz yönleri 
de bulunmaktadır. Tutum ölçekleri; önceden hazırlanmış olması nedeniyle 
karşılaşılan problemi tüm yönleriyle karşılamayabilir, geniş aralıklı olarak 
hazırlanması nedeniyle belli bir problemin ölçümünde etkili olmayabilir 
ve tepki kurulumu söz konusu olabilir. Ayrıca tutum ölçeklerinde, hangi 
özelliklerin önemli olduğu varsayımsaldır. Bu olumsuz yönleri tutum öl-
çeklerinin mevcut teknolojik şartlar altında sıklıkla kullanılmasına engel 
teşkil etmemektedir. Tutum ölçekleri; bireylerin tutumlarının belirlenme-
sinde, tutumlarına etki eden faktörlerin incelenmesinde ve bireyin uyum 
problemlerinin tespitinde kullanılmaktadır. Bogardus Toplumsal Uzaklık 
Ölçeği, Thurstone Eşit Görünümlü Aralıklar Ölçeği, Guttman Birikimli 
Ölçeği, Likert Dereceleme Toplamları Ölçeği ve Osgood Duyusal Anlam 
Ölçeği yaygın kullanılan tutum ölçekleridir (Edwards, 1957, s. 47; Dawis, 
1987; Dwyer, 1993; Tavşancıl, 2006, s. 71-107; Erkuş, 2014, s. 66-80).

3. Aralıklı ve Aşamalı Tercih-Önem Ölçeği

Çok kriterli karar problemlerinde çözüm için dikkate alınan kriterlerin 
ölçme düzeylerinin, değişim aralıklarının, önem düzeylerinin birbirinden 
farklı olması ve tercihlerin etkin temsil edilememesi, karar vericiyi kriterle-
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rin ölçeklendirilmesi işlemlerine yöneltmektedir. Ayrıca, karar probleminin 
çözümünde kullanılacak tekniğin varsayımlarının karşılanması gerekliliği 
de ölçeklendirmeyi başvurulma nedenlerden biridir. Bu bağlamda, ÇKKV 
tekniklerinden bazıları işlem adımları içinde kriterlerin ölçeklendirilmesini 
sağlarken (AHP, ANP, DEMATEL, MACBETH gibi), bazıları karar mat-
risindeki verilerin niceliksel yapıya doğrudan sahip olduğu varsayımı ile 
çözüme gitmektedir. Bu noktada, en az aralıklı ölçekle ölçülmüş değerlerin 
karar vericinin tercih yapısını yansıtmakta yeterli olacağı düşünülmektedir 
(Roberts, 1985; Kainulainen vd., 2009; Jahan ve Edwards, 2015; Podviez-
ko ve Podveko, 2015; Gardziejczyk ve Zabicki, 2017). Bu bağlamda, çalış-
ma kapsamında önerilen ve içeriği aşağıda açıklanan Aralıklı ve Aşamalı 
Tercih-Önem Ölçeği’nden, kriterlerin ölçeklendirilmesinde yararlanılabilir. 
Söz konusu ölçek, psikolojik ya da tutumsal ölçümlerin süreklilik taşıması 
ve sonsuz derecede bölümlendirilebilir olması ilkesine dayanmaktadır.

Aralıklı ve Aşamalı Tercih/Önem Ölçeği’nde değerler 0 ile 10 arasın-
da değişmektedir. En küçük değer 0 (sıfır)’dır ve ilgili kategorik değerin 
kesinlikle tercih edilmeyeceğini, dolayısıyla karar problemine bu değe-
ri taşıyan alternatiflerin alınmayacağını gösterir. Diğer bir ifadeyle ilgili 
kategorik değer 0 değeri ile değerlendirilmişse; karar problemi için veto 
değeri özelliğine sahiptir. En büyük değer ise 10’dur ve ilgili kategorik 
değerin karar verici için kesin tercih edilirliğini göstermektedir. Böyle bir 
değere sahip alternatif kesin tercih bildirir ve diğer kriterlere bakılmaksı-
zın karar probleminin çözümü, bu değeri taşıyan alternatifler üzerinden 
aranır. Diğer değerler ara değerlerdir ve bu değerlerin netleştirilmesi aşa-
malı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu ölçekte, tercih edilebilirlik düzeyi 
en olumsuz değer olan 0’dan en olumlu değer olan 10’a doğru eşit aralıklı 
olarak artmaktadır. 5 değeri ölçeğin tam ortasında yer almaktadır. 

Ölçeklendirme işlemine, karar vericinin ilgili kriterin her bir kate-
gorisi için en yakın tercih değerini atamasıyla başlanır. Daha sonra ka-
tegoriler aynı değere sahip olma durumuna göre gruplandırılarak karar 
vericiye sunulur. Böylelikle kategorilerin tercih edilme düzeylerinin tam 
olarak anlaşılması sağlanır. Örneğin; nitel bir kriterin G, H, K gibi üç ka-
tegorisi 3 tercih değeri ile değerlendirilmişse; ikinci aşamada, söz konusu 
kategorik değerler birlikte değerlendirmeye alınır. İkinci aşamada, bu ka-
tegoriler için 3’ten 4’e doğru ondalık değerleri içeren 10’lu ölçek kullanılır. 
Ayrıca, karar vericiye istediği kategorinin tercih değerini 2 veya 4 tercih 
değerine dönüştürme seçeneği de ölçeğin içinde sunulur. Böylelikle değer-
lendirmelerde geçişlilik sağlanarak, en doğru biçimde tercihlerin yansıtıl-
masına olanak tanınır. Eğer bu değerlendirmede kategorilerden 2 tercih 
değeri alan varsa bir sonraki aşamada 2 tercih değeri verilen kategorilerle, 
4 tercih değeri verilen varsa yine bir sonraki aşamada 4 tercih değeri ve-
rilen kategorilerle birlikte değerlendirilmeye alınır. Ara değerler verilmesi 
durumunda her bir kriter için 3,1’den başlanarak 3,9’a dek 0,1’lik artışlarla 
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değerlendirme gerçekleştirilir. Benzer biçimde bu süreç virgülden sonra 
yeterli görülecek basamak değerine kadar genişletilebilir. Böylelikle karar 
verici, değerlendirmelerin gerçekçi olduğunu veya yeterli olduğunu düşü-
nünceye dek bu adımlar tekrarlanabilir. Ölçeğin üç aşamalı uygulamasını 
içeren ilgili örneğe ilişkin değerlendirmeler Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Aralıklı ve Aşamalı Tercih/Önem Ölçeği Örnek Gösterimi

Şekil 1’de yer alan örnekte; karar vericinin ikinci aşamada G ve K kate-
gorileri için 3,7; H kategorisi için 3,1 değeri verdiği varsayılmıştır. Üçüncü 
aşamada H kategorisi tek başına değerlendirilecektir. Diğer taraftan G ve K 
kategorileri, Şekil 2’de görüldüğü üzere üçüncü aşamada birlikte değerlen-
dirilmiş ve G için 3,72; K için 3,75 tercih değerleri uygun bulunmuştur. Bu 
örnekte karar verici, H kategorisi için ikinci aşamada, diğer kategoriler için 
üçüncü aşamada yaptığı değerlendirmenin yeterli olduğunu ve daha fazla 
aşamaya gerek kalmadığını belirterek değerlendirmeyi sonlandırmıştır. Şe-
kil 1’de yer alan oklar ise alt ve üst tercih değerlerine geçişi göstermektedir. 
Ayrıca, ölçekle karar vericiye ara değer kullanma imkânı verilmiş ve ölçüm 
düzeyinin eşit aralıklı olabilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bununla birlik-
te, kategorilerin ya da kriterlerin birbiriyle ikili karşılaştırması yapılmadan 
bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi sağlanmıştır.
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Aralıklı ve Aşamalı Tercih-Önem Ölçeği, kriterlerin ağırlıklandırıl-
ması amacıyla da kullanılabilir. Bu amaçla kriterler için önem değerleri 
atanır. Karar verici, kriterlere atanan önem değerlerinden tatmin olduktan 
sonra, kriterlerin ağırlık değerlerinin belirlenmesi aşamasına geçilir. Bu 
bağlamda her bir j kriterine atanan önem değeri (tj), tüm kriterlerin önem 
değerleri toplamına oranlanarak ilgili kriterin ağırlık (wj) değeri tespit edi-
lir. Bu amaçla eşitlik (1)’den yararlanılır.

       (1)

Çalışmanın izleyen bölümünde Aralıklı ve Aşamalı Tercih-Önem Öl-
çeğinin bir karar problemi üzerinde uygulanmasına yer verilecektir.

4. Uygulama

Bu bölümde önerilen ölçeğin gerçek yaşam verileri üzerinde uygu-
lanmasına yer verilmiştir. Bu bağlamda, Eskişehir ili Tepebaşı ilçesinde 
kiralık ev seçim problemi ele alınarak nitel kriterlerin kategorik değerleri 
ölçeklendirilmiş, ardından kriterlerin ağırlıklandırılması işlemine geçil-
miştir. Söz konusu problemde karar verici, site içinde yer alan ve üç oda 
bir salondan oluşan sekiz ev arasından dokuz kriter bağlamında yapılacak 
değerlendirme neticesinde seçim işlemi gerçekleştirecektir. Kiralık konut 
problemine ilişkin karar matrisinin oluşturulmasında, kiralık ve satılık 
konut ilanlarında etkin olarak kullanılan bir e-ticaret pazar yerinden ya-
rarlanılmıştır (www.sahibinden.com). Söz konusu pazar yeri, konut ve mo-
torlu araç başta olmak üzere yedek parça ve ikinci el piyasasında yaygın 
olarak yer edinen ve işletmeden-tüketiciye (B2C), tüketiciden-tüketiciye 
(C2C) satışa imkân sağlayan web sitesi, mobil sitesi ve mobil uygulamaya 
sahiptir (www.eticaretcagi.com). Kiralık konut problemine ilişkin ölçek-
lendirilmemiş karar matrisi Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Ölçeklendirilmemiş Karar Matrisi
Kriterler
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

A1 Aşağı 
Söğütönü

3000 180 Orta Kuzey İyi Var Var Var

A2 Aşağı 
Söğütönü

2300 140 Üst Kuzey İyi Var Var Var

A3 Aşağı 
Söğütönü

4000 150 Giriş Güneybatı İyi Var Var Var

A4 Batıkent 2450 155 Üst Güney Normal Var Var Yok

A5 Çamlıca 1420 105 Giriş Doğu Kötü Yok Var Yok
A6 Batıkent 3000 135 Giriş Güneybatı İyi Var Yok Var

A7 Çamlıca 1420 120 Giriş Doğu Kötü Yok Yok Yok

A8 Aşağı 
Söğütönü

3500 150 Giriş Güneydoğu Çok iyi Var Var Var
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Tablo 2’de K1 ilan konumunu (mahalle), K2 toplam aylık kiralama 
bedelini (kira ve aidat toplamı), K3 konutun net m2 olarak genişliğini, K4 
kat konumunu, K5 konutun cephesini, K6 temizlik/kullanım durumunu, 
K7 güvenlik sistemi varlığını, K8 çocuk oyun alanlarının bulunma duru-
munu, K9 spor tesislerinin varlığını ve A1-A8 alternatif konutları göster-
mektedir. Kriterlerden K1, K4, K5, K6, K7, K8 ve K9’un nitel (sınıflayıcı 
veya sıralayıcı ölçekle ölçülmüş) kriterler olduğu görülmektedir. Söz ko-
nusu kriterler karar vericinin tercihleri doğrultusunda Aralıklı ve Aşamalı 
Tercih Ölçeği ile ölçeklendirilmiştir. Bu bağlamda ilan konumu kriterinin 
ölçeklendirme süreci Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. İlan Konumu Kriterinin Aşamalı Olarak Ölçeklendirilme Süreci
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Şekil 2’de ilan konumu kriterinin üç aşamada kesin tercih değerinin 
elde edilmesi süreci gösterilmiştir. Diğer kriterler içinde benzer süreç iz-
lenerek Tablo 3’te yer alan kesin tercih değerlerine ulaşılır.

Tablo 3. Nitel Kriterlerin Aralıklı ve Aşamalı Tercih-Önem Ölçeği ile 
Ölçeklendirilmesi

Kriter Kategoriler
1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama Kesin 

Tercih 
DeğeriTercih Değeri Tercih 

Değeri Tercih Değeri

K1

Aşağı Söğütönü 6 6,7 6,73 6,73
Batıkent 7 7,5 7,51 7,51
Çamlıca 5 5,3 5,37 5,37

K4

Giriş Kat 4 4,4 4,45 4,45
Ara Kat 9 9,1 - 9,1
Üst Kat 3 3,2 3,25 3,25

K5

Doğu 6 6,3 6,34 6,34
Güneydoğu 7 7,4 7,43 7,43
Güney 8 8,5 8,51 8,51
Güneybatı 7 7,4 7,48 7,48
Kuzey 3 3,1 - 3,1

K6

Çok İyi 8 8,6 8,67 8,67
İyi 8 8,1 8,12 8,12
Normal 6 6,5 6,56 6,56
Kötü 2 - - 2

K7
Var 7 7,5 - 7,5
Yok 3 3 - 3

K8 
Var 8 8,8 8,85 8,85
Yok 3 2 2,7 2,70

K9
Var 7 7,6 7,64 7,64
Yok 4 3 3,3 3,3

Tablo 3’te nitel kriterlerin ölçeklendirilme işlemi sonrası atanan yeni de-
ğerleri görülmektedir. Karar verici tercihlerini en az bir, en fazla üç aşamada 
netleştirmiştir. Ayrıca, karar verici sadece K8 kriterinin “yok” kategorisi için 
tercih değerini aşağı yönlü yenilemiştir. Tüm kategorik değerler arasında en 
yüksek tercih değeri kat konumu kriterinin “ara kat” kategorisine verilmiştir. 
Bu tercih, karar verici açısından konutun ara katta olmasının önemini göster-
mektedir. Ayrıca karar verici, kriterlerin birbirlerine göre öncelik ya da önem 
değerlerinin farklı olduğu düşüncesindedir. Bu nedenle kriterlerin ağırlıklan-
dırılması amacıyla yine Aralıklı ve Aşamalı Tercih Ölçeği kullanılmıştır.
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Tablo 4. Kriterlerin Ağırlık Değerleri

Kriter
1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama Kesin 

Önem 
Değeri

Ağırlık 
Değeri

Opt. 
YönüÖnem Değeri Önem Değeri Önem Değeri

K1 8 8,8 8,85 8,85 0,1449 Maks
K2 8 8,7 8,71 8,71 0,1426 Min
K3 8 8,5 - 8,50 0,1392 Maks
K4 8 8,8 8,82 8,82 0,1444 Maks
K5 6 6,6 6,62 6,62 0,1084 Maks
K6 6 6,6 6,61 6,61 0,1083 Maks
K7 4 4,4 4,45 4,45 0,0729 Maks
K8 6 6,4 - 6,40 0,1048 Maks
K9 2 2,1 - 2,10 0,0344 Maks

Karar verici açısından en önemli kriterin K1 (konutun konumu) ve en az 
önemli kriterin ise K9 (spor tesislerin varlığı) kriteri olduğu Tablo 4’ten anlaşıl-
maktadır. Tablo 3’te yer alan nitel kriterlere ait yeni tercih değerleri ve Tablo 4’te 
yer alan kriter ağırlık değerleri kullanılarak son adımda problemin çözümü ta-
mamlanacaktır. Bu amaçla problemin yapısına uygun herhangi bir ÇKKV tek-
niğinden yararlanmak mümkündür. Bu çalışmada problemin çözümüne yönelik 
MAUT (Multi Attribute Utility Theory; Çok Nitelikli Fayda Teorisi)- Toplamsal 
Model’den yararlanılmıştır (Ishizaka ve Nemery, 2013, s. 81-87). MAUT’un uy-
gulanmasında kullanılan kriterlerin optimizasyon yönleri de Tablo 4’te belirtil-
miştir. Ayrıca karar vericinin tüm kriterlerde marjinal fayda fonksiyonu doğru-
sal olarak kabul edilmiştir. MAUT ile elde edilen çözümlemelerde alternatifler 
Ui değerlerine göre; A1>A4>A8>A3>A6>A2>A5>A7 biçiminde sıralanmıştır. 
Buna göre karar verici ilk sırada yer alan A1 alternatifini tercih edecektir.

5. Sonuç

Çok kriterli karar verme teknikleri, bireylerin günlük kararlarından 
büyük organizasyonların stratejik kararlarına kadar uzanan geniş bir yel-
pazede başarıyla uygulanmaktadır. Çok kriterli karar verme teknikleri, 
dolaylı veya doğrudan kriterler arası telafi işlemleriyle karar probleminin 
çözümünü sağlamaktadır. Bu noktada, karar problemlerinin çözümünde 
kullanılan kriterlerin değişim aralıklarının ve/veya önem düzeylerinin 
birbirinden farklı olması, karar vericinin tercihlerinin probleme yansıtıl-
masındaki eksiklikler gibi çok sayıda sorun çok kriterli karar verme tek-
niklerinin uygulanmasında güçlükler yaratmaktadır. Söz konusu sorunla-
rın ortadan kaldırılması için ölçeklendirme işlemlerine başvurulur. Böy-
lelikle, karar problemi daha iyi bir biçimde tanımlanabilir ve problemin 
yapısına uygun çok kriterli karar verme tekniği başarıyla uygulanabilir.

Bu çalışmada, karar vericinin tercih yapısını en iyi biçimde yansıtmak 
amacıyla bir ölçek önerisi sunulmuştur. Aralıklı ve Aşamalı Tercih-Önem 
Ölçeği adı verilen söz konusu ölçekle, nitel kriterler eşit aralıklı olacak 
biçimde ölçeklendirilebilecektir. Ayrıca, ilgili ölçekten karar problemle-
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rinde kriterlerin ağırlıklandırılması aşamasında da yararlanılabilecektir.
Aralıklı ve Aşamalı Tercih-Önem Ölçeği’nde, kriterlerin yapısına 

göre tercih/önem değeri belirleme süreci, virgülden sonra yeterli görüle-
cek basamak değerine kadar genişletilebilir. Böylelikle karar verici, de-
ğerlendirmelerin gerçekçi olduğunu veya yeterli olduğunu düşününceye 
dek bu adımlar tekrarlanabilir. Bununla birlikte, kategorilerin ya da kri-
terlerin birbiriyle doğrudan ikili karşılaştırma yapılmadan, bütüncül bir 
yaklaşımla değerlendirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu 
yapısıyla Aralıklı ve Aşamalı Tercih-Önem Ölçeği, kıyaslamalı ve kıyas-
lama içermeyen ölçeklerin ortak özelliklerini taşımaktadır.

Aralıklı ve Aşamalı Tercih-Önem Ölçeği, karar vericinin kriterler 
üzerindeki tercihlerini aşamalar halinde en iyilemeyi ve doyuma ulaştır-
mayı hedeflemektedir. Bu işlem gerçekleştirilirken tercihlerin teorik ola-
rak sonsuz derecede bölümlenebilen ölçek üzerinde alınması sağlanmak-
tadır. Söz konusu ölçeğin, literatüre yeni bir bakış açısı kazandıracağı ve 
karar vericilere karşılaşacakları karar problemlerinin çözümlerinde fayda 
sağlayacağı düşünülmektedir.
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1. GİRİŞ

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ilk kez görülen ve hızla yayı-
lan koronavirüs (CoV) enfeksiyonu (2019-nCoV), Dünya Sağlık Örgütü 
- DSÖ (World Health Organisaton-WHO) tarafından “Covid-19” (Koro-
navirüs Hastalığı 2019’un kısaltması) olarak adlandırılmış, salgının hız-
lı yayılım göstermesi nedeniyle de 11 Mart 2020 tarihinde pandemi ilan 
edilmiştir. Covid-19’un tedavisinde kullanılacak etkin bir tedavi yöntemi 
henüz bulunamamıştır. Ancak kısa sürede yapılan birçok araştırma Co-
vid-19’a karşı korunmak ve virüsün yayılımını azaltmak için koruyucu 
yöntem olarak güçlü bir bağışıklık sisteminin son derece önemli olduğu 
vurgulanmaktadır. Yine literatürde yer alan araştırmaların sonuçlarına 
göre bağışıklık sistemine olumlu etkileri olduğu bilinen antioksidan özel-
liğindeki vitaminler, D vitamini, omega 3 yağ asitleri, vitamin B-6, fosfor, 
demir, magnezyum, çinko ve selenyum mineralleri ile prebiyotikler ve 
probiyotiklerde katkı sağlamaktadır (Eskici, 2020). Dolayısıyla insan, vü-
cudu için gerekli olan temel besinleri, vitamin ve mineralleri alarak, den-
geli ve sağlıklı beslendiğinde bağışıklık sistemi güçlenecek ve vücuttaki 
enfeksiyonel hastalıkları yaşama ihtimalini düşürecektir. Vücuda giren 
her maddeyi tarayarak, zararlı olanlar için anında savunma mekanizması 
oluşturup kişinin enfeksiyon ve hastalıklardan korunmasını bağışıklık sis-
temi sağlamaktadır. Bağışıklık sistemi, insanın hastalıklara karşı korun-
masını sağlayan, yabancı ve zararlı olan tüm maddeleri tanıyıp bu mad-
delerin yok edilmesi için savaşan reaksiyonlar olarak ifade edilmektedir. 
Bağışıklık sisteminin başlıca görevi; vücutta belli aralıklarla temasta bu-
lunan normal olmayan hücre ve moleküllerin belirlenmesi sonucu metabo-
lik hastalıkların ilerlemesine engel olmaktır (Chinen, Fikelman ve Shearer 
2006, Porth, 2011; akt. Çetin, 2020).

Kaz etinin diğer hayvan türlerine göre insan bağışıklığını kuvvet-
lendiren ve insan beslenmesindeki hayvansal protein açığını kapatan bir 
besin kaynağı olduğuna işaret eden araştırmalar mevcuttur. Günümüzden 
3000 yıl önce Mısır’da evcilleştirilen kaz etinin içerdiği vitamin değerle-
rine bakıldığında protein değeri yüksek, riboflavin, niasin, pantotenik asit, 
A, B, B1, B2, D, E, vitamin B-6, fosfor, demir, magnezyum, çinko ve se-
lenyum açısından zengin bir et olarak değerlendirilmektedir (İHA, 2019). 
Et, içerdiği mikrobileşikler (mineral madde ve vitamin) ve makrobileşik-
ler (protein ve yağ) sayesinde insan beslenmesinde önemli bir konuma sa-
hiptir. Yeterli miktarda tüketimi ile insan vücudunun doğal büyüme ve 
gelişmesini sürdürdüğü ve normal fizyolojik fonksiyonlarını yapabilmeye 
imkân sağladığı belirtilmektedir. Kaz etinin Glisemik İndeksi(GI) değeri-
nin düşük olması obezite, diyabet ve çeşitli kanser türlerinin oluşma riski-
ni azalttığı ve bağışıklık sistemini güçlü tuttuğu ifade edilmektedir. (Çe-
lik, 2013). Kaz eti omega-3, demir, arginin, aminoasitler, doymamış yağ 
asitleri gibi unsurları bileşiminde içermesinden dolayı diğer et ürünleri 
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arasından öne çıkmaktadır (Gündüz, Dölekoğlu, & Say, 2019). Protein de-
ğeri yüksek olan kaz etinin, vücutta hasar gören hücrelerin onarılmasına 
ve hücre dokularının yenilenmesine yardımcı olduğu ve vücudun bağı-
şıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı koruduğu bilinmektedir. 
Kaz eti, lezzetli, lifli, yağlı ve besleyicidir (Gülbaz, 2004). Kaz etinin; 
et kalitesi özellikleri açısından değerlendirilmesinde kuzu etine benzerlik 
gösterdiği (su tutma kapasitesi, pH, kuru madde, renk vs.), ancak yağ asidi 
bileşimi açısından kuzu etinden daha iyi değerlere sahip olduğu belirtil-
miştir (Kalaycı ve Yılmaz, 2010). Uçar ve ark. (2001) çalışmasında, kaz 
etinin diğer kümes hayvanları etlerine göre yüksek besleyici değere sahip 
olduğunu ve özellikle protein açığının kapatılmasında alternatif bir gıda 
olarak yararlanılabileceğini ifade etmektedir. 

Besin değeri, verimliliği ve dayanıklılığı bakımından diğer kanatlı-
lardan ayrışan kaz etinin yeteri kadar öneminin bilinmediği düşünülmek-
tedir. Bu bağlamda kaz etinin bağışıklık güçlendirici bir gıda olduğu ön-
görüsü ile kaz etinden pastırma yapılabilir mi sorusundan yola çıkılarak et 
teknolojisine yeni ürün kazandırma amacıyla yapılacak olan araştırmalara 
öneri getirilmeye çalışılmıştır. Pastırma fermente bir ürün olarak çok uzun 
yıllardır ürün işleme ve gıda muhafaza yöntemi olarak uygulanmaktadır. 
Bilindiği üzere fermantasyon gıdaların muhafazası yanında, besin değe-
rini (elzem amino asitler ve vitamin içeriği) ve lezzetini arttıran doğal bir 
yöntemdir. Pastırmanın, fermente bir ürün olarak sağlığı geliştirici fayda-
ları vardır. Ayrıca faydalı mikroorganizmaları barındırması bakımından 
yüksek riskli besinleri muhafaza etme, besin unsurlarını iyileştirme, anti-
oksidan üretimi, tedavi edici unsurları ve bağışıklık sistemine etkileri gibi 
biyolojik fonksiyonları da bünyesinde içermektedir (Karaçıl & Tek, 2013). 

Bu bölümün kapsamı kaz ve pastırma konularını temel alan bilimsel 
çalışmalardan oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular ışığında kazların ge-
nel özellikleri ve kaz yetiştiriciliği; pastırmanın genel özellikleri ve yapım 
aşamaları, duyusal analiz değerlendirmelerine yönelik araştırma bilgileri 
derlenmiştir.

2. KAZIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Kaz (bilimsel adıyla Anserini), Anatidae familyasından, tüyleri be-
yaz ve gri, perdeli ayaklı, erkek ve dişisinin boyutları aynıdır (Anonim, 
2020). Genellikle kuğudan küçük, ördekten büyüktür. Otla beslenirler, 
böcek, solucan ve benzeri canlıları yiyen türleri de vardır. Yeryüzünün 
hemen hemen tüm sulak alanlarında yaşayabilir. Ömürleri yaklaşık olarak 
20 - 30 yıldır. Evcil ve yabani türleri bulunmaktadır. Yerli kaz çeşitleri 
farklı renk, görünüm ve büyüklükte olamaktadır. Yerli kaz türleri Avrupa 
kökenli kazlar (Anser Anser) ve Asya kökenli kazlar (Anser Cygnoides) 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır  (Peşmen & Yönetken, 2019, s. 22). Aynı 
zamanda ilk evcil kümes hayvanları olan kazlar, diğer kümes hayvanları-
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na göre hastalıklara ve düşük sıcaklık koşullarına daha dayanıklıdır. Kaz 
etinin iyi bir protein, omega-3 ve demir kaynağı olması, özellikle arginin 
olmak üzere esansiyel aminoasitleri içermesi ve doymamış yağ asitleri 
oranının yüksek olması nedeniyle diğer et ürünleri arasından öne çıkan, 
insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan bir et ürünüdür (Gündüz, 
Dölekoğlu, & Say, 2019). 

Günümüzde dünyanın çeşitli bölgelerinde yetiştirilen kaz ırkları Em-
den Kazı, Toulouse Kazı, Afrika Kazı, Sebastopol Kazı, Buff Kazı, Kana-
da Kazı, Pilgrim Kazı, Linda Kazı, Landes Kazı, Mast Kazı, Mamut Kazı, 
Mısır Kazı, Çin Kazı ve Roma Kazı olarak sayılabilir. Roma Kazı, dünya-
nın en eski evcil kanatlı ırklarındandır ve et kalitesi yüksektir. Çin Kazı 
ise ırklar arasında en yüksek yumurta verimine sahip olan ırktır (Gülbaz, 
2004). Geliştirilmiş ırklara ek olarak hibrit elde etmeye yönelik çalışmalar 
da Roma Kazı ile Çin Kazı kullanılarak yapılan ıslah çalışmaları sonucun-
da Beyaz İtalyan Kazı elde edilmiştir. Aynı zamanda Beyaz İtalyan Kazı 
etlik kaz üretimi amacıyla gerçekleştirilen birçok melezleme çalışmasında 
ebeveyn olarak kullanılmaktadır. Almanya ve İngiltere’de özel kuruluşlar 
tarafından geliştirilmiş olan, Eskildsen ve Stow kazları da bulunmaktadır. 
Bunun yanı sıra Fransa’da INRA (Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü) ve 
Fransız Tavukçuluk ve Su Kültürü Seçim Programları Sendikası iş birliği 
ile beyaz kaz G35 et ve gri kaz G36, kaz ciğeri üretimi amacıyla geliştiril-
miştir.  (Cilavdaroğlu, Yamak, & Boz, 2020). Türkiye’de ise yaygın olarak 
yetiştiriciliği yapılan ve Türk kazı olarak bilinen genotipin dört varyetesi 
bulunmaktadır. Bu varyeteler tüy rengine göre beyaz, alaca (siyah-beyaz), 
gri (kül rengi), kahverengi-sarı ve siyah (Resim 1) olarak adlandırılmakta-
dır. Ergin canlı ağırlık ortalama olarak 3,5-5 kg’dır, büyüme hızı düşüktür, 
14-16 haftalık yaşta istenen canlı ağırlığa ulaşabilmektedir. Türk ırkı yerli 
kazlarda canlı ağırlık 3,5-5,0 kg, yumurta verimi 10-15 adet/yıl, yumurta 
ağırlığı 130-150 g arasında değişmektedir (Arslan, 2017).

 Resim 1: Türk yerli kaz ırkları (Arslan, 2017, s. 57).

Kaz yetiştiriciliği, daha çok Güneydoğu Asya ve Doğu Avrupa ülke-
lerinde soğuk iklimlere sahip ve su kaynaklarının bol olduğu ülkelerde ya-
pılmaktadır. Çin, Rusya, Mısır, Romanya, Ukrayna, Polonya, Madagaskar 
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ve Macaristan kaz yetiştiriciliği önde gelen ülkeler arasındadır. Bu ülke-
lerin çoğunda kazlar, kaz eti, kaz ciğeri ve kaz tüyü elde etmek amacıyla 
yetiştirilmektedir. Kazlardan elde edilen verimler arasında et üretimi en 
başta gelse de, kaz yetiştirme amaçları ülkelere göre farklılıklar göstere-
bilmektedir. 

Türkiye’de kaz yetiştiriciliği iklim ve su kaynakları zenginliği ile 
önemli bir potansiyele sahiptir. Doğu ve Orta Anadolu ile İç Ege bölgeleri 
ilk sırada yer almak üzere hemen hemen tüm bölgelerde yapılmaktadır. En 
yoğun olarak yapıldığı dört il sırasıyla, Kars, Ardahan, Muş ve Yozgat’tır. 
Kaz yetiştiriciliği, ülkemizde, özellikle üretim maliyetlerinin düşüklüğü 
ön planda tutularak, daha çok kırsal alanlarda ve geleneksel olarak sürdü-
rülmektedir. Yaygın olarak aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Aile 
işletmelerinde genellikle 2-3 dişi 1 adet erkek, ya da 4-5 adet dişi 1 adet 
erkek şeklinde damızlık bulundurulmakta ve böyle bir yetiştiricilikte yıl 
içerisinde 15-50 arasında civciv elde edilerek beslenmektedir. 2017 yılında 
300 ile 600 adet arasında kaz yetiştirilen kaz kümesleri de kurulmuş ve 
bu tür büyük kümes sayısı her geçen gün artmaktadır (Arslan, 2017). 2018 
yılı itibariyle ülkemizde kaz varlığının 1.080.190 adet olduğu (Şengül & 
Yeter, 2020, s. 277); 2019 yılı itibariyle kaz sayısı %7,1 artarak 1 milyon 
157 bin adet olduğu bildirilmiştir (TÜİK, 2020). Kaz yetiştiriciliği araştır-
malarına göre, ülkemizde daha çok ailelerin et ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik olarak yapıldığı, bu nedenle, kaz etinin, kırsal kesimde yaşayan 
tüketiciler açısından önemli bir protein kaynağı olduğu görülmektedir. 

Kazlar eti, karaciğeri, yağı (yemeklik yağ, el kremi), yumurtası, tüyü 
(ev eşyaları yastık, yorgan, minder, giysiler, yelek, mont ve badminton 
topu yapımı), yabani otlarla mücadele (bu amaçla Beyaz Çin kazı, Afrika 
kazı, Tolouse ve Embden ırkı kazlardan yararlanılmaktadır), eğlence, hobi 
ve şov hayvanı olarak yetiştirilmektedir. (Arslan, 2017). Kazlar eti için 
beslendiklerinde iyi bir canlı ağırlığına ulaşmaktadır. Diğer kanatlı türleri 
(tavuk, ördek, hindi) ile kıyaslandıklarında daha yüksek performans gös-
terirler. Kazların bakım ve beslenmesi de diğer kanatlı türlerine göre daha 
kolaydır. Çok modern ve pahalı barınaklara ihtiyaç duymazlar. Hastalıkla-
ra karşı son derece dayanıklıdır. Ülkemizde kaz eti endüstriyel amaçlı üre-
tilmediğinden mezbahalarda modern kesim teknikleriyle kesilmektedir. 
Karkasları tam olarak kullanılacak ise tüyleri kuru olarak yolunmaktadır. 
Kuru yolma yöntemi, iyi kaliteli tüy elde edilmesini sağlamaktadır. Ancak 
pahalı ve zaman alıcı olması nedeniyle suya daldırma yöntemi de tercih 
edilmektedir. Karkas tüylerden arındıktan sonra temiz su ile yıkanmakta 
ve askılarda kurutulmaktadır. Dondurucuya koyulmadan önce birkaç saat 
buzdolabında bekletilmesi gerekmektedir. Kazların kesilmesi ve tüylerin 
yonulması ve iç organların alınması sonucu kazlarda %30’luk bir fire so-
nucu %70’lik karkas randımanı sağlanmaktadır (Gülbaz, 2004).  
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Kaz ıslahı için yapılan çalışmalar kapsamında ilk kez 1988 yılında 
İtalya’dan 12000 adet Roma Kazı yumurtası Erzurum ve Kars illerine ge-
tirilmiştir. 1993 yılında ise FAO projesi kapsamında 2040 adet beyaz kaz 
ırkı Fransa Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden (INRA) Kars Kaz-
cılık Üretim İstasyonuna getirilmiştir. İstasyondan sağlanan damızlıkların 
kullanılması sonucunda Kars ilindeki kazların yapısını önemli ölçüde de-
ğiştirdiği düşünülmektedir (Cilavdaroğlu, Yamak, & Boz, 2020).

Kaz eti lezzetli, lifli, yağlı ve besleyicidir. Tavuk etine göre daha koyu 
ve daha fazla yağ içerir. 100 gramlık derisiz kaz etinde protein oranı 23 g., 
yağ 7 g., kolesterol 84 mg ve kalori 161 kcal’dir. Derili kaz etinde ise pro-
tein 25 g. yağ 22 g. kolesterol 91 mg ve kalori 305 kcal’dir (Gülbaz, 2004).  
Protein değeri yüksektir ve vücutta zarar gören hücrelerin onarılmasına 
ve yeni dokuların oluşmasına katkıda bulunur, oksijenin kan ile dokulara 
taşınmasına yardımcı olur. Bileşiminde bulunan antioksidan özellikteki 
vitamin ve mineraller sayesinde, vücut için sakıncalı olan toksin maddele-
rin vücuttan atılmasında rol oynar. Vücudun immün sistemine katkıda bu-
lunarak hastalıklara karşı korur. Ayrıca bileşiminde bulunan tekli ve çoklu 
doymamış yağ asitlerinin kalp damar hastalıklarının oluşmasında önemli 
etkisi olan; kötü kolesterol olarak tanımlanan Düşük Yoğunluklu Lipopro-
tein’i (LDL) düşürür ve total kolesterolün düzenlenmesinde rol oynar. İçe-
riğinde bulunan kalsiyum kemik ve diş gelişimine olumlu katkı sağlar. 
Kaz eti bileşiminde bulunan A, B, E vitaminleri ile çinko ve selenyum gibi 
mineraller yönünden zengindir. Bu zenginliği sayesinde dolaşım, sinir ve 
sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bileşiminde bu-
lunan vitaminler günlük ihtiyacın yarısını karşılayacak düzeydedir, yine 
yapısında ki fosfor ve kalsiyum mineralleri diş eti sağlığına, kemik gelişi-
mine atkı sağlar. İçeriğinde ki B6 vitamini bağışıklık sistemini güçlendi-
rir, B12 eksikliğinin giderilmesine yardımcı olur (İHA, 2019).

Ülkemizde kaz eti konusunda yapılan araştırmalar daha çok kaz ye-
tiştiriciliği ve karkas et özelliklerine odaklanmaktadır. Söz konusu araş-
tırmalar incelendiğinde Uçar ve ark. (2001), kaz etinin bazı kimyasal ve 
mikrobiyolojik kalite niteliklerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışma-
da Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde bulunan çiftlikten 
temin edilen 9 dişi, 9 erkek toplam 18 kaz kullanılmıştır. Kaz karkasların-
da ortalama rutubet, protein, yağ ve kül içeriği analiz edilerek sırasıyla % 
61.54, %2721. %10.60 ve % 0.65 değerleri bulunmuştur. Protein miktarın-
da belirlenen değerlerin sığır, tavuk, hindi ve bıldırcın etlerinden yüksek 
olduğu tespit edilerek, kaz etinin yüksek protein değerine sahip olduğu ve 
beslenme açısından önem arz ettiği belirtilmiştir. 

Kırmızıbayrak (2002), Kars yöresinde yaygın olarak yetiştiriciliği 
yapılan siyah-alaca yerli ırk kazların yetiştirme koşullarındaki kesim ve 
karkas özelliklerini incelemek amacıyla yaptığı çalışmasında kazların ke-
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sim ağırlığı, taşlık ağırlığı, karkas ağırlığı ve randıman ortalamalarının 
erkeklerde dişilere göre yüksek düzeyde olduğunu saptamıştır. En yüksek 
korelasyon katsayısı kesim ağırlığı ile karkas ağırlığı arasında (0.946) he-
saplanarak, yerli ırk kazların verim performanslarının diğer kaz ırkların-
dan düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tilki vd. (2011), Kars Arpaçay’da Okçuoğlu köyünde yetiştirme orta-
mında yerli Türk kazlarının büyüme, kesim ve karkas kriterlerini oluştur-
mak için büyüme aşamasında olan kazları gözlemlemiştir. Kazlar, kanat 
numarası takılarak iki haftada bir tartılmış, 8. Hafta ve sonrasında yapı-
lan ağırlık ölçümlerinde, tartım değerlerinin erkek kazlarda dişi kazlardan 
daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Üreticilerin olanakları çerçevesinde 
ekstansif yöntemle yetiştirilen kazların büyüme, kesim ve karkas özel-
liklerinin, entansif yetiştiricilikle üretilen kazlar üzerinde gerçekleştirilen 
inceleme sonuçları ile benzerlik gösterdiği görülmüş, hatta bazılarından 
daha iyi olduğu ifade edilmiştir. Ekstansif yetiştirilen kazlarda 18-22 haf-
talık yaşa kadar besleme ve sonrasında kesimin uygun olacağı sonucuna 
ulaşmıştır. 

Kalaycı ve Yılmaz (2010), yerli kazların taze ve kurutulmuş kas do-
kularında toplam protein düzeyleri üzerine faklı tahılların etkilerini de-
ğerlendirdiği çalışmada toplam 35 yetişkin kazı rastgele 5 deney grubuna 
(yem, arpa, buğday, çavdar, mısır) ayırmış ve 6 hafta boyunca her deney 
grubu sadece ilgili tahılla beslenmiştir. Kas dokusu örnekleri beslenme 
periyodu sonunda toplanmış ve hemen -25 C’de derin dondurucuda muha-
faza edilmiştir. Deney dönemi sonunda, mısır grubunu kontrol grubuyla 
karşılaştırılmış, taze sırt dokusunda total protein seviyesi yaklaşık 2 kat 
fazla bulunmuştur. Ancak taze but ve göğüs kas dokusunun total protein 
seviyesi kontrol grubu ile diğer gruplar arasında önemli derecede farklılık 
göstermemiştir. Kurutulmuş kas dokularında total protein seviyeleri kont-
rol grubuna göre buğday, çavdar ve mısır gruplarında çok fazla olduğu 
tespit edilmiştir. Sonuç olarak, mısır ile beslenen kazların etindeki protein 
içeriğinin oldukça zengin olduğu görülmüştür. 

Yakan ve diğerleri (2012), Beyaz ve Alaca kazların karkas ve et kalite-
si özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Hatay ili Serinyol beldesindeki bir 
aile işletmesinden temin edilen örnekleri incelemeye almıştır. Beyaz ve 
Alaca kazlarda karkas verimleri ve iç organların oranları kıyaslandığında 
farklılıklar önemsizken, karkas parçalarının (göğüs, sırt ve kanat) oranla-
rı arasındaki farklılıklar önemli olarak tespit edilmiştir. Varyasyonların 
dış yapılarında görülen renk farklılıklarının göğüs ve derisine (kırmızılık 
indeksi hariç) yansıdığı görülmüştür. Beyaz kazlarda göğüs etinde doy-
muş yağ asidi ve tekli doymamış yağ asidi değerleri yüksek iken Alaca 
kazlarda çoklu doymamış yağ asidi değerleri yüksek olarak belirlenmiştir. 
Beyaz kazlarda Alaca kazlara kıyasla (göğüs eti, deri ve abdominal yağda) 
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Besleyici Değer İndeksi daha yüksek tespit edilmiştir. Beyaz kaz varyas-
yonunda et kalitesi özellikleri incelendiğinde daha parlak, kırmızı ve yağlı 
bir ete sahip oldukları görülmüştür. 

Çelik (2013), farklı yöntemlerle pişirmenin (fırında, derin yağda, ız-
garada, haşlama vs) kaz göğüs ve but etlerinin fiziksel ve kimyasal özel-
liklerinden bazıları ile Heterosiklik aromatik amin (HAA) unsurlarının 
oluşumu üzerine etkilerini araştırdığı tez çalışmasında, çiğ ve pişmiş ör-
neklerde su, protein, yağ-yağ asidi kompozisyonu, mineral madde, pH ve 
renk analizleri yapılmıştır. Kaz göğüs etinin su içeriği %66,38, protein 
içeriği %20,05, yağ içeriği %9,20 ve pH değeri 5,86 olarak belirlenmiştir. 
Kaz but etinin su içeriği %72,43, protein içeriği %19,29, yağ içeriği %2,37 
ve pH değeri 6,78 olarak belirlenmiştir. Özel kaz göğüs ve but etlerinin 
farklı metotlar ile pişirilmesi sonucu su içeriklerinin çiğ örneklere kıyasla 
azaldığı, pişirilmiş göğüs eti su içeriğinin %53,87-62,92, but spesiyal eti 
su içeriğinin ise %51,38–64,17 arasında değiştiği belirlenmiştir. Toplam 
HAA oranları kas tipi, pişirme yöntemi, pişirme sıcaklığı ve pişirme süre-
sine bağlı olarak değişik oranlarda belirlenmiştir.  

Demir vd. (2013), Ardahan ilindeki kaz yetiştiriciliğinin yöre açısın-
dan sosyo-ekonomik önemini vurgulamak maksadıyla merkeze bağlı köy-
lerde kaz yetiştiriciliği yapanlara anket uygulamıştır. Kaz yetiştiriciliğiyle 
uğraşanlar ile gerçekleştirilen görüşmeler ışığında kaz yetiştiriciliğinin, 
yöre halkı için alternatif bir gelir kaynağı olarak dikkat çektiği; yapılan 
araştırmalar sonucunda ise kaz yetiştiriciliğinin daha teknik yöntemlerle 
yapıldığında yetiştiricilerin gelirini önemli ölçüde arttırılabileceği sonu-
cuna ulaşılmıştır.

Boz vd. (2014), Yozgat ili Merkez, ilçelerinde kaz yetiştiriciliğindeki 
var olan durum ve üreticilerin bu türden yararlanma düzeylerini belirlen-
mek amacıyla üreticilere anket uygulanmıştır. İlde genellikle bir tüketim 
alışkanlığı olarak kaz yetiştirildiği ve kazların yaklaşık 8 aylık yaşta ke-
sildiği saptanmıştır. Yozgat yöresinde kaz etinin genellikle özel günlerde 
tüketildiği, en önemli yemek türü arabaşı (Ara-aşı) çorbasında, et yemek-
lerinde ve sarmada kullanıldığı belirlenmiştir. Ayrıca kaz etinin haşlama, 
kılnış, kızartma ve kaz eti köftesi gibi farklı yemeklerle de değerlendi-
rildiği ifade edilmektedir. İncelenen ailelerin %86,5’i verimi yüksek kaz 
ırklarıyla yetiştiricilik yapmak istediklerini ifade etmişlerdir.

 Karadavut ve Taşkın (2014), Kırşehir ve ilçelerinin kentsel kısımla-
rında kanatlı eti tüketimini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla anket 
uygulamış, tüketicilerin kanatlı eti tüketim düzeylerini ve davranışları-
nı incelemiştir. Elde edilen sonuçlara göre, yıllık kanatlı eti tüketimi kişi 
başı 15,2 kg olarak tespit edilmiş ve tüketimin yoğunluğunun sırasıyla, 
tavuk, hindi ve kaz etinde olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda kanatlı 
eti tüketimi tüketicilerin eğitim düzeyine göre yükselmiştir. Tüketicilerin 
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gelirlerindeki artış ile doğru orantılı olarak kırmızı ete olan eğilimde de 
artış olduğu tespit edilmiştir.

Karakaya ve İnci (2014), kanatlı eti tüketimi üzerine etkisi olduğu 
düşünülen tüketici özelliklerini (zevk, tercih ve alışkanlıklar) incelemek 
amacıyla Bingöl merkez ilçede 384 aileye anket uygulanmıştır. Hane hal-
kının gelir seviyesi, gıda harcamaları, karar alma ve satın alma süreçle-
ri incelenmiştir. Anket sonuçlarına göre; uygulamaya katılan bireylerin 
%70’i tavuk eti tüketirken, %30’u kırmızı et tükettiklerinin ifade etmişler-
dir. Ankete katılan bireyler tavuk eti haricinde %71 oranında hindi, %17 
oranında keklik, %9 oranında bıldırcın, %2 oranında ördek ve %1 oranın-
da kaz eti tükettiklerini ifade etmişlerdir.

Sarıca vd (2014), Yozgat yöresinde üretilen Beyaz ve Alaca kaz varyas-
yonlarında bazı et kalite özellikleri ve kan parametrelerini belirlemek amacı 
ile halk tarafından yetiştirilen kazlarda analizler yapılmıştır. Göğüs etinde 
L*(parlaklık) değeri erkek Beyaz varyasyon kazlarda daha yüksek bulun-
muştur. Dişi ve erkek göğüs veya but etleri arasında pH değerlerinde farklılık 
görülmezken, Alaca kaz but etinin pH değeri daha yüksek tespit edilmiştir. 
Erkek kazların göğüs etinde pişirme kaybı daha yüksek tespit edilmişken, 
varyasyonlar arasında farklılık bulunmamıştır. Et kalitesini belirleyen özellik-
lerden olan sızdırma kaybı ve su tutma kapasitesi değerlerinde farklılık tespit 
edilememiştir. Bu özellikler açısından but etinde farklılıklar önemsiz olmuş-
tur. Göğüs etinde kuru madde, ham protein ve ham yağ düzeyleri dişilerde 
erkeklere göre daha yüksek olurken, Alaca kazlarda daha yüksek ham yağ 
değerleri bulunmuştur. Varyasyonlarda, kan plazmasında belirlenen albümin, 
kolesterol, glikoz, protein ve trigliserid değerleri açısından farklılık izlenmez-
ken, dişilerde trigliserid ve kolesterol düzeyleri kısmen yüksek tespit edilmiş-
tir. Sonuç olarak; et kalite ve bazı kan parametre özellikleri bakımından beyaz 
ve alaca kazlar arasında benzerlikler olduğunu ortaya konulmuştur.

Arslan (2017), Beyşehir için kazın alternatif bir kanatlı yetiştiricili-
ği olup-olamayacağı üzerinde durduğu çalışmasında kaz yetiştiriciliğinin 
önemi, kaz ırkları, kaz yetiştiriciliğinin amaçları, Dünya, Türkiye, Konya 
ve Beyşehir’deki kaz varlığı, kazların sindirim sistemi ve kaz beslemede 
kullanılan yemler hakkında bilgiler vermiştir. Yumurta verimi yükseltile-
rek kaz yetiştiriciliği yapılması Beyşehir için alternatif bir kanatlı sektörü 
olabileceği önerisinde bulunmuştur. Yumurta veriminin artırılması konu-
sunda ise iki çözüm önerisi sunmuştur: 

1-Mevcut kaz ırkları içerisinde yüksek verimlileri elde tutarak, halk 
elinde ıslah çalışması yapmak, 

2- Yurt dışından yetiştirilen ve yüksek yumurta verimine sahip ırkla-
rın ülkemize getirilerek bunların saf olarak ya da yerli ırklarla melezlene-
rek yetiştirilmesidir. 



 .485Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

Diker ve Deniz (2017), Türk kültüründe ve mitolojisinde önemli bir 
yeri olan kazın Kars ilinin kültürel ve gastronomik kimliğinin belirlen-
mesi amacıyla yerinde yaptıkları araştırma sonuçlarında kazın toplumsal 
olaylarda kişilere yüklenen önadlardan, el sanatlarına, edebiyata kadar 
birçok alanda kültürel kimliğin bir parçası olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 
kaz pilavı gibi kaz etinden yapılan birçok yemeğin gastronomi kapsamın-
da Kars ilinin kimliğini oluşturan önemli unsurlardan biri olduğu, kazın 
kültürel anlamda il için son derece önemli olduğu ve sonraki nesillere ge-
çirilmesi gereken bir miras olduğu ifade edilmiştir. 

Taşkın ve ark. (2017), Türkiye’de kanatlı hayvanlarının yetiştirilmesi 
konusunda ciddi girişimlere ihtiyaç duyulması savından hareketle Kırşe-
hir ilinde yaptığı çalışmada damızlık kaz yetiştiriciliği ve döl almak için 
yetiştirilen kazların nitelikleri ile damızlık kaz üreticiliğinin başarısını 
etkileyen kriterlerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Kırşehir ili genelinde 
damızlık kaz yetiştiriciliği yapan, rastgele yöntem ile tespit edilen toplam 
94 üretici aileyle yüz yüze görüşme ile anket gerçekleştirilmiştir. Sonuç 
olarak damızlık kaz yetiştiriciliğinin etkinliğini artırmada üreticilerin ka-
zanç seviyesi, eğitim düzeyi ile kazların hastalık ve zararlılara karşı gös-
terdiği direnç en önemli unsurlar olarak belirlenmiştir.

Alkan ve Eren (2019), 2018 yılının Ocak-Temmuz aylarında Ağrı mer-
kez ve ilçelerinde kaz yetiştiriciliği hakkında bilgi edinmek amacıyla 151 
işletmeye anket uygulamıştır. Bölgede kaz yetiştiriciliği yapan işletmele-
rin imkânlarının iyileştirilmesi, verimliliğin ve kalite özelliklerinin arttı-
rılması, pazarlamada farklı yöntemlerin kullanılması ve sürdürülebilirli-
ğin sağlanması için çeşitli gereksinimlere ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. 

Peşmen ve Yönetken (2019), Afyonkarahisar’da yöre halkı tarafından 
yetiştiriciliği yapılan yerli ırk kazlar üzerinde araştırma yapmıştır. Kazlar 
köy koşullarında yemeklerden arta kalanlar ve serbest dolaşarak merada 
otlatılarak beslenmiştir, ticari yemlerle beslenmemişlerdir. Kazlara kesim 
öncesinde sadece su içmelerine imkân verilmiş, 12 saatlik açlık periyodu 
uygulanmıştır. Tüm kazlar kesim öncesinde numaralandırılarak, Articula-
tio atlantoaxialis ekleminden kesilmiş, iç organları temizlendikten sonra sı-
cak karkas ağırlığı ile iç organları ve abdominal yağ ağırlıkları ölçülmüştür. 
Elde edilen karkas 24 saat +4C de bekletilerek soğuk karkas ağırlığı tespit 
edildikten sonra, karkas parçalama tekniğine uygun bir şekilde parçalana-
rak but, göğüs, sırt, boyun ve kanat ağırlıkları belirlenmiştir. Kazlarda ke-
sim ve karkas özelliklerine ait ortalama değerler istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık göstermemiştir. Erkek kazların canlı ağırlık, sıcak ve soğuk kar-
kas ve vücut bölümlerinin ölçümleri (sırt, göğüs, boyun gibi) dişi kazlardan 
yüksek ve istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Yaşa göre değerlendirme 
yapıldığında ise ikinci yılda kesilen kazların kesim ve karkas özellikleri bi-
rinci yılda kesilenlere göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. 
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Şengül ve Yeter (2020), Muş ilinde ekstansif ve yarı entansif şartlarda 
yapılan kaz yetiştiriciliğin mevcut durumunun ortaya konulması ve yetiş-
tiricilikte karşılaşılan önemli sorunların tespit edilmesi amacıyla yapmış 
oldukları çalışmada Muş ilinde, üreticilerin hiçbirinin kaz yetiştiriciliği 
konusunda eğitim almadığı ve yetiştiricilik yapma sürelerinin ortalama 
17 yıl olduğu belirlenmiştir. Yetiştiricilerin %67’sinin hastalıklara karşı 
hiçbir önlem almadığı, %30’unun vitamin, ilaç vb. kullandığı, %3’ünün 
ise aşı yaptırdığı belirlenmiştir. Muş ilinde yapılan kaz yetiştiriciliğinin 
yapısı ve sorunlarının ülke geneli ile benzer olduğu ve üretimin daha çok 
ailenin et ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığı saptanmıştır. Üretici-
lerin başta gelen sorunlarının; eğitim yetersizliği, hastalıklar, kullanılan 
düşük verimli ırklar, bakım-besleme konusundaki yetersizlikler ve pazar-
lamada karşılaşılan sorunlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Cilavdaroğlu vd. (2020), etlik kaz yetiştiriciliğinde kullanılan geno-
tiplerin kesim yaşı ve canlı ağırlıkları yetiştirme sistemlerine göre farklı-
lıklarının irdelendiği çalışmada entansif, yarı-entansif, ekstansif veya ge-
leneksel yetiştirme sistemleri etlik kaz yetiştiriciliği için tercih edilebilir 
olarak önerilmektedir. Etlik kaz yetiştiriciliğinde, üretici koşulları temel 
belirleyici etken olmakla beraber, besi süresinin kısalması adına uygun 
genotipler ile yetiştiricilik yapılması kaz etinin yaygınlaşmasında önemli 
rol oynayabileceği savunulmaktadır.

 3. PASTIRMANIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE YAPIM 
AŞAMALARI

Türkiye’de üretilen pastırma, kendine özgü yapım tekniği, hoşa giden 
tat ve koku özellikleriyle halk arasında sevilerek tüketilen milli bir ürün-
dür. İlk kez Orta Asya Türkleri tarafından yapılmış olup Selçuklular tara-
fından Anadolu’ya getirilmiştir. Pastırma kelimesi “bastırmak-bastırma” 
kelimelerinden türetilmiştir. Türk Standartları Enstitüsü’nün pastırma 
standardında; sağlıklı kasaplık büyükbaş hayvan gövde etlerinden usulü-
ne göre ayrılan parçaların teknolojik işlemlerden geçirilerek kurutulması 
ve çemenlenmesi ile elde edilen bir et ürünü şeklinde tanımlanmaktadır 
(İnat, 2008, s. 54). Pastırma üretimi, günümüzde geleneksel yöntemle ya-
pılmaya devam edilerek sığır karkaslarının belirli bölgelerinden çıkarılan 
etlerin, çeşitli işlem basamaklarından geçtikten sonra, tuzlanıp kurutma-
sından sonra çemenlenmesiyle elde edilir. Çemenleme bittiğinde ince di-
limler halinde kesilerek tüketilir  (Aksu & Kaya, 2001a). Geleneksel yolla 
pastırma üretim aşamaları: 

1-Söküm: Pastırmalık etlerin büyük parçalar halinde kemiklerinden 
sıyrılmasıdır. 

2-Açım: Etlerin fazla yağ ve sinirlerinin ayıklanarak dikdörtgen şek-
linin verilmesidir. Şekil verilen etlerin bir ucuna ip geçirilerek ve büyük-
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lüğüne göre kas liflerine paralel olarak bıçakla kesiler (şaklar) açılmasıdır.

 3. Tuzlama:  % 1–3 oranında nitrat (NaNO3) içeren ya da nitritli kür-
leme tuzu (NKT) kullanılmaktadır. Bıçak yaralarına tuz iyice yedirilerek 
üst üste istiflenerek, 24 saat bekletilmesidir. 

4. Çevirme, Döndürme: Birinci tuzlamadan sonra en üstteki etler en 
alta ve bıçak yarası alta gelecek şekilde tekrar istiflenmesi ve bu şekilde 
12–24 saat bekletilmesidir. 

5.Yıkama: İkinci tuzlamadan sonra tuzunu tamamen almış olan etler, 
akarsu altında bol su ile yıkanmasıdır. 

6. Kurutma: Yapay (klimalı kurutma odaları) veya doğal (güneş ve 
rüzgâr) koşullarda etin büyüklüğüne göre 15 gün veya daha uzun süre 
bekletilerek kurutulmasıdır. 

7. Baskı: Otomatik baskı makineleri ya da bu iş için yapılmış baskı 
aleti kullanılarak baskı işleminin yapılmasıdır. 

8. Baskı (Sıcak Denkleme): İkinci defa kurutulan etler 4–5 saat 1. 
Baskılamada olduğu gibi baskıya alınmasıdır. 

9. Çemende Bekletme: Çemenleme pastırmaya has görünüm, renk, 
aroma ve lezzet kazandıran, mikrobiyolojik anlamda bozulmayı engelle-
yecek bir soslama işlemidir. Kurutulmuş ve kontrol edilerek şekli bozuk 
olanları düzeltilmiş etlerin çemen hamuru içine konarak üzerinin tama-
men çemen ile kaplanması ve 12–36 saat bekletilmesidir (GıdaTeknolojisi, 
2009). 

Fermente bir ürün olarak karşımıza çıkan pastırma, çok uzun süreden 
beri gıda üretim ve koruma yöntemi olarak uygulanmaktadır. Ferman-
tasyon, gıdaların muhafazası yanında, elzem aminoasit ve vitaminlerin 
senteziyle gıdaların besin değerini arttıran doğal bir yöntemdir. Pastır-
ma, fermente bir ürün olarak sağlığa yaptığı katkılar ve içerdikleri yararlı 
mikroorganizmalar açısından dayanıklılığı düşük olan çiğ besini muhafa-
za etme, besin içeriğini iyileştirme, antioksidan üretimi, tedavi edici un-
surları ve bağışıklık sistemine etkileri gibi biyolojik işlevlere de sahiptir 
(Karaçıl & Tek, 2013). 

Gürbüz’e göre, 1990’da yaklaşık 3 bin ton olan pastırma üretimi, 
2015’de 8 bin tona yaklaşmış ve bunun da %80’i Kayseri’de üretilmiştir 
(akt. Akçay ve ark., 2015, s. 136). Pastırma, günümüzde Türkiye’den baş-
ka Ermenistan, Yunanistan ve Mısır’da da üretilmektedir. Bu ülkelerin 
dışında farklı Avrupa ülkelerinde de üretilen, pastırma türevi kürlenmiş 
ve kurutulmuş et ürünleri olarak bilinen, Almanca’da “Rohschinken”, 
İngilizce’de “dry cured ham” olarak isimlendirilen et ürünleri de üretim 
teknolojisi yönünden çemensiz pastırmaya benzerlik göstermektedir (İnat, 
2008). Pastırma Anadolu’nun büyükbaş hayvancılık yapılan çeşitli yöre-
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lerinde, Kastamonu, Kahramanmaraş, Erzurum, Ankara, Sivas, İstanbul, 
Adapazarı, Afyon ve Gaziantep, Kars’ta üretilmektedir. Ayrıca Yozgat, 
Sivas, Gemerek, Maraş, Çukurova, Erzurum ve Kars yaylalarında da ye-
tiştirilmekte olan sığırların pastırma için elverişli olduğunu belirtmek-
tedir. 17. yüzyıldan sonraki dönemlerde pastırma yapımının geliştiği ve 
çeşitlendiği görülmektedir. 19. yüzyıla kaleme alınan bir yemek kitabında 
Çemenli Kayseri pastırması, Kastamonu pastırması, Rumeli pastırması, 
Tavuk pastırması ve Çerkez pastırması olmak üzere beş farklı çeşit pastır-
madan söz edilmektedir. Günümüzde ticari olarak sığır ve manda etinden, 
hindi etinden pastırma üretilmektedir. Ayrıca deneysel anlamda balık ve 
tavuk etinden pastırma üretim denemeleri yapılmıştır (Türker, Türkmen, 
& Caymaz, 2019). Kazın yetiştirildiği hanelerde hane sahiplerinin kendi-
leri için kaz pastırması yaptığı bilinse de henüz kaz etinden yapılan pas-
tırmaya dair bilimsel bir çalışma veya raflarda tüketicilere satılan bir ürün 
bulunmamaktadır.

Pastırma üretiminde ilk olarak kanatlı etlerinden tavuk eti kullanı-
mı Fahriye Hanım tarafından 1984 yılında yazılan Ev kadını adlı eser-
de rastlanılmaktadır. Eserde, pastırma yapımında tavuğun göğüs etinin 
kullanıldığı, tuzlanıp baskılanan etin kurutulduktan sonra çemenlendiği 
yazmaktadır. Ergün ve ark.(1995) tavuk ve hindi etlerinin but kısımları-
nın pastırma üretiminde kullanıldığını ifade etmişlerdir  (akt. Doğruer, 
2001). Doğruer (2001), geleneksel yöntemle üretilen hindi ve tavuk pastır-
malarının kimyasal ve mikrobiyolojik kalilesini belirleyerek sığır etinden 
üretilen pastırmalarla karşılaştırmıştır. Pastırma üretimini geleneksel 
yöntemle uygulayarak hindi ve tavuk etlerinin göğüs kısımları ile sığır 
sırt eti (kontrfile) kullanmıştır. Etler ağırlıklarının %10’u oranında kuş 
gözü büyüklüğündeki kaya luzu ile tuzlanmış; üç gün tuzda bekletilm-
iş; yıkandıktan sonra yedi gün süreyle kurutulmuştur. Kurutma işlemi-
nin 5. gününde etlere baskılama işlemi uygulanmış, kurutulmuş etler üç 
gün süreyle çemende bekletilmiştir. Bu işlemin sonunda pastırmalar 2-3 
mm kalınlığındada çemenle kaplanmış ve bu şekilde iki gün süreyle ku-
rululduktan sonra tükelime hazır hale getirilmiştir. Numuneler üretimin 
değişik aşamalarında kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri yönünden 
analizlere tabi tutularak her gruptan 10 adet olmak üzere toplam 30 pastır-
ma numune kullanmıştır. Pastırma yapımında kullanılan hindi, tavuk ve 
sığır etlerinin nem miktarları %72.44 – 75.80 arasında tespit edilmiştir. 
Tuzlama işlemi sonrasında pastırmalık etlerin nem miktarında bir azalma 
meydana gelimiştir. Bu azalma sığır etlerinde %5.80 iken hindi ve tav-
uk etlerinde sırasıyla %11.65 ve %15.54 oranında gerçekleşmiştir. Protein 
miktarları ise hindi ve tavuk etinde %24.80,21.93 sığır etinde 22.97 bu-
lunmuştur. Çemenleme sonrası hindi ve tavuk eti protein miktarı %39.57, 
%40.13, sığır eti ise %30.53 oranında saptanmıştır. Bütün dönemlerdeki 
analizlerde sığır etinden üretilen pastırmaların protein miktarı diğer gru-
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plara göre daha düşük çıkmıştır. Sonuçta hindi ve tavuk etinden pastır-
ma üretiminin mümkün olacağı kanaatine varılmıştır. Ancak mikrobiyal 
açıdan arzu edilen kalitede olan hindi ve tavuk pastırmalarının kimyasal 
özellikleri dikkate alındığında nem ve tuz miktarlarında sorunlar orta-
ya çıkmıştır. Bu sorunun çözülmesinde tuzlama ve kurutuma işlemleri 
sırasında yeni teknolojik uygulamaların denenmesi önerilmiştir.

Uzun (2010), tez çalışmasında, farklı paketleme yöntemlerinin  ve 
saklama sürelerinin tavuk pastırmalarının kimyasal ve mikrobiyolojik 
özellikleri üzerine etkilerini incelemiştir. Tüm aşamalarda pastırmaların 
depolanmasında önemli sorunların başında gelen maya-küf gelişimine 
karşı modifiye atmosfer ve vakumla ambalajlamanın dikkat çekici oranda 
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Babur (2017), tez çalışmasında geleneksel bir ürün olan pastırmayı 
levrek balığı kullanarak üretmiştir. Çalışmada kullanılan gruplar olarak 
çemenli (A grubu), çemensiz (B grubu), ekstra baharatlı çemenli (C grubu) 
ve ekstra baharatlı çemensiz (D grubu) pastırma olmak üzere dört faklı 
deneme grubu oluşturulmuş ve duyusal analize alınmıştır. Sonrasında ise 
+4 °C‘de 90 günlük depolama süresince besin kompozisyonu (% protein, 
% yağ ve % kül), fiziksel (% nem, renk ve su aktivitesi (aw)), kimyasal 
[(depolama sonucu balıklardaki bozulmaları belirlemek amacıyla), pH 
ve % tuz analizleri], mikrobiyolojik analizleri (Toplam bakteri (TAB), 
Toplam psikrofilik bakteri, Toplam maya küf bakteri, Toplam koliform 
bakteri) ve duyusal analizler yapılmıştır. Üretilmiş olan levrek balığı 
pastırması gruplarının tamamı panelistlerce beğenilmekle birlikte duy-
usal genel beğeni kriteri açısından 45. günden sonra kalite limit değeri-
nin altına düşmekle birlikte mikrobiyolojik analizler sonucunda ürünlerin 
90 güne kadar tüketilebilir kalite özelliklerini koruduğu tespit edilmiştir. 
Pastırma üretimi sonrası grupların depolama aşamasına geçildiği ilk gün 
olan başlangıç gününde A ve C ile B ve D gruplarındaki duyusal puanla-
ma (genel beğeni açısından) 4,90±0,11 ve 4,96±0,08 olarak tespit edilm-
iştir. 45. günden sonra ise lezzet bakımından pastırmalar mikrobiyolojik 
risk teşkil edebileceğinden değerlendirmeye alınmamıştır.

Alanyazın incelendiğinde pastırma konusunda yapılan araştırmala-
rın daha çok pastırmanın bileşimi, ürün kalitesi, gıda güvenliği ve üretim 
teknolojisi ile ilgili olduğu görülmektedir. Yağlı ve Ertaş (1998), pastır-
ma üretiminin kürleme (tuzlama ) aşamasında tuz ve sodyum nitrit ile 
birlikte farklı oranlarda sodyum askorbat kullanımının pastırmanın ka-
lite kriterlerine olan etkisini incelemiştir. Sodyum askorbat kullanımının 
ve miktarının pastırmanın sertlik ve pH değerine etkisinin olmadığı 
görülmüştür. Yağın oksidasyonunu engelleyen sodyum askorbat, kalıntı 
nitrit miktarının azalmasınada neden olmuştur. Sodyum askorbat miktarı 
arttıkça nitrosopigmente dönüşüm oranı artmakta, renk stabilitesi artmak-



Nurten Beyter, Özge Yıldırım Gürses490 .

ta ve dolayısı ile duyusal olarak daha beğenilir bir renk oluştuğu  belirlen-
miştir. Pastırmanın bazı kalite kriterlerini iyileştirmesi amacıyla, üretimin 
kürleme aşamasında kürleme yardımcı maddesi olarak sodyum askorbat 
kullanımının yararlı olacağı ifade edilmiştir.

Özdemir ve ark. (1999), Ankara’da piyasada bulunan pastırmalarda 
mikrobiyal floranın incelenmesi amacıyla yapmış oldukları araştırmada, 
Ankara’daki değişik marketlerden temin edilen pastırma örnekleri mik-
robiyolojik yönden analiz edilmiştir. Aynı zamanda örneklerde pH ve su 
aktivitesi (aw) değerleri de belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Anka-
ra’da tüketime sunulan pastırma örneklerinde, baskın florayı laktobasiller 
ile mikrokok ve stafilokokların oluşturduğu saptanmıştır. Bu bulgu pastır-
ma yapımında kullanılan tuzun diğer bakterilerin gelişimini baskılaması 
ve özellikle sarımsağın Gram (-) bakteriler ile küflerin gelişimini baskıla-
masına karşın, laktobasiller ile mikrokok/stafilokokların yüksek tuz ora-
nında gelişebilmeleri ile sarımsağın antimikrobiyal etkisine dayanabilme-
lerine bağlanmıştır. Sonuç olarak Ankara’da tüketime sunulan pastırma 
örneklerinde baskın florayı laktobasiller ile mikrokok ve stafilokokların 
oluşturduğu, koagulaz (+) stafilokoklar ve sülfit indirgeyen anaerobların 
saptama sınırlarının altında bulunduğu, salmonellaların ise (25 gramda) 
bulunmadığı saptanmıştır. 

Aksu ve Kaya (2001a), yaptıkları araştırmada Erzurum piyasasından 
6 farklı işletmeden haftalık aldıkları pastırma örneklerini analize almış-
tır. Pastırmalarda yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda örneklerde 
baskın flora olarak laktik asit bakterileri ile Micrococcus ve Staphylococ-
cus cinsi bakterileri tespit etmişlerdir. Pastırma örneklerinin %88’inin 
%40’dan fazla rutubet içerdiği ve bu yönüyle TS 1071’e uymadığı belirlen-
miştir, ayrıca pastırmaların %42’si tuz miktarı açısından incelendiğinde 
fazla tuzlu olarak değerlendirilmiştir.

Aksu ve Kaya (2001b), üç farklı starter kültür preparatının pastırma-
nın son ürün özelliklerine etkilerini incelemek amacıyla pastırma üretim-
de NaCl, KNO3, glukoz ve sakkaroz kullanılarak kuru kürleme uygulan-
mış ve starter kültürler kürleme maddeleri ile birlikte ete ilave edilmiş-
tir. Staphylococcus xylosus ve Lactobacillus sakei kullanılarak üretilen 
pastırmalarda diğer gruplara nazaran pH, kalıntı ve nitrit/nitrat düzeyleri 
daha düşük miktarlarda belirlenmiştir. Bu starter kültür preparatının +a*(-
kırmızılık) değeri üzerinde de olumlu etkileri saptanmıştır. Sonuç olarak, 
pastırmaya S.xylosus+L.sakei karışık starter kültürünün daha iyi adapte 
olduğu anlaşılmıştır.

Aksu ve Kaya (2002a), pastırma üretiminde Staphylococcus carno-
sus + Lactobacillus pentosus ticari preparatı kullanımı ve bunların üretim 
prosesindeki gelişme durumlarını inceleyerek, starter kültürlerin ürün 
kalitesine katkıları bazı mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılarak 
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belirlenmiştir. Ürün hazırlama aşamasında starter kültür kullanımı, top-
lam aerobik mezofilik, Micrococcus/ Staphylococcus ve laktik asit bakte-
ri sayıları üzerine etkili olmuş ve en yüksek sayılar pastırma üretiminin 
ikinci kurutma aşamasında belirlenmiştir. Maya-küf sayısında ise kontrol 
ve starter kültür kullanılarak elde edilen numuneler arasında istatistiki 
olarak farklılık görülmemiş; ticari starter kültür kullanılarak üretilen pas-
tırmalarda daha düşük kalıntı nitrit/nitrat miktarları belirlenmiştir.

Aksu ve Kaya (2002b), sodyum nitrit kullanılarak üretilen pastırma-
larda starter kültür preparatlarının üretim aşamalarında gelişme durum-
ları ve ürün özelliklerine etkilerini inceledikleri çalışmada, sığır M. lon-
gissimus dorsi kasları kullanılarak pastırma üretimi yapmıştır. Karkastan 
elde edilen dört kısım etten bir tanesi kontrol olarak kullanılmış, diğer üçü 
ise ayrı ayrı S. carnosus, S. carnosus + L. pentosus ve S. xylosus + L. sakei 
kültürleri ile işleme tabi tutulmuştur. Elde edilen verilere uygulanan vary-
ans analizi sonucunda her iki ana değişim kaynağında da (starter kültür 
ve üretim aşaması) toplam aerobik mezofilik bakteri (TAMB), Micrococ-
cus/Staphylococcus (M/S), laktik asit bakteri (LAB) ve maya-küf sayıları 
üzerinde çok önemli derecede etkileri olduğu tespit edilmiştir. Pastırma 
üretim aşamalarında starter kültürlerin rutubet, nitrit ve tuz miktarları 
üzerine etkileri olmamıştır. Starter kültürler arasında ise en iyi sonuçları 
genellikle S.xylosus + L. Sakei içeren pastırmalar vermiştir. Ticari start-
er kültürlü ve kültürsüz üretilen pastırmalar arasında duyusal özellikler 
açısından istatistiksel olarak önemli farklılıklar söz konusu olmamıştır. 
Ancak genel beğeni açısından en yüksek ortalama puanı S. xylosus + L. 
sakei içeren pastırmalar almıştır.

Doğruer ve ark. (2003), pastırma işlemede kullanılan tuza faklı oran-
larda sodyum ve potasyum nitrat ilave edilmesi ve bu işlemin üretimin 
değişik aşamalarında (tuzlama öncesi ve sonrası, çemenleme öncesi ve 
sonrası)alınan numunelerde ürünün bazı kimyasal ve mikrobiyolojik nite-
liklerine etkisini araştırmışlarıdır. Deneysel pastırma yapımında gelenek-
sel üretim aşamaları uygulanmıştır. Kimyasal analiz sonuçlarına göre 
numunelerin rutubet, tuz miktarlarıyla pH ve aw değerlerinde gruplar 
arasında önemli bir fark meydana gelmemiştir. Nitrat ve nitrit miktarların-
da ise uygulanan nitrat oranına bağlı olarak üretimin değişik aşamalarında 
gruplar arasında önemli fark ortaya çıkmıştır. Mikrobiyolojik bulgulara 
göre tuzlama öncesi numunelerin Staphylococcus-Micrococcus mikroor-
ganizma saylarında gruplar arasında önemli fark ortaya çıkmıştır.  Sonuç 
olarak, tuzlama işleminde pastırmalara uygulanan değişik nitrat tuzu ve 
oranlarının pastırma yapımının farklı aşamalarında son ürünün kimyasal 
ve mikrobiyolojik kalitesi üzerine dikkate değer bir etkisinin olmadığı, 
pastırmalardaki nitrat ve nitrit düzeyleri göz önünde tutulduğunda % 1’in 
üzerinde nitrat kullanımının insan sağlığı açısından tehlike oluşturabi-
lecek sonuçlara neden olabileceği ifade edilmiştir.
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Kök (2003), pastırma ve üretim teknolojisini geliştirmeye yönelik ça-
lışmalar hakkında bilgilerin derlendiği çalışmasında Türkiye’de bir çok 
işletmede geleneksel yöntemlerle pastırma üretiminin devam ettiği belir-
lenmiştir. Pastırma üretim teknolojisini geliştirmeye yönelik uygulamala-
rın artırılmasının, farklı teknolojik uygulamaların denenmesinin ve üre-
ticilere bu gelişmeler hakkında bilgi verilmesinin ürün kalitesine katkı 
sağlayacağı vurgulanmıştır.

İnat (2008), pastırma üretimi sırasında bulaşı kaynaklarının tespit 
edilmesi ve iyileştirme koşullarının incelenmesi maksadıyla farklı zaman-
larda üretilen; piyasadan ve deneysel üretimden temin edilen pastırma 
örnekleri, mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan değerlendirmek amacıyla 
analiz edilmiştir. Üretimin değişik kademelerinde (salamura sonrası, yı-
kama, baskılama, çemenleme ve kurutma işlemi), kullanılan katkı madde-
leri, ingradientler, alet ve ekipmanlar ile çalışanlardan örnekler alınmış-
tır. Alınan numuneler incelendiğinde pastırma üretiminde baskılama ve 
çemenleme işlemlerinin ciddi bir bulaşı kaynağı olduğu, çalışanların ve 
parçalama kütüklerinin de diğer bulaşı unsurlarını oluşturduğu görülmüş-
tür. Ticari pastırma örneklerinde su aktivitesi değerinin çemenleme işlemi 
sonrası 0.86’ya yükseldiği tespit edilmiş ve bu değerin mikroorganizma 
gelişmesi açısından kritik bir değer olduğu ifade edilmiştir.

Karaçıl ve Tek (2013), dünyada ve ülkemizde yapılan fermente ürün-
lerin tarihsel gelişimleri ile sağlığa olan yansımaları incelemiştir. Fermen-
te ürünlerin faydalı bileşiklere sahip olmalarından kaynaklı fonksiyonel 
ve tedavi edici özellikleri olduğu kabul edilerek, dünya genelinde ve ülke-
mizde süt (kefir, kımız), tahıl (boza, tarhana), et (sucuk, pastırma), balık 
(balık sosu), soya (soya sosu), sebze ve meyve (kimchi, sauerkraut) gibi 
çok farklı gıda maddesinden birçok fermente ürün üretilmektedir. Fer-
mente ürünlere küresel olarak artmış bir ilgi vardır sonucuna ulaşılmıştır.  

Dinçer ve Erbaş (2019), kurutularak elde edilen et ürünlerinin kalite 
kriterleri ve depolama koşullarının ürün kalitesine etkilerini derlemiştir. 
Kurutulmuş et ürünleri; farklı hayvan türlerinden elde edilen et kaynağı, 
baharat, katkı maddeleri ve kürleme, dumanlama ve kurutma gibi değişik 
yapım teknikleriyle farklı şekillerde elde edilir. Bu tekniklerle üretilen 
kurutulmuş et ürünlerine pastırma, ham gibi ürünler örnek verilebilir. 
Kurutma işleminde sıcaklık ve sürenin çok önemli olduğu vurgulanarak, 
uygun koşullarda yapılmayan kurutma işleminin kurutulmuş üründe ist-
enmeyen değişiklere neden olacağı belirtilmiştir (esmerleşme tepkimeleri, 
renk kaybı, lipit oksidasyonu vb). Ayrıca, kurutulmuş ürünlerinin muh-
afaza koşulları da kalitenin korunmasında büyük öneme sahiptir. Sonuç 
olarak; bu derlemede optimum kurutma ve depolama koşulları sağlanarak 
yüksek kalitede kurutulmuş et ürünlerinin üretilmesi gerekliliğine yer 
verilmiştir.
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Türker ve ark.  (2019), Kastamonu pastırmasının üretim sürecini, 
Kastamonu’da pastırmacılığın tarihini ve pastırmadan yapılan yemeklerin 
ortaya konulması amacıyla yörede pastırmacılık yapan dört işletme ile yüz 
yüze görüşerek bilgi toplamıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre 
Kastamonu’da pastırmacılık yapan işletmeler genellikle aile işletmesi old-
uğu ve üretimde kullanılan reçetelerin geleneksel olduğu ve yüzyılların 
bilgi birikimi ve tecrübesi sonucunda oluştuğu tespit edilmiştir. Pastır-
manın % 70’i Kastamonu dışında tüketilmektedir. Pastırma ile yapılan 
yiyeceklerin en önemlisi pastırmalı pide olduğu, Ayrıca içine pastırma 
konarak mıhlama, kuru fasulye, pastırmalı pilav (çemensiz pastırma ile 
yapılır) gibi yemeklerinde hazırlandığı görülmüştür. Pastırmanın çiğ 
olarak, kel simit (susamsız simit) ile tüketildiğide ifade edilmiştir. 

4. DUYUSAL ANALİZ

Gıda kalite kontrolünde işlenmiş ürünün duyusal olarak değerlendir-
ilmesi oldukça önemli bir aşamadır. Görme (optik),  koklama (olfaktorik), 
tatma (gastatonik), dokunma (haptik) ve işitme (akustik)’den oluşan duy-
usal değerlendirmede insanın beş duyu organının verdiği tepkiler dikkate 
alınmaktadır. Duyusal değerlendirme, insan algılarının bir araç gibi kul-
lanıldığı ve gıdanın görünüş, lezzet-aroma ve doku gibi duyusal özellikler-
ini beş duyunun tepkilerini ölçen, analizleyen ve açıklayan bir disiplindir. 
Temelinde gıdaların yeme kalitesi ile ilgili olan duyusal değerlendirme, 
gıda endüstrisinde yeni bir ürün piyasaya sunulacağı zaman yeme kali-
tesinin araştırılması için kullanılmaktadır. Aynı zamanda piyasada pazar 
payı düşük olan, çok tercih edilmeyen ürünlerin kalitesini iyileştirmek 
amacıyla daha fazla deneysel çalışma yapılarak ürünün tüketici beğenisini 
kazanması amaçlanmaktadır. Gıdaların beğenilip beğenilmemesi; kişile-
rin o andaki fizyolojik durumlarına, alışkanlıklarına,  ekonomik durum-
larına, gıdanın o bölgede bulunabilirliğine, bölgenin iklim koşullarına, 
mikrobiyolojik güvenilirliğe, beslenme değerine,  hazırlama ve servis ko-
laylığına bağlıdır. Gıdaların tüketici üzerinde bıraktığı etkiler, belirli krit-
erleri taşıyan tadımcıların yaptığı değerlendirmeler sonucunda belirlenir. 
Duyusal analiz insan duyularını araç olarak kullandığı için  insana bağlı 
olan çok çeşitli değişkenler söz konusudur. Bu nedenle duyusal testler 
yoğun şekilde istatistiksel yöntemlerin kullanımını gerektirir. Görünüş, 
doku, koku, lezzet gibi duyusal özelliklerin algılanması insanın duygu or-
ganlarına karşı yapılan bir uyarı sonucunda oluşur. Bireylerin uyarılara 
verdikleri tepkileri yani uyarı→ yanıt tepkimesi  (nitelik, boyut, şiddet, 
yoğunluk, nicelik, süre, kişisel beğeni, tercih ve öncelik) ölçülür.  Duyusal 
değerlendirmede bireylerin bir uyarıya karşı gösterdiği tepkilerden en ça-
buk oluşan fakat en az olgunlaşmış şekli “sezme” olarak adlandırılır ve 
sezme kavramı “mutlak eşik” olarak ifade edilir. Bir tadın algılandığı en 
düşük yoğunluk o tat için mutlak eşiktir. 
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Duyusal analizle ilgili ilk uygulamalar 18. yüzyılda İngiltere’de 
görülmüş ve 1753 yılında “Kadınlar Birliği” isimli kuruluşun kendi üye-
leri için “Gıda Alışveriş Yönergesi” yayınlamıştır. Bu yönergede çeşitli 
gıda maddelerini satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlar ve duyusal 
değerlendirme yöntemleri anlatılımıştır. Türkiye’de ise 1981 yılında Türk 
Standartlar Enstitüsü (TSE) tarafından TS 3631 numaralı “Duyusal Muay-
ene” standardı yayınlanmıştır (MEB, 2012).

Literatürdeki araştırmalar incelendiğinde kaz eti veya pastırma konu-
lu araştırmalarda duyusal analiz değerlendirmelerinde Yetim ve Çankaya 
(2001), pastırmanın gevrekliğinde meydana gelen değişiklikleri tespit et-
mek amacıyla sığır eti kaslarına %5 oranında 0.3 ml kalsiyum klorür çö-
zeltisi enjekte edilerek kuru ve salamura kürleme yöntemleriyle pastırma 
üretimi yapmışlardır. Kalsiyum klorür ilavesiyle üretilen pastırmalarda 
gevreklik ölçümleri ve protein yapısında olmayan azot değerleri belirlen-
miştir. Örneklerin su oranları %39,5-45.04 arasında değişmiştir. Duyusal 
değerlendirmede 9 kişilik eğitimli panelist kullanılarak 1-9 puan aralığın-
da hedonik skala kullanılmıştır. Pastırmalar, 1’er mm’lik dilimler halinde 
kesilerek panelistlere sunulmuştur. Pastırma örnekleri tekstür ve yapı açı-
sından yüksek olarak 6.88-8.00 puan almıştır. Gevreklik özellikleri ba-
kımından ise 6.05-7.77 arasında değerler almıştır. Pastırmada işlenen ete 
uygulanan kalsiyum klorür çözeltisi ilavesi pastırmalarda kısmi bir gev-
reklik artışı sağlamış; fakat istatistiki olarak beklenen derecede olumlu bir 
etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu araştırmada beklenen 
gevreklik artışına ulaşmamasında kalsiyum klorür çözeltisinin miktar ve 
dozu ile enjeksiyon sonrası bekletme süre ve sıcaklığının yetersiz kalmış 
olabileceği öne sürülmüştür. Bu bağlamda kalsiyum klorür çözeltisinin 
ilavesi ekonomik ve pratik olmadığı gibi son ürün gevrekliğini de olumsuz 
yönde etkilemiştir. 

Güner ve ark. (2002), kaz etinin kullanılmasıyla elde edilen kaz sala-
mının bazı kalite niteliklerinin, üretimi halen mevcut olan hindi ve tavuk 
salamları ile kıyaslanarak tüketime uygunluğunun değerlendirilmesi ve 
kaz etinin sektöre kazandırılmasını amaçladıkları çalışmada deneysel kaz 
salamı üretimi gerçekleştirilmiştir. Salam numuneleri, Türk Standartları 
Enstitüsü salam yapım kuralları standardına göre üretilmiş; numuneler; 
sadece kaz eti ve kaz etinin hindi ve tavuk eti ile karıştırılan grup olmak 
üzere iki çeşitte üretilmiştir.  Deneysel salam numunelerine altı kişiden 
oluşan eğitimli panelistler tarafından duyusal analiz uygulanmıştır. Nu-
muneler, lezzet, tekstür, görünüm ve renk açısından değerlendirilmiştir. 
Duyusal değerlendirmede kullanılan hedonik skala; 1 ile 10 arasında de-
ğişen değerler ile düzenlenmiştir. Duyusal analiz sonuçlarına göre kaz eti 
kullanılarak üretilen salam örneklerinin (K) lezzet, tekstür, görünüm ve 
renk nitelikleri yönünden en düşük puanları aldığı saptanmıştır. Lezzet, 
tekstür, görünüm ve renk özellikleri yönünden en yüksek puanları ise sı-
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rasıyla kaz – hindi (KH), hindi - tavuk (HT), hindi (H) ve kaz - tavuk 
(KT) etlerinden üretilen salamların aldığı ifade edilmiştir. Sonuç olarak, 
kaz etinin diğer kanatlı etleriyle karıştırılarak salam yapımında kullanıla-
bileceği; yalnız başına kullanıldığında ise duyusal açıdan kabul edilebilir 
olmadığı kanaatine varılmıştır. 

Gülbaz (2004), Kars bölgesinde yaygın olarak tüketilen kaz etinin 
fermente sucuk üretiminde kullanılabilirliğini araştırarak ve et endüstrisi 
ürün yelpazesine değişik bir lezzet kazandırmasını amaçladığı tez çalış-
masında kaz ve sığır etinden 2 ayrı fermente sucuk üretmiştir. Elde edi-
len kaz ve sığır sucuklarından 0., 1., 3., 5., 7., 10., 14., ve 21., günlerde 
numuneler alınarak mikrobiyolojik,  kimyasal ve duyusal yönden analiz 
edilmiştir. Duyusal analizlerde karşılaştırma ayrım deney kartı ve 10 ki-
şilik eğitimli panelist kullanılmıştır. Panelistlerin 5’i Kars bölgesinden 
5’i ise diğer bölgelerden oluşturulmasına özen gösterildiği ifade edilmiş-
tir. Panelde kaz, sığır, tavuk ve hindi olmak üzere 4 çeşit sucuk örneği 
kullanılmıştır. Bu sucuklara A, B, C, ve D olmak üzere harfler verilerek 
panelistlerden sucuklar hakkındaki karşılaştırma ayrım deney kartında-
ki soruları yanıtlanması istenmiştir. Duyusal analizler, sucuk çeşitlerinin 
hem çiğ hem de pişmiş örnekleri olmak üzere 2 kere uygulanmıştır. Çiğ 
sucuk numunelerinin duyusal analiz sonuçlarına göre kaz etinden yapılan 
çiğ sucuk örneklerinin görünümüne 8 panelist 7-10 puan, lezzetine 7 pa-
nelist 6-10 puan, tekstürüne 8 panelist 7-10 puan, rengine 8 panelist 6-10 
puan, kokusuna 9 panelist 6-10 puan, yağ dağılımına 8 panelist 7-10 puan 
arasında değer vermiştir. Pişmiş sucuk numunelerinin duyusal analiz so-
nuçlarına göre kaz etinden yapılan çiğ sucuk örneklerinin görünümüne 9 
panelist 6-8 puan, lezzetine 7 panelist 6-10 puan, tekstürüne 10 panelist 
5-10 puan, rengine 9 panelist 6-9 puan, kokusuna 9 panelist 5-8 puan, 
yağ dağılımına 8 panelist 6-9 puan arasında değer vermiştir. Çiğ kaz eti 
sucuğunun çiğ sığır eti sucuğuna göre beğeni ortalamaları: lezzet 1.20, 
görünüm 0.05, tekstür 0.25, renk 0.70, koku 0.10 ve yağ dağılımı beğeni 
ortalaması ise 0.24 olarak saptanmıştır. Pişmiş kaz eti sucuğunun pişmiş 
sığır eti sucuğuna göre beğeni ortalamaları: lezzet 1.00, görünüm -0.05, 
tekstür 0.65, renk 0.70, koku 0.55 olarak saptanmıştır. Lezzet açısından çiğ 
ve pişmiş kaz sucuğuna 10 panelistin 5’i 8-10 arası puan vermesiyle beğeni 
ve görünüm ortalamalarının yüksek olduğu saptanmıştır. Bölge insanının 
tükettiği kaz etinin, fermente sucuk şeklinde değişik bir lezzet olarak et 
ürünleri teknolojisinde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Uzun (2010), tez çalışmasında, çeşitli ambalajlama tekniklerinin ve 
depolama süresinin tavuk pastırmalarının kimyasal, mikrobiyolojik ve 
duyusal kriterlerine olan yansımalarını ncelemiştir. Elde edilen pastırma-
larda 60 günlük depolama süresince duyusal değerlendirmeler yapılmıştır. 
Bu analizlerde panelistler pastırma örneklerinde renk, lezzet, tekstür, 
görünüm ve genel beğeni özelliklerini değerlendirmişlerdir. Panelis-
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tler en düşük değerlendirmeyi aerobik paketlenmiş örneklere yaparken, 
en yüksek değerlendirmeyi modifiye atmosferle paketlenmiş örneklere 
yapmışlardır. Depolamanın ilerlemesiyle örneklerin renk değerlerinde 
kötüleşme gözlenmiştir. Panelistler tüm aşamalarda en yüksek renk puan-
larını modifiye atmosferde paketlenmiş örnekler için kullanmışlardır. 
Örneklerin kesit yüzey görünüşü değerlendirmelerinde görünüş puanları 
depolama süresi uzadıkça önemli oranda düşmüş, ve en kötü değer 60. 
günde tespit edilmiştir, örnek grupları arasından modifiye atmosferle pa-
ketlenmiş örnekler iyi olarak değerlendirilmiştir. Tavuk pastırmalarının 
tat ve aromasının değerlendirilmesinde örneklerin ilk günkü verileri 
yüksek değerlendirilirken depolama sonunda bu verilerde düşüş olduğu 
görülmüştür. Örneklerde tat ve aroma değerlendirmelerindeki düşüşün 
nedeni muhafaza süresince lipit oksidasyonu sonucunda oluşan aldehit ve 
ketonların lezzet üzerindeki istenmeyen etkilerinden dolayı olduğu çeşit-
li araştırımacılar tarafından ifade edilmiştir. Tekstür değerlendirmesinde 
depolama başlangıcında kolay çiğnenebilir oldukları ifade edilen örnekler 
çok iyi olarak tanımlanmış, depolama sonunda tekstür puanlarında düşüş 
olmakla beraber beraber vakum paket örneklerinin tekstür puanları orta 
olarak değerlendirilirken modifiye atmosfer paketli örnekler ise iyi olarak 
ifade edilmiştir. Nem ve çiğnenebilirlik açısından modifiye atmosfer ile 
paketlemenin en iyi ambalaj yöntemi olduğu belirlenmiştir. Örnekler-
in genel beğeni değerlendirmelerinde depolama başlangıcında örneklere 
yüksek puan verilmiştir. Depolamanın son gününde vakum paketlenmiş 
ve modifiye atmosferle paketlenmiş örneklerin genel beğenileri orta ve 
üstü olarak değerlendirilmiştir. Duyusal analiz sonunda tüm bölümlerde 
en çok beğeni alan örnek modifiye atmosfer paketleme örneği olmuştur. 
Bu bağlamda et ve et ürünlerinde dilimlenen ürünlerin MAP ambalajda 
paketlenmesinin daha iyi olacağı sonuculana ulaşılmıştır. Kimyasal, duy-
usal, mikrobiyolojik ve renk değerlendirilmesi sonucunda modifiye atmos-
fer altında paketlenen ve vakum paketlenen tavuk pastırmalarının daha 
tüketilebilir olacağı önerilmiştir.

Arı (2016), kaz etinin depolama stabilitesi üzerine nar ve üzüm çekir-
deği ekstraktlarının etkisinin belirlendiği tez çalışmasında, kıyma haline 
getirilmiş kaz eti örneklerinin depolama stabilitesi üzerine nar ve üzüm 
çekirdeği ekstraktlarının etkisi sentetik antioksidanlarla (BHA ve BHT) 
karşılaştırılarak belirlenmiştir. Kaz eti örnekleri 7 eşit gruba ayrılarak: 
Kontrol, nar çekirdeği ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, ilave edilen 
kaz eti örnekleri hazırlanmış ve polistren tabaklarda streç film ile kapla-
narak +4 ºC’de 10 gün süreyle depolanmıştır. Hazırlanan örneklerde baş-
langıçta nem, protein ve yağ miktarı analizleri yapılmıştır. Ayrıca +4ºC’de 
muhafaza edilen örneklerde nem, pH, su aktivitesi ve renk analizleri 1., 3., 
7. ve 10. günlerde, TBA analizleri ise 0. 1., 3., 7. ve 10. günlerde yapılmış-
tır. Duyusal analiz için panelistler kullanılmamış, tadım yapılmamıştır. 
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Literatürde daha önce bu alanda çalışılmış araştırmaların duyusal analiz 
değerleri araştırmaya dâhil edilerek tartışılmıştır. Antioksidan ilavesinin 
kaz eti örneklerinin pH, nem ve su aktivitesi değerlerine etkisinin istatis-
tiki açıdan önemli olmadığı, ancak depolama süresinin etkisinin önemli 
olduğu saptanmıştır. Renk analizi sonucunda tuzun eklenmesinin kırmı-
zılık değerlerinin düşmesine sebep olduğu, depolama boyunca kontrol ör-
neğinde parlaklık değerlerinin arttığı, diğer örneklerde ise değişmediği, 
depolama boyunca kırmızılık değerlerinin düştüğü, sarılık değerlerinde 
ise önemli bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. Kaz etinin + 4 ºC’de 
depolanması sırasında lipid oksidasyonu ve renk değişikliklerinin önlen-
mesi amacıyla, sentetik antioksidanlar yerine üzüm çekirdeği ve nar çe-
kirdeği ekstraktlarının kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Gündüz ve ark., (2019), kaz eti tüketimi ile ilgili organoleptik değerlen-
dirme ve tüketim düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Adana’da düzenlenen 
“Geleneksel Kaz Gecesi” etkinliğine katılan 363 kişiyle anket uygulaması 
gerçekleştirmiştir. Fırında pişirme (180oC’de 25 dk.) yöntemi ile hazırlanan 
kaz etinin ikramından sonra katılımcılara anket verilmiştir. Katılımcılar 
kaz etini görünüş, koku, doku, tat ve genel beğeni durumlarına göre yo-
rumlamışlardır. Katılımcılara değerlendirmelerin nasıl yapılacağı hakkında 
uygulama öncesi bilgi verilmiştir. Panelistler yaptıkları değerlendirmede 
puanlamayı 9’lu skala kullanarak (1:çok kötü – 9: çok iyi) yapmışlardır. Ula-
şılan verilere göre kaz eti görünüş, koku, doku olarak orta düzeyde; tat açı-
sından ise iyi düzeyde olarak değerlendirilmiştir. Cinsiyet değerlendirmede 
dikkate alındığında yalnız görünüş ve tat unsurlarında anlamlı bir farklılık 
olduğu gözlenmiş, kadınların tüm duyusal yorumlama kriterlerinde daha 
olumlu cevap verdikleri ve kadınların kaz etini erkeklere göre daha olumlu 
değerlendirdiği saptanmıştır. Öğrenim durumuna göre duyusal değerlendir-
me kriterleri arasında tat ve genel kabul edilebilirlikte ortaöğretim mezunla-
rı, görünüş ve koku değerlendirildiğine ise üniversite mezunları diğerlerine 
göre daha iyi ortalama değerine ulaşmış ve istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılık göstermiştir. Sadece kaz etine yapılan duyusal analizde tüketicilerin 
yerine konabilecek ürün olarak düşünülen kırmızı et, hindi ve tavuk etini 
daha önce tattıkları varsayılarak lezzet, yağlılık ve yumuşaklık açısından 
karşılaştırmaları yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre kaz eti hindi ve 
tavuk etine göre daha lezzetli, kırmızı ete göre ise daha az lezzetli olarak 
tanımlanmıştır. Yağlılık açısından ise kırmızı ete göre daha yağsız, tavuk 
etine göre daha yağlı olarak ifade edilmiştir. Yumuşaklıkta ise kırmızı et 
ve hindi etine göre daha yumuşak, tavuk etine göre ise daha sert olduğu 
yorumları yapılmıştır. Bu sonuçların kaz eti tüketim sıklığı ile karşılaştırıl-
masının anlamlı sonuçlar verdiği görülmüştür. Katılımcıların %48,6’sı ilk 
defa kaz eti tükettiği saptanmıştır. Kaz ürünlerinin market raflarında yer 
bulabilmesi ve satın alınabilme potansiyeli açısından oldukça umut verici 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 



Nurten Beyter, Özge Yıldırım Gürses498 .

Orhan (2019), tez çalışmasında, sığır karkaslarından elde edilen kon-
trfile kaslarına çeşitli oranlarda nitrit ve/veya kereviz tozları içeren küring 
karışımları kullanılarak üretilen pastırmaların fiziksel, kimyasal, tekstürel 
ve duyusal niteliklerindeki değişimleri incelemiştir.  Çalışmada dört farklı 
düzeyde nitrit/kereviz tozu içeren kürleme karışımları kullanılarak pastır-
maların üretimi yapılmıştır. Pastırmalar; I. Grup/Kontrol (5 g Nitrit/1 Kg 
NaCl), II. grup (2.5 g Nitrit+50 g Kereviz tozu/1 Kg NaCl), III. grup (100 g 
Kereviz tozu/1 Kg NaCl), IV. grup (200 g Kereviz Tozu/1 Kg NaCl) içeren 
kürleme karışımları kullanılarak imal edilmiştir. Pastırma örneklerinin 
çeşitli duyusal özellikleri 11 panelistten oluşan oturumlarla belirlenmiştir. 
Panelistler beğenilerini rakamsal hedonik skala üzerinde göstermişlerdir. 
Her bir örnek, standart bir şekilde hazırlanarak panelistlere ayrı ayrı sunul-
muştur. Sonuç olarak görünüş, koku, lezzet açısından I.grup/kontrol grubu 
pastırmalar en fazla beğeniyi alırken, gevreklik açısından III. grup pastır-
malar ilk sırada yer almıştır. Panelistler örnekleri genel beğeni açısından 
değerlendirdiğindesonuçlar 5.60 ile 6.80 arasında değişim göstermiştir. 
Bu durumda kimyasal koruyucu (NO2-) içermeyen, doğal ürün elde et-
mede, kereviz tozunun rahatlıkla kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
Kontrol grubu ile diğer örnekler karşılaştırldığında farklı kalite parame-
trelerinde de istatistiki açıdan önemli bir farklılık gözlemlenmediğinden, 
endüstriyel anlamda kereviz tozu kullanımının pastırma üretiminde ciddi 
sorun oluşturmayacağı önerisi getirilmiştir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bağışıklık kuvvetlendirici özellikte nasıl bir gıda üretimi yapılabilir 
sorusundan hareketle kaz pastırması önerisi getirilmeye çalışılan bu bö-
lümde kaz ve pastırma konularını temel alan bilimsel araştırmalar derlen-
meye çalışılmıştır. Bu bağlamda kazların genel özellikleri ve kaz yetiştiri-
ciliği; pastırmanın genel özellikleri ve yapım aşamaları; kaz eti ve pastır-
manın duyusal analiz değerlendirilmeleri bilgilerine yer verilmiştir. Liter-
atürdeki araştırmalar incelendiğinde kaz pastırmasıyla ilgili bir çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Ancak kaz eti ile sucuk yapımı (Gülbaz, 2004), kaz eti 
ile salam yapımı (Güner ve ark., 2002),  kaz eti kıyması yapımı (Arı, 2016), 
tavuk ve hindi etlerinden pastırma yapımının (Doğruer, 2001) araştırıldığı 
4 çalışmaya ulaşılabilmektedir. Kaz eti ile ilgili üç çalışmanın bulgusunda 
değişik bir lezzet olarak et ürünleri teknolojisinde kaz etinin kullanılabi-
leceği, kaz ürünlerinin market raflarında yer almasının olabilirliği, satın 
alıma açısından oldukça umut verici olduğu sonuçlarına ulaşıldığı görül-
mektedir. Diğer çalışma sonucunda ise hindi ve tavuk etinden pastırma 
üretiminin mümkün olacağı umut vericidir. Ancak kaz etlerinin kesimleri 
sırasında, mikroorganizmalarla önemli kontaminasyonların olması ned-
eniyle etlerin çabuk bozulmasına neden olabileceği gibi, tüketici sağlığına 
da tehtit oluşturmaktadır. Bu bağlamda kaz etlerinin salam, sucuk, sosis 
ve pastırma gibi ürünlere işlenmesiyle bu riskin önemli ölçüde kaldırıla-
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cağını savunan araştırmaların mevcut olması bağışıklık güçlendirici bir 
gıda önerisi olarak kaz pastırması önerisini güçlendirmektedir. 

Beyaz kazların göğüs etinde kuru madde, ham protein - ham yağ 
oranları ve besleyici değer indeksi daha yüksek (Sarıca ve ark. 2014), et 
kalitesi parlak, kırmızı, yağlı (Yakan ve ark. 2012), pH, su tutma kapasi-
tesi, pişirme kaybı, renk, kuru madde özellikleri kuzu etinden daha iyi 
değerlere sahip (Kalaycı ve Yılmaz, 2010) olduğu için pastırma yapımı 
için Beyaz kaz eti kullanımı tercih edilebilir. Kaz etindeki protein kalite-
sini artırmak için kaba yem kaynağı olarak mısırın kullanımıyla taze et ve 
kurutulmuş kas dokusundaki total protein düzeyleri önemli miktarda artış 
gösterdiği için (Kalaycı ve Yılmaz, 2010), mısır ile beslenen Beyaz kazın 
eti pastırma yapımına dâhil edilebilir. 

Sonuç olarak mevcut araştrımalardan da anlaşıldığı üzere kaz eti 
bağışıklık güçlendirici bir ürün önerisi ile pastırmaya dönüştürülerek, kaz 
etinin doyum sınırı artırılabilir. Bu bağlamda daha fazla kaz eti tüketimi 
sağlanabilir. Gelecek araştırmalarda deneysel yöntem ile pastırma üretimi 
sağlanıp ürün geliştirme, standart reçete uygulamaları, duyusal algılama 
zinciri, farklılık testleri, gıda kalitesi ve duyusal kalite karakteristikleri 
yapılmak üzere eğitimli panelistler kullanılarak lezzet profili analizi orta-
ya konabilir. Böylelikle kaz pastırmasının duyusal analiz değerlendirmel-
eri elde edilerek literatüre katkı sağlanabilir. Bir üst aşama olarak kaz eti 
pastırmasının ticari olarak üretimi sağlanıp insan sağlığında bağışıklık 
kuvvetlendirici bir ürün olarak fayda sağlayıp sağlamadığı ortaya kon-
abilir.
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GİRİŞ

Panel veri analizlerinde, hem yatay kesit verileri hem de zaman seri-
si verileri birlikte analiz edilerek hem yatay kesit hem de zaman serisini 
içinde barındıran karma bir veri seti oluşturularak işlem yapılmaktadır. 
Analizde N birim ve her birime ait T adet gözlemin birlikte değerlendi-
rilmesi sonucu panel verileri oluşturmaktadır(Tatoğlu, 2012: 37). Genelde 
panel veri modellerini oluşturan elemanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiş-
tir. Tabloda yer alan i indisi yatay kesit veri boyutunu, t indisi de zaman 
serisi veri boyutunu göstermektedir.

Tablo 1. Panel Veri Tablosunun Hazırlanışı
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Basit doğrusal bir panel veri modeli,

                 (1)

veya

                       (2)

şeklinde ifade edilebilir. Bu modellerde y bağımlı değişkeni,   , 
bağımsız değişkeni (K adet), u sabit varyansa ait hata terimini ve sıfır or-
talamayı temsil etmektedir (Tüzüntürk, 2007: 3). Sabit parametre , eğim 
parametreleri de   olup bu parametreler birimlere ve zamana göre değer 
almaktadır. Benzer şekilde , y bağımlı değişkeninin t zamanında aldığı 
i birim değerini,   de k’nıncı açıklayıcı değişkenin t zamanındaki i 
birim değerini göstermektedir.

Panel veri modelleri tahmin edildiğinde modele ait sabit terim, eğim 
katsayılarının yanısıra hata terimi ile alakalı birçok varsayım yapılır. Bu 
varsayımlara bağlı olacak şekilde aşağıdaki modeller tahmin edilebilir 
(Özer ve Biçerli, 2003: 71):

- Hem sabit terim, hem de eğim katsayılarının birimlere ve zama-
na bağlı sabit modeller
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                (3)

- Sabit terimin birimlere göre değişken, eğim katsayılarının sabit 
olduğu modeller

               (4)

- Sabit terimin birimlere ve zamana bağlı değişken, eğim katsayı-
larının sabit modeller

                (5)

- Sabit terim ve eğim katsayılarının birimlere göre değişken oldu-
ğu modeller

             (6)

- Sabit terim ve eğim katsayılarının hem birimlere hem de zamana 
göre değişken olduğu modeller

                   (7)

Yukarıda belirtilen modellerden (3) numaralı modele klasik model 
denilmektedir. Bu modelde bütün gözlemlerin homojen olduğu varsayıl-
maktadır. Eğim katsayılarının sabit, sabit terimin değişken olduğu  (4) 
ve (5) modelleri ise panel veri analizinde çoğunlukla kullanılan model-
lerdir. Çünkü bu modeller, tüm parametrelerin ortak olması varsayımına 
dayanan (3) modeline göre basit ama yeterince genel alternatifler sağlar 
(Hsiao, 2003: 12). Ayrıca sabit terimi değişken modellerle birimlere ve za-
mana göre farklılıkları modele dahil etmek, eğim katsayısı değişken olan 
modellere (6) ve (7) göre daha kolaydır. Bunlara ek olarak bu modellerin 
her biri, katsayıların sabit ya da rassal etkili olması durumlarına göre de 
sınıflandırılabilmektedir (Hsiao, 2003: 12). Yani panel veri modelleri kla-
sik model, sabit etkili modeller ve rassal etkili modeller olarak üç grupta 
incelenebilir. Sabit ve rassal etkili modeller incelenirken, uygulamada pek 
yeri olmadığı için eğim katsayısının değiştiği (6) ve (7) modelleri ele alın-
mayacaktır.

Klasik Model

Sabit terim ve eğim katsayılarının birimler arası ve(veya) zaman üze-
rinde değişiklik göstermediği varsayıldığında, oluşacak model aşağıdaki 
şekilde gösterilir:

           (8)

Burada,  parametresi tüm birimlerin ortak bir kesmesi olduğunu 
belirtmektedir.  parametresi de ayrı ayrı her bir açıklayıcı değişkenin 



 .507Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

tüm birimler üzerinde oluşturduğu ortak marjinal etkileri belirtmektedir 
(Tüzüntürk, 2007: 3). Klasik modelde daha önce de belirtildiği gibi bütün 
gözlemlerin homojen olduğu yani yatay kesit birimleri arasındaki hetero-
jen bir yapının olmadığı varsayılmaktadır. Bu modellerin tahmin edilme-
sinde, açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkileri araştı-
rıldığında havuzlanmış en küçük kareler yönteminden yararlanılmaktadır 
(Tatoğlu, 2012: 40).

Sabit Etkili Modeller

Panel veri modellerinde birimler arası farklılıklardan veya hem bi-
rimler hem de zaman içinde oluşan farklılıklardan dolayı oluşan değişimi, 
modelde kullanmanın bir yolu; bu değişimin modelin katsayılarının bir 
kısmında veya tamamında değişikliğe sebep olduğunu varsaymaktır. Kat-
sayıların birimlere göre değişmesi veya birimlerle zamana bağlı olarak 
değiştiğinin varsayıldığı modeller sabit etkili modeller olarak bilinmek-
tedir (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007: 37-38). Bu modeller sadece birimler 
arasındaki farklılıklar ele alındığında tek yönlü sabit etkili modeller; bi-
rimlere ve zamana göre farklılıklar ele alındığında ise iki yönlü sabit etkili 
modeller olarak adlandırılmaktadır. Ancak panel veride genellikle zaman 
etkisinden çok birim etkisi araştırıldığı için, bu çalışmada birimler bazın-
da farklılıkların incelendiği tek yönlü sabit etkiler modeline yer verilecek-
tir (Özer ve Çiftçi, 2009: 42). (2.4.2.1) no’lu model tek yönlü sabit etkiler 
modelini belirtmektedir:

              (9)

(9) no’lu model genel olarak, birimler arasındaki farklılıkların sabit 
terimdeki farklılıklarla yakalandığını varsaymaktadır. Bu denklemde sa-
dece sabit parametre değişir ve sabit terim zamana bağlı değişime uğra-
maz. Bu değişim kesit bazında olmaktadır (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007: 
38). Sabit etkiler modelinde  olduğu varsayılmaktadır. Bura-
da;  i’nci birime ait sabit terimi;  ortalama sabit terimi temsil eder.  
ise, i’nci birim için ortalama sabit terimden farklılığı temsil eden birim 
etkidir. Sabit terimin ( ) kesitlere göre farklılık göstermesinin nedeni 
birim etki ( ) içermesidir. Sabit etkiler modelinde birim etkilerin ( ) 
modelde yer alan açıklayıcı değişkenlerle korelasyonlu olmasına izin ve-
rilmektedir (Özer ve Biçerli, 2003: 72). Gözlemlenemeyen birim ve zaman 
etkilerini içeren hata terimi (  ) ise, ortalaması sıfır ve sabit bir varyansa 
sahip olup, özdeş ve bağımsız dağılımlıdır [ ]Ayrıca sabit 
etkili modellerde, hata terimi ( ) ile bağımsız değişkenlerin korelasyon-
suz olduğu varsayımı geçerlidir (Hsiao, 2003: 30). Bu temel varsayımları 
sağlayan sabit etkili modellerin tahmini çeşitli istatistiksel yöntemlerle 
yapılmaktadır. 
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Kukla değişkenli en küçük kareler yöntemi (LSDV) de sabit etkili 
modellerin tahmininde genellikle tercih edilen yöntemlerden biridir. Kuk-
la değişkenli en küçük kareler yönteminde birim etki ( ), eğim katsayıları 
(ayrı bir sabit terim) gibi tahmin edilmesi gereken bir katsayı olarak (ayrı 
bir sabit terim gibi) düşünülmektedir (Tatoğlu, 2012: 80). Bu yöntemde her 
bir kesit i değeri için kukla değişken (dummy variable) kullanılmaktadır. 
Buna göre sabit etkiler modeli şu şekilde ifade edilebilir (Verbeek, 2004: 
345):

                                                                              (10) 

Burada , şu koşullar için geçerlidir:

(10) no’lu modelde N yatay kesit (i) var olduğu düşünüldüğünde, N 
adet kukla değişken ( ) kullanılmaktadır. Sabit etkili modellerde 
kukla değişken tuzağına düşmeden birim etkileri ( ) modele dahil etmek 
amacıyla, kesit sayısından bir eksik (N-1) sayıda kukla değişken kullanıl-
maktadır ya da N adet kukla değişken kullanıldığında sabit terim modele 
alınmamaktadır (Tatoğlu, 2012: 81).

N adet kukla değişken kullanılarak T zamanı boyunca i’inci birim 
için oluşturulan model vektör formunda aşağıdaki gibi yazılabilir (Matyas 
ve Sevestre, 2008: 24):

                                                                                              (11)

Bu modelde birim etki ( ) kukla değişken olarak kabul edilmektedir. 
Eğim katsayısı ( ) ise, sabit terimi de içeren parametre vektörüdür. (11) 
modelinde i birimleri birbiri ardına sıralandığında,

                                                          (12)

şeklinde gösterilir (Matyas ve Sevestre, 2008: 24). Bu modelde  ve 
’nın havuzlanmış en küçük kareler tahmincileri, aşağıda belirtilen fonk-

siyonun  ve ’ya göre kısmi türevleri alınarak bulunur (Hsiao, 2003: 
32).

                      (13)

S’nin ’ye göre kısmi türevi alınıp sıfıra eşitlendiğinde,

                                                               (14)
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elde edilmektedir. Burada,  ve  eşitlikleri 
vardır.

Son olarak, (13) denklemi, (14) denkleminde yerine konulur ve S’nin 
’ya göre kısmi türevi alınırsa,

              (15)

elde edilir. (15) eşitliğinden elde edilen  tahmincisi kukla değişkenli 
en küçük kareler tahmincisidir (Hsiao, 2003: 32).

Kukla değişkenli en küçük kareler yöntemi ile parametre tahmininin 
sakıncalı yanları bulunmaktadır. Bu sıkıntıların başında kesit sayısının 
artmasına bağlı olarak tahminci sayısında meydana gelen artışlardır. Tah-
minci sayısının artması, serbestlik derecesinin küçültülmesi ile parametre 
tahminlerini güçleştirmektedir. Bu durumdan kurtulmak ve kesit etkisini 
yok etmek için sabit etkiler modelinde yeralan değişkenlerin ortalamaları 
alınmaktadır (Özer ve Çiftçi, 2009: 42). 

Rassal Etkili Modeller

Rassal etkili modellerde, birimlere veya birimlere ve zamana göre 
oluşan farklılıklar, modele hata teriminin bir bileşeni şeklinde kullanıl-
maktadır. Bu durumun  sebebi sabit etkili modellerde karşılaşılan serbest-
lik derecesi kaybının önüne geçmektir (Baltagi, 2005: 14). Rassal etkili 
modeller, sadece gözlenen örneklemdeki kesit birimler ve zamana göre 
meydana gelen farklılıkların etkisini değil, örneklem dışındaki etkileri de 
dikkate almaktadır (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007: 38). Yani hata terimleri-
nin bir bileşeni olması sebebiyle model dışı faktörlerin etkileri de modele 
dahil edilebilmektedir.

Sabit etkili modellerde olduğu gibi rassal etkili modeller de tek yönlü 
ve iki yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece birimler bazında ya da 
sadece zaman bazında farklılıkların incelendiği rassal etkili modeller tek 
yönlü rassal etkili modellerdir. Hem birim hem de zaman bazında farklı-
laşmaları içeren rassal etkili modeller ise iki yönlü rassal etkili modeller 
olarak adlandırılır. Tek yönlü rassal etkili modellerde (16) eşitliğinde gös-
terilen hata terimi bileşenleri, iki yönlü rassal etkili modellerde de (17) 
eşitliğinde gösterilen hata terimi bileşenleri modele dahil edilmektedir. 
Bu çalışmada, sadece birimler arasındaki farklılıkların hata teriminin bir 
bileşeni olduğu tek yönlü rassal etkili modeller üzerinde durulacaktır. 

                                                             (16)

                                                                      (17)

(18) modelindeki bileşik hata terimi ( ) yerine (16) eşitliğinde gös-
terilen hata bileşenleri yazıldığında (19) modeli elde edilir. (19) modeli 
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tek yönlü rassal etkili modeli temsil etmektedir. Ayrıca  ifadesini 
içerdiği için rassal etkili modeller hata bileşenleri modeli olarak da adlan-
dırılmaktadır (Tatoğlu, 2012: 104).

                                             (18)

                                     (19)

(19) modelinde yer alan , tüm hataları gösterirken; , birime bağlı 
farklılıkları ve sabit zamana göre birimler arasındaki değişmeyi göster-
mektedir (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007: 38). Burada  ve  hata bileşen-
lerinin ortalamalarının sıfır, sabit varyanslı ve normal dağılımlı olduk-
ları kabul edilmektedir. Yani  ve  olduğu 
varsayılır (Verbeek, 2004: 347). ’nin tahmin edilecek sabit birer para-
metre olarak tanımlandığı sabit etkili modelden farklı olarak rassal etkili 
modelde birim etkisinin rassal olarak ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Bu 
sebeple birim etki , sabit olmadığından sabit parametre içerisinde değil, 
hata terimi içerisinde yer almaktadır (Tatoğlu, 2012: 104). Rassal etkili 
modellerde hata bileşenleriyle ilgili önemli varsayımlar şunlardır (Hsiao, 
2003: 34):

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, rassal etkili modellerde birim etki  
ile geri kalan hata terimlerini içeren  birbirlerinden bağımsızdır. Aynı 
zamanda  ve  hata bileşenleri modelde yer alan açıklayıcı değişken-
lerin ( ) tüm gözlem değerlerinden de bağımsızdır. Bu durumda (19) 
modelinde yer alan  ve  için en küçük kareler tahmincisi yansız ve 
tutarlı olmaktadır (Verbeek, 2004: 348).

Diğer yandan, rassal etkili modellerde söz konusu varsayımlar altın-
da bileşik hata teriminin ( ) varyans-kovaryans matrisi elde edilebilir. 

 varsayımından yararlanarak aynı zaman dönemi için,

   (20)

eşitliği elde edilir. Farklı zaman dönemlerinde (t ≠ s) ise,
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                                  (21)

eşitliği elde edilir (Wooldridge, 2002: 258). (20) ve (21) eşitliklerin-
den yola çıkarak bileşik hata teriminin i’inci birime ait varyans-kovaryans 
matrisi aşağıdaki gibi gösterilir (Wooldridge, 2002: 259):

    

(22)

Yukarıdaki varyans-kovaryans matrisinde de görüldüğü gibi hata te-
riminin kovaryansı  olup, en küçük kareler yönteminde geçerli olan, 
hata teriminin kovaryansının sıfır olması varsayımını sağlamamaktadır. 
Ayrıca en küçük kareler yöntemi hata bileşenlerini birbirinden ayırama-
maktadır. Dolayısıyla rassal etkili modellerde en küçük kareler yöntemi-
nin uygulanması sonucunda elde edilen parametre tahminleri yansız ve 
tutarlı olmasına rağmen etkin değildir (Tatoğlu, 2012: 107). Diğer yandan, 

 ve ’nın etkin tahmincileri, bileşik hata terimine ait kovaryans matris 
yapısının kullanıldığı genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemiyle elde 
edilebilir (Verbeek, 2004: 348).

Rassal etkili modellerde  = ( , ) için genelleştirilmiş en küçük 
kareler tahmincisi aşağıdaki gibi elde edilmektedir (Tatoğlu, 2012: 113):

                                              (23)

Burada  bileşik hata teriminin varyans-kovaryans matrisinin tersi 
şu şekilde ifade edilmektedir:

                                                    (24)

(24)eşitliğinde yer alan ,TxT boyutlu birim matris ve    
olmaktadır (Hsiao,2003: 35-36). (23) eşitliği (24) eşitliğinde yerine yazı-
larak genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemiyle  ve  tahmincileri 
şöyle hesaplanmaktadır (Verbeek, 2004: 348).

               (25)

                                                                                              (26)
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Rassal etkili modeller varyans-kovaryans matrisi kullanılarak genel-
leştirilmiş en küçük kareler yöntemi ile tahminlendiğinde modelin etkin-
sizlik problemi de çözülmüş olur. Böylece parametreler yansız, tutarlı ve 
etkin tahmincilerle elde edilebilirler.

Sabit Etkili veya Rassal Etkili Model Seçimi

Sabit etkili modeller ile rassal etkili modeller arasındaki en önem-
li fark, birim-zaman etkisinin açıklayıcı değişkenler ile ilişkisidir. Çoğu 
bilim adamı, sabit etkileri tahmin etmektense, rassal etkileri tahmin et-
menin ikna ediciliğinin daha fazla olduğunu savunmaktadır daha ikna 
edici bulur. Bu durum, sabit etkilerin ilgili açıklayıcı değişkenlerle iliş-
kisiz olmasının mümkün olmadığı fikrinden kaynaklanır. Doğrusu he iki 
tahminci de mükemmel değildir. Rassal etkiler tahmincisi gerçek etkinin 
üzerinde sapmalı tahminler verirken, sabit etkiler tahmincisi gerçek etki-
nin altında sapmalı tahminler vermektedir (Pazarlıoğlu, 2001: 7).

Genel olarak eğer birim etki ile açıklayıcı değişkenler arasında kore-
lasyon yoksa rassal etkili modeller, aksi durumda ise sabit etkili modeller 
uygundur. Bunun yanı sıra model seçimi yapılırken aşağıdaki kriterler de 
göz önünde bulundurulmaktadır (Gujarati, 2003:650-651):

- Eğer T büyük ve N küçük ise, sabit ve rassal etkili modeller tara-
fından tahmin edilen parametrelerin değerlerinde çok az farklılık olacak-
tır. Bu durumda model seçimi hesaplama kolaylığına göre yapılabilir ve 
muhtemelen sabit etkili model tercih edilir.

- N büyük ve T küçük olduğu zaman, iki yöntemle elde edilen 
tahminler önemli ölçüde farklılaşabilecektir. Eğer yatay kesit birimleri 
çok büyük bir ana kütleden gelmiyorsa sabit etkili model tercih edilebilir. 
Ancak yatay kesit birimleri çok büyük bir ana kütleden rassal olarak se-
çildiğinde ise rassal etkili modeller uygun olacaktır.

- Eğer N büyük ve T küçük olup birim etkiler bir ya da daha fazla 
açıklayıcı değişkenle korelasyonlu ise, rassal etki tahmin edicileri sapma-
lı, sabit etki tahmin edicileri ise sapmasız olacaktır.

- Eğer N büyük ve T küçük olup rassal etkili modellerin varsa-
yımları geçerli ise, rassal etkili modelin tahmincileri sabit etkili modelin 
tahmincilerinden daha etkin olacaktır.

Panel veri modellerinde bu tespitlerin yanında sabit etkili veya rassal 
etkili modellerden hangilerinin kullanılacağına dair karar verilirken bazı 
testler uygulanabilmektedir. Birim ve zaman etkilerinin olmadığı durum-
larda klasik model kullanılmaktadır. Birim etkilerinin olduğu durumlarda 
ise sabit veya rassal etkili modeller arasında tercih yapılmaktadır.
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Hausman Testi

Birim veya birim ve zaman farklılıklarını temsil eden etkilerin yani 
rassal etkili modelin hata terimi bileşenlerinin modeldeki bağımsız de-
ğişkenlerden ilişkisiz olduğu hipotezinin geçerliliği, Hausman tarafından 
önerilen test istatistiği ile incelenebilmektedir. Hausman test istatistiği 
‘rassal etkiler tahmincisi doğrudur’ sıfır hipotezi altında k serbestlik dere-
celi ki-kare dağılımı göstermektedir (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007: 38-39). 
Hausman testinin hipotezleri şu şekilde oluşturulabilmektedir (Altunkay-
nak, 2007: 39):

                   Rassal etkili model geçerli

                    Sabit etkili model geçerli

Burada sıfır hipotezi, birim etki ( ) ile açıklayıcı değişkenler ( ) 
arasında korelasyon olmadığını varsaymaktadır. Alternatif hipotez ise bi-
rim etki ( ) ile açıklayıcı değişkenler ( ) arasında korelasyon olduğunu 
ifade etmektedir. Hausman testine göre sıfır hipotezi kabul edilirse, rassal 
etkili model kullanılır. Çünkü birim etki ile açıklayıcı değişkenler arasın-
da korelasyon olmadığında rassal etkiler tahmincisi tutarlı ve etkin iken, 
sabit etkiler tahmincisi tutarlı fakat etkin değildir. Sıfır hipotezi reddedil-
diğinde ise, sabit etkili modelin seçilmesi gerekmektedir. Bunun sebebi de 
birim etki ile açıklayıcı değişkenler arasında korelasyona izin verildiğinde 
sabit etkiler tahmincisi tutarlı ve etkin sonuçlar verirken, rassal etkiler 
tahmincisinin tutarsız olmasıdır (Baltagi, 2005: 66). k açıklayıcı değişken 
sayısını göstermek üzere test istatistiği şu şekilde yazılabilir (Altunkay-
nak, 2007: 39):

                                                             (27)

                                                          (28)

Burada  varyans-kovaryans matrisinin tersini,   sabit etkili 
modelden elde edilen katsayılar vektörünü,  ise, rassal etkili modelden 
elde edilen katsayılar vektörünü göstermektedir.



Şakir İşleyen514 .

KAYNAKÇA

Altunkaynak, B. (2007). “Sektörel panel veri analizi yaklaşımıyla Türkiye’nin 
AB ülkelerine imalat sanayi bakımından ihracatının belirlenmesi.” 
Yayınlanmamış Doktora Tezi . Ankara: Gazi Üniversitesi.

Baltagi, B. H. (2005). “Econometric analysis of panel data.” (3. Baskı) . John 
Wiley and Sons, Ltd.

Gujarati, D. N. (2003). “Basic Econometrics. Newyork: The McGraw-Hill 
Companies, Inc.”

Hsiao, C. (2003). “Analysis of panel data.” (2. Baskı). New York: Cambridge 
University Press.

Matyas, L. ve Sevestre, P. (2008). “The econometrics of panel data.” (3. Baskı). 
Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

Özer, M. ve Biçerli, K. (2003). “Türkiye’de kadın işgücünün panel veri analizi.” 
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 55-86.

Özer, Mustafa , ve Necati Çiftçi . “Ar-Ge Harcamaları ve İhracat İlişkisi: OECD 
Ülkeleri Panel Veri Analizi .” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi Sayı:23 Nisan , 2009: 5-6.

Pazarlıoğlu, M. V. ve Gürler, Ö. K. (2007). “Telekomünikasyon yatırımları ve 
ekonomik büyüme: panel veri yaklaşımı.” Finans Politik & Ekonomik 
Yorumlar, 44(508), 35- 44.

Tatoğlu, F. Y. (2012). “Panel Veri Ekonometrisi.” İstanbul: Beta Basım Yayım 
Dağıtım A.Ş.

Tüzüntürk, S. (2007). “Panel veri modellerinin tahmininde parametre 
heterojenliğinin önemi: geleneksel phillips eğrisi üzerine bir uygulama”. 
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 1-14.

Verbeek, M. (2004). “A guide to modern econometrics.” (2. Baskı). England: 
John Wiley & Sons, Ltd.

Wooldridge, J. M. (2002). “Econometric analysis of cross section and panel 
data.” London: The MIT Press. 



Bölüm 56
RİSK TOPLUMU VE TV 

GAZETECİLİĞİ COVID-19 

SALGINI ÜZERİNE 

DEĞERLENDİRMELER: 

KIRGIZİSTAN VE RUSYA

Niyazi	AYHAN1

 

1  Yrd.Doç.Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,İletişim Fakültesi,niyazi.ayhan@
manas.edu.kg, ORCID:0000-0002-6839-6422



Niyazi Ayhan516 .



 .517Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

Giriş

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde 114 ülkede 118 bin CO-
VID-19 vakasının görüldüğünü açıklamıştır. Bu tarihte vaka sayılarının 
artışından yola çıkan Dünya Sağlık Örgütü COVID-19’u pandemik has-
talık olarak nitelendirmiştir. Bu açıklama aynı zamanda riskin küresel ol-
duğunun da bir beyanıdır. Ancak COVID-19 salgın riski, ülkeler arasında 
dengesiz bir biçimde dağılmaktadır. 

Toplumların salgın risklerini eşit derecede paylaşmama fikrinden 
yola çıkılarak (Gray, 1998: 54) çalışmada riske en çok maruz kalan (vaka 
sayılarının en çok görüldüğü) ve riske en az maruz kalan (vaka sayıları-
nın en az görüldüğü) ülkelerin ulusal TV ana haberlerinin haber içerikleri 
incelenmiştir. 

 2020 Mart ayı baz alındığında Rusya’da COVID-19 vakalarında artış 
olmuş, Dünya Sağlık Örgütü Rusya’yı riskli ülkeler sıralamasına almış-
tır. Aynı tarihte Kırgızistan’da vaka sayıları diğer ülkelere oranla düşük 
seviyede seyretmiş, bu nedenle Kırgızistan pandemi bakımından en az 
riskli ülkelerinden biri olmuştur. Çalışmada risk dağılımının yüksek oldu-
ğu ülke olan Rusya’nın ulusal kanalı 1-KANAL ve en az riske sahip ülke 
olan Kırgızistan’ın KTRK ulusal kanallarının ana haber bültenleri içerik 
analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Çalışma Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 salgınını pandemi ola-
rak ilan ettiği tarihten itibaren yedi günlük bir dönemi kapsamaktadır. Bu 
bağlamda araştırma alanına giren TV kanalları ana haber bültenlerinde 
COVID-19 salgınına ayrılan haberin konusu, haberin aktörleri ve risk fak-
törlerinin durumları incelenmiştir.

Çalışmada salgın riskinin yoğun olduğu ülkede (Rusya) salgın ha-
berlerine daha fazla zaman ayrıldığı belirlenirken, salgın riskinin daha az 
olan ülke Kırgızistan’da COVID-19 haberlerine daha az zaman ayrıldığı 
tespit edilmiştir. Riskin yüksek olduğu ülkede (Rusya) salgından korunma 
ve kısıtlamalarla ilgili haberler yer alırken, riskin düşük olduğu ülkede 
(Kırgızistan) hükümetin aldığı önlemler ve ekonomik kayıplarla ilgili ha-
berler yapılmıştır. Ancak sosyal medyadaki yalan haberler ve spekülas-
yonlar ile ilgili haberler her iki ülkenin ana haber bültenlerine taşınmıştır.

Genel bir sonuç olarak risk toplumunda riskin yoğunluğuna ve türüne 
göre değerlendirmelerin yapılmakta, TV haberleri  risk faktörleri çerçeve-
sinde oluşturulmaktadır.

Risk ve Risk Toplumu

Risk değerlendirmeleri en genelde insan odaklı yaklaşımlara dayan-
maktadır. Bu bağlamda risk insana zarar veren her türlü yaralanma, ölüm, 
sağlık sorunlarını içermektedir (Wiedemann, 1998: 70).
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Risk kavramı ile ilgili literatür incelendiğinde tıp, ekonomi, işletme, 
bankacılık gibi alanlarda daha yoğun bir biçimde kullanıldığı görülmek-
tedir. Ancak risklerin ulaşması ve küresel boyutlara etkisi gibi faktörler 
iletişim alanında risk kavramını da kapsamıştır. Bu nedenle risk iletişi-
mi kavramı iletişim disiplininde giderek daha önemli hale gelmektedir 
(Turancı, 2010: 88). Beck, risk kavramı açısından kitle iletişim araçlarını, 
sosyal teorisinin en önemli unsuru olan modernleşmenin dönüşümü ola-
rak görmektedir. Bazı araştırmacılar da kitle iletişim araçlarını merkeze 
koymak suretiyle risk toplumuna araçsalcı bir perspektif üzerinden yak-
laşmışlardır (Cottle, 1998:6). Risk ve kitle iletişim araçlarının en temel 
bağlantısı, mesaj ve mesajı ileten segmentle ilgilidir. Bu bakımdan özel-
likle risk dönemlerinde kaynak olan kişiye güven, izleyici ile mesaj kay-
nağı arasındaki ilişkinin bir yansıması olarak kabul edilmektedir. Risk 
mesajını iletecek kişinin durumu, kişisel tercihleri   ve iletişim becerileri 
risk yönetiminin ve risk iletişiminin en önemli unsurları arasında sayıl-
maktadır (Gray, 1998: 56).

Risk toplumu üzerine çalışan araştırmacıların temel çıkış noktası, 
modernite ve modernizm kavramları olmuştur (Beck, 2000; Marshall, 
1999; Wiedemann, 1998; Giddens, 1998) 19. yüzyılın sonundan 2. Dün-
ya Savaşı’nın başlangıcına kadar olan dönemi modernite dönemi olarak 
tanımlayan Marshall, risk toplumu yaklaşımının temelleri, Alman sos-
yal teorisyen Ulrich Beck’in yaklaşımına dayandırmaktadır. Beck’e göre 
risk olgusu, sanayi toplumunun gelişmesine paralel olarak ilerlemekte-
dir (Marshall, 1999: 1169). Beck’in risk toplumu kavramında, modernite 
devam eden bir süreçtir. Sürekli bir dönüşüm içinde olan modernite, her 
zaman yeniden yazılır ve yeniden tanımlanmaktadır (Beck, 2000: 212). 
Beck,’e göre risk, modernleşmenin neden olduğu ve getirdiği tehlikeler ve 
güvensizliklerdir (Lash ve Wynne, 1994: 545-546). Dolayısıyla risk kav-
ramı modernliğin ve sanayileşmenin bir ürünüdür. (Giddens, 1998: 36). 
Risk toplumu sanayi toplumu ile paralel olmasına rağmen bazı farklılıklar 
da bulunmaktadır. Sanayi toplumu öncelikle malların üretimi ve dağıtımı 
konusunu kapsarken, risk toplumu, riskli örgütsel faaliyetlerin sonuçla-
rı ve yalnızca teknolojik süreçlerin uygulamalarından ve örgütlerin yön-
lendirilmesinden kaynaklanan sosyal ilişkiler etrafında örgütlenmektedir 
(Marshall, 1999: 170). 

“Risk Toplumu” düşüncesinin kilit noktasında iki önemli unsur bu-
lunmaktadır. Bunlardan birincisi, küresel etkilere ve risklerin küreselleş-
mesine ilişkin söylemin vurgulanmasıdır. İkincisi ise modern toplumlarda 
risklerin insan eylemlerinin ve insan davranışının sonucu olduğudur (Tu-
rancı, 2010: 92). Risk toplumun en tanımlayıcı özellikleri korku, kontrol 
edilemezlik, isteksizlik ve risklerin dengesiz dağılımı şeklindedir (Gray, 
1998: 54). Korku faktörü, bir olayla ilişkilendirilmesi koşuluyla yaralan-
ma, hastalık ve ölüm olasılığını ifade etmektedir (Furedi, 2001: 43). Risk 
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kontrol edilememekte, çünkü riskin başlangıç   ve bitiş zamanı belirsizlik 
içemektedir. Bu sürecin kontrol edilemez hale gelmesi toplumun daha 
da endişelenmesine neden olmaktadır. Risk toplumundaki bir diğer fak-
tör risklerin eşit olmayan dağılımıdır. Bu riskler kişiden kişiye, bölgeden 
bölgeye, sektörden sektöre farklılık göstermektedir. Örneğin, bir bölgede 
yaşanan afetin o bölgede yaşayan insanlara daha riskli gelme durumu söz 
konusudur. 

Risk Toplumunda COVID-19 Salgını ve Medya Çalışmaları 

Koronavirüs, şiddetli akut solunum sistemini etkileyen patojenler 
olarak adlandırılmaktadır. Önceki koronavirüs salgınları (CoV), SARS ve 
MERS gibi halk sağlığını tehdit eden bir ajan olan virüs, Çin’in Hubei 
eyaletinin Wuhan kentinde Aralık 2019’da bir grup insan zatürre tanısıyla 
hastaneye kaldırılmasının ardından, 11 Şubat’ta salgın, Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından COVID-19 olarak adlandırılmaya başlanmıştır (Rothana 
ve Byrareddy, 2020: 1).

11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü COVID-19’u pandemik hasta-
lık olarak değerlendirmeye almıştır. Salgının bir pandemi olarak duyurul-
masıyla birlikte konvansiyonel ve sosyal medyanın ilgisi bu konuya odak-
lanmıştır. Bu nedenle COVID-19 üzerine iletişim alanında yapılan ilk 
çalışmalar Wuhan’ın ilk karantinaya aldığı zamana rastlamaktadır (Zhu 
ve diğerleri, 2020).

Medya merkezli sağlık sorunları üzerine literatürde biçok çalışmaya 
rastlanmaktadır. Bu çalışma sonuçlarının büyük çoğunluğu medyada bil-
gi kirliliği olduğu varsayımına dayanmaktadır. Wang v.d (2020), Sosyal 
Medyada Sağlıkla İlgili Yanlış Bilgilerin Yayılmasına İlişkin Sistematik 
Literatür İncelemesi adlı bir çalışma yürüterek, medya üretilen mesajlar-
da sağlık alanındaki yanlış bilgileri incelemişlerdir. Sonuç olarak en bü-
yük yanlış bilginin bulaşıcı hastalık sorunları üzerinde etkili olduğunu 
belitmişlerdir. Diyet ve beslenme, sigara ve su güvenliği veya su kalitesi 
hakkında yanlış bilgilendirme eylemleri araştırmacıların tespit ettikleri 
bir diğer bulgulardır (Wang, et al., 2019: 8). İlgili literatür incelendiğin-
de; iletişim çalışmaları ve sağlık alanında medyada korku üzerine çalış-
malara da rastlanmaktadır. Araştırmacıların büyük bölümü paylaşılan 
veya iletilen mesajların korku ve paniğe neden olacağını düşünmektedir. 
Sağlık iletişimi sürecinin etkin yönetimi ile bu korkuları en aza indirmek 
mümkündür (Pakpour, 2020, 6). Aynı zamanda medyanın etkin kullanımı 
devlet ve sağlık bölümlerinin COVID-19’un yayılımını kontrol etmesini 
sağlayacaktır (Zhao vd, 2020: 10; Li vd, 2020: 560).

Virüsün ortaya çıkması ve salgın olarak duyurulmasının ardından 
tüm sosyal hayat etkilenmiştir. Salgının insan sağlığını tehdit etmesini 
önlemek için ekonomik önlemler, sosyal mesafe önlemleri, seyahat ya-
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sakları, karantina, işyeri kapatmaları gibi önlemler alınmıştır   (Chen, 
Lerman ve Ferrara, 2020). Sosyal ağ, bilgi zenginliği ve kullanıcı rahat-
lığı nedeniyle sağlık iletilerinin paylaşımında tercih sebebi olmuştur. Bu 
nedenle, COVID-19 ve medya araştırmalarının büyük çoğunluğu sosyal 
medya aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (Cinelli, vd., 2020; Chen, Lerman 
ve Ferrara, 2020; Thelwall ve Thelwall 2020; Singha, vd., 2020; Medford 
vd. ark., 2020; Zhao ve diğerleri, 2020; Li ve diğerleri, 2020; Jahanbin ve 
Rahmanian, 2020; Yu ve diğerleri, 2020; Huynh, 2020; GaoI ve diğerleri, 
2020; Zhu ve diğerleri, 2020).

Sosyal medyada COVID-19 hakkında doğrulanmamış söylentiler, pa-
nik ve korku içeriği hakkında birçok mesaj paylaşılmıştır (Chen, Lerman 
ve Ferrara, 2020). Medford vd. (2020) de yaptıkları çalışmada bu fikri 
doğrulayıcı ve benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Medford vd araştırma-
larında yanlış bilgi ve sosyal önyargı içeren tweetlerede ulaşmışlardır. 
Ancak tweetlerin halk sağlığı ile ilgili bilgileri yaymak için kullanıldı-
ğı da da belirtmişlerdir (Medford ve diğerleri, 2020). Diğer bir konu da 
risk toplumundaki psikolojik durumla ilgilidir. Gao vd. sosyal medyada 
COVID-19 vakası ile ilgili mesajlara dayanarak ruh sağlığı sorunlarının 
oldukça yaygın olduğunu belirtmişlerdir (Gao vd, 2020: 10). Bu bilginin 
ekonomik bir karşılığı da vardır. Doğrulanmamış bilgiler aynı zamanda 
ülkelerin ekonomilerini de etkiler. Bu tür söylemler özellikle turizm sek-
törüne bağlı ülkeleri olumsuz etkileyecektir (Yu vd, 2020: 6).

Sosyal ağlar ayrıca riskleri azaltmak için etkili bir araç olarak kul-
lanılmalıdır. COVID-19 bağlamında tartışılan konulara ek olarak, twe-
etlerin coğrafi konumlarını bildirmesi ve verilerin bilinmeyen kökenlere 
sahip olması önemlidir. Kadınların COVID-19’un yayılmasını önleme ey-
lemlerinin ön saflarında yer aldığı mesajlarda açıkça görülmektedir. Bu 
nedenle, ana mesajların tükettiği medyada halk sağlığı mesajlarının ka-
dınlara etkili bir şekilde aktarılmasına özel önem verilmelidir (Thelwall 
ve Thelwall 2020: 9). Twitter, her bölgedeki salgın oranlarının tahmin 
edilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca sağlık ve eğitim sistemlerindeki 
önemli değişiklikler sosyal medyada paylaşılarak vurgulanabilir, olayla-
rın azaltılmasına yardımcı olabilir (Jahanbin ve Rahmanian, 2020: 3). Sos-
yal ağlar da insanlar arasında risk algılama unsurlarının belirlenmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal ağlar, mevcut risk algısıyla ilgili fark-
lı coğrafi bölgeler arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmada kritik öneme 
sahiptir (Huynh, 2020: 8).

COVID-19 ile ilgili gazetecilikle ilgili çalışmalara da rastlanmıştır. 
Ancak bu çalışmalar sınırlı sayıdadır (Zheng, Goh ve Wen, 2020; La vd., 
2020). Gazeteciler, özellikle kriz zamanlarında objektif, doğru ve adil 
haberler sunmak suretiyle daha dengeli ve sorumlu haber yapımları ile 
toplumdaki panik ortamının en aza indirilmesine olanak sağlamaktadır 
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(Zheng, Goh ve Wen, 2020: 338). La et al. Vietnam’da gazetecilik işlevle-
rinin önemli bir rol oynadığını belirterek gazetecilerin, kamu ve küresel 
araştırma topluluklarında hızla yayın yaparak risk ortamını en aza indir-
meyi başardıklarını ve kamuoyunda büyük bir etki yaratıları görüşünde-
dir (La vd., 2020: 20).

Bununla birlikte, iletişim teknolojileri (akıllı telefon, web sitesi) ile 
ilgili alan araştırmaları da bulunmaktadır (Oliver vd., 2020; Ayyoubzadeh 
vd.,2020). Çalışmalarda COVID-19 pandemisini kontrol etmek için cep te-
lefonu verilerinin durumsal farkındalık, vakaların nedenleri ve sonuçları 
gelecekteki riskler ve salgın değerlendirmelerine rastlanmaktadır (Oliver 
vd., 2020). İran’da yapılan bir çalışmada google trendlerinin analizi ya-
pılmıştır. Bu kapsamda pandemi döneminde google’dan insanların hangi 
kelimeleri aradıkları analiz edilmiştir. Vaka sayısının artmasıyla insan-
ların kendilerini korumanın yollarını aradıkları belirlenmiştir. Nüfusun 
çoğunluğu el dezenfektanları, el yıkama ve antiseptik konular hakkında 
bilgi edinmek istemiştir (Ayyoubzadeh vd., 2020: 6). Ayrıca ülkeler, go-
ogle gibi sitelerin denetiminde hastalık izleme endeksine ulaşma şansına 
sahiptir (Li vd, 2020: 5).

Genel olarak COVID-19 ile ilgili iletişim çalışmaları sosyal medya 
çalışmalarından oluşmaktadır. Salgının henüz çok yeni olması nedeniyle 
ulaşılan bilimsel araştırmalar şu anda bunlarla sınırlıdır. Zaman geçtikçe 
bu çalışmaların artacağı ve farklı durum tespitinde ve önerilerinde bulu-
nulacağı da gözden kaçırılmamalıdır.

Yöntem

Çalışma risk toplumu yaklaşımı temel alınarak yapılmış olup, Mart 
2020 tarihi itibariyle COVID-19 salgınının en yaygın olduğu ülkelerden 
olan Rusya medyasında ve salgının henüz yaygınlaşmadığı Kırgızistan 
medyasında salgının sunum biçimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Kırgı-
zistan ve Rusya TV medya kanallarında ana haber bültenlerinde yer alan 
COVID-19 haberleri, analiz evreni olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede 
dünya sağlık örgütünün salgın olarak COVID-19 salgınını duyurmasının 
ardından 7 günlük haber söylemleri incelenmiştir.

Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmış olup, haberlerde yer 
alan her söylem, araştırma soruları çerçevesinde kodlanmış, içerik analizi 
tekniklerinden frekans ve kategorik analiz teknikleri ile çözümlenmiştir.

Frekans analizi tekniği ile haber içeriğindeki yüzde ve orantısal du-
rum tespit edilmeye çalışılırken, kategorik analiz tekniği ile haberler bi-
rimlere ayrılarak araştırma soruları çerçevesinde sınıflandırmaya gidil-
miştir. Araştırma kapsamında, risk toplumunu merkeze alarak COVID-19 
vakaları kapsamında haber sunum biçimlerini tanımlamak için aşağıdaki 
sorulara yanıt aranmıştır.
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1. TV haberlerinde riskten en çok ve en az etkilenen ülkelerin risk 
haberlerini sunma biçimleri nasıldır?

2. COVID-19 haberlerinin haber başlıkları nelerdir? Haber başlıkla-
rı yüksek salgın riski ve düşük salgın riski olan ülkelerde farklılık bulun-
makta mıdır?

3. Haberlerin haber aktörleri kimlerdir?

4. Haberlerde COVID-19 riski nasıl çerçevelenmektedir? Haber çer-
çevelemede kullanılan öğeler nelerdir?

Veri	toplama

TV kanallarının internet sitelerinden elde edilen veriler, KTRK (Kır-
gızistan) ve 1 KANAL (Rusya) ulusal kanallarında yer alan ana haber 
bültenleri pandeminin duyurulmasından 7 gün boyunca incelenmiştir. 
Literatüre dayalı olarak risk toplumunu yansıtacak bir kodlama tablosu 
oluşturulmuştur.

Kodlama

Haber bülteni aktörleri ve risk toplumu unsurları çerçevesinde bir 
kodlama formu oluşturulmuştur. Kodlamalar ve kodların içeriği ise aşa-
ğıdaki gibidir: 

Haberin aktörlerine ilişkin kodlar: Bu birimde haberlerde yer alan 
sosyal aktörlerin kimler olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
bağlamda haberin aktörleri, cumhurbaşkanı / başbakan, bürokratlar (ba-
kanlık, belediye başkanı vb. kişiler), uzmanlar (doktorlar, bilim adamları, 
ekonomistler vb.), diğer kişiler (sokak röportajları, kimliği belirsiz kişiler), 
STK’lar (sivil toplum kuruluşları temsilcileri, yöneticiler), ticari sektör (ti-
caret işleri bölümleri) şeklinde sınıflandırılmıştır.

 Çalışmanın ikinci kodlaması, risk toplumunun unsurları doğrul-
tusunda kodlama modudur. Bu kodlamada, haberlerdeki risk toplumu söy-
lemleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Risk toplumu bağlamında COVID-19 haberlerinde haber çer-
çevesi kodlaması: Bu bölümde hükümetin haber söylemlerinde aldığı 
önlemlerin paylaşılması (sınırların kapatılması, çevrimiçi eğitime geçiş, 
dezenfekte etme çalışmaları vb.), koruma (hükümetin kuralları ve uygu-
lamaları, haber söylemlerinde el yıkama, sarılmama, korunma ile ilgili 
kişisel öneriler), uyarılar (hükümet ve uzmanlar tarafından sosyal hayatın 
bozulmaması için uyarılar), salgın semptomları (salgın teşhisi için gerekli 
bilgi) istatistiksel bilgi paylaşımı (vakalar hakkında istatistiksel veriler), 
yeni vaka tespiti (COVID-19 salgını ile ilgili yeni vakaların ifşası), ölüm 
(salgına bağlı ölüm), iyileşme (vaka iyileştirmeleri hakkında açıklamalar), 
bilimsel gelişme (aşılama vb. salgını sona erdirecek bilgiler), medyada 
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vaka tespiti (ünlüler ve tıp salgını ile ilgili haberler), ihmal (salgına karşı 
maske takmamak, ihmaller), yetersizlikler (ilaç, hastane, yemek vb. ye-
tersizliklerin altını çizmek), yardım etmek (ülkeler tarafından önlenmesi 
için yapılan yardım faaliyetleri, salgının zararı), riskli grupların tanımları 
(salgından en çok zarar görebilecek grupların tanımları), belirsizlik söy-
lemleri (salgın bittiğinde ve bu durumla ilgili belirsizlik), küresel tehdit 
söylemi (salgının küresel bir tehdit oluşturduğuna dair söylemler), çaresiz-
lik ifadeleri (salgının farklı alanlarda çaresiz kaldığını belirten cümleler), 
kısıtlamalar (seyahat, eğitim, toplanma, dini törenler vb.), ekonomik zarar 
(salgının ekonomik zararına odaklanan fikirler), bilgi kirliliği ile mücade-
le (yalan haberler, spülatif eylemler, bilinçli paniğe neden olacak durumlar 
ve davranışlar), alışkanlıkların değişmesi (tokalaşma, sarılma, para kul-
lanma).

Bulgular ve Yorum

Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19’u salgın hastalık olarak duyur-
duğu 11 Mart 2020 tarihinden itibaren KTRT ve 1-KANAL’ın TV haber-
leri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo: 1 Günlere göre COVID-19 haberlerinin sıklığı
KTRT
Kırgızistan

1 KANAL
 Rusya

Gün COVID-19 
Haberleri

Diğer 
Haberler Toplam

COVID-19 
Haberleri

Diğer 
Haberler Total

11.03.2020
245 sec.
% 10,75

2035 sec.
% 89,25

2280 sec.
% 100

294 sec.
% 13,57

1873 sec.
% 86,43

2167 sec.
% 100

12.03.2020
60 sec.
%  2,82

2066 sec.
%  97,18

2126 sec.
% 100

778 sec.
%35,60

1407 sec.
% 64,40

2185 sec.
%100

13.03.2020
230 sec.
% 10,30

2001 sec.
% 89,70

2231 sec.
% 100

752 sec.
%39,06

1173 sec.
%60,94

1925 sec. 
%100

14.03.2020
1232 sec.
% 35,08

2215 sec.
% 64,20

3450 sec.
% 100

794 sec.
%56,94

600 sec.
%43,04

1394 sec.
%100

15.03.2020
1906 sec.
% 58,32

1362 sec.
% 41,68

3268 sec.
% 100

974 sec.
%73,68

348 sec.
%26,32

1322 sec.
%100

16.03.2020
1820 sec.
%85,60

306 sec.
%14,40

2126 sec.
% 100

1320 sec.
%80,24

325 sec.
%19,76

1645 sec.
%100

17.03.2020
1040
% 46,85

1180
% 53,15

2220
% 100

1120 sn
% 65,12

600 sn
% 34,88

1720 sn
%100

Toplam
6313 sec.
% 36,20

11165 sec.
% 63,80

17478 sec.
%100

6032 sec.
% 48,81

6326 sec.
% 51,19

12358 sec. 
%100
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Genel olarak bir hafta süren bir dönemde KTRK 6313 sn (% 36,20) 
ve 1-KANAL 6326 sn (%51,19) COVID-19 haberlerine yer vermişlerdir. 
COVID-19 ile ilişkili riskin daha yoğun olduğu Rusya’da salgın daha sık 
bildirilirken, salgının daha az görüldüğü Kırgızistan medyasında salgın 
daha az ilgi görmüştür. Bir diğer önemli veri ise salgın haberlerinin TV 
haberlerindeki sıralamasıdır. Haber sıralamalarına bakıldığında, salgın 
Rus medyasında daha güncel haberler olarak görülmüş ve salgın haberleri 
birinci sırada yer almıştır. Kırgızistan’da salgın haberleri 11.03.2020 4. 
haber, 12.03.2020 5. haber, 13.03.2020 3. haber, 14.15.16 ilk haber ve 17 
Mart ikinci haberde yer almıştır. Haber sıralaması yukarıdaki tabloda su-
nulmuştur. Kırgız medyasında, COVID-19 salgını, pandemi duyurusunun 
4. gününde güncel haber olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

Bir diğer önemli veri ise COVID-19 ile ilgili TV haberlerinin günlere 
göre ayırdığı zamandır. Her iki TV kanalı da pandemi duyurusunun ilk 
gününde daha az pandemi haberi içermektedir. Ancak ilerleyen günlerde 
ana haber bültenleri salgına daha fazla ilgi göstermiştir. 

COVID-19 ile ilgili haber başlıkları da bu bağlamda önemli veriler 
içermektedir. Bu açıdan TV kanallarının hangi konuyu haber yapmaya 
değer bulduğuna odaklanılmıştır. Aynı zamanda COVID-19 salgını ile il-
gili haberler ülkelerin mücadelelerini, önlemlerini ve salgının zararlarını 
öğrenme fırsatı sunmaktadır.

Tablo 2: COVID-19 haberlerinin konuları

Haber Tarihi

KTRK (Kırgızistan) 1-KANAL (Rusya)

11.03.2020 Küresel tehdit, hükümet önlemleri

Pandemi beyanı, ne anlama 
geldiği, etimolojik köken, 
seyahat kısıtlamaları, Çin’deki 
normalleşme çabaları

12.03.2020
Pandemi duyurusu, ülkedeki 
dezenfekte eylemleri, panik karşıtı 
uyarılar

İtalya’da ölüm oranları, olimpiyat 
oyunlarının iptali, salgının insan 
üzerindeki zararlı etkisi

13.03.2020 Salgında Kırgızistan’ın iyi durumu, 
yalan haberler

İtalyan doktorların açıklamaları, 
Fransa, İspanya ve İtalya’daki 
salgının yıkıcı etkisi

14.03.2020 Seyahat sınırlamaları, ekonomik 
kontroller

Seyahat kısıtlamaları, salgına karşı 
alınacak önlemler (el yıkama, 
dezenfeksiyon vb.)
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15.03.2020

Panik uyarıları, hastanelerin olası 
vakalara hazırlığı, temel gıda 
maddelerinin tedariği, haksız fiyat 
artışı ve buna yönelik önlemler. 

Yanlış haberler, yanlış bilgiler, 
ülkelerin salgın politikaları 

16.03.2020

Ekonomi, sınırların kapatılması, 
salgının bütçeye etkisi, vaka sayısının 
olmaması, panik havasının olmaması, 
yeterli gıda stoğu vurgusu, spekülatif 
fiyat artışı önlemleri, online eğitim

Yalan haberler, küresel salgın, 
istatistiksel veriler, karantina 
süreci

17.03.2020

Kafe, restoranlarda kısıtlamalar, 
toplantı faaliyetlerinin iptali, 
kontroller (pazar, havaalanı, hastane, 
bilişim suçları), önerilerde bulunma, 
sosyal medyada yalan haberlerle 
mücadele 

Yalan haberler ve yaptırımlar, ilk 
yardım telefon numaraları

Yukarıdaki tabloda KTRK ve 1-KANAL ana haber bültenlerinde ka-
muoyuna sunulan haber başlıkları yer almaktadır. Genel olarak, her iki 
medya kanalının da hükümetin COVID-19’a ilişkin diğer ülkelerle ilgili 
önlemlerini, kısıtlamalarını ilettiği görülmektedir. Bir diğer önemli veri 
ise her iki kanalın da sosyal medyada dolaşıma sunulan yalan haberlere 
göstermiş olduğu ilgilidir. Haberlerin genelinde halkı paniğe kapılmama-
ya teşvik etme çabası da görülmektedir.

Ancak KTRK kanalında dezenfeksiyon çalışmaları sıklıkla gösteril-
mektedir. Ayrıca halkın paniğe kapılmaması için pazarlar ve gıda stok 
görüntülerine sıklıkla yer verilmiştir. KTRK haberlerinde ekonomik ka-
yıpları yoğun bir şekilde ele aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, CO-
VID-19 salgını ve korunma yolları hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir. 
1-KANAL’da ise daha küresel haberlere yer vemiştir. Salgının ilk günün-
de Çin’deki normal yaşam görüntülerine yer verilmesi dikkate değer bir 
veridir. Ancak salgının son günlerinde salgından en çok zarar gören ülke-
ler (İtalya, Almanya, İran) ile ilgili de haberlere yer verilmiştir.

Haberde salgını tanımlayan ve salgını anlatan bölümler aşağıdaki şe-
kilde sunulmaktadır. Salgını tanımlayan aktörler, halkla iletişime geçen 
insanlar olmaları önemli bir hal arzetmektedir. Literatür taramasında da 
görüldüğü üzere haberin halk açısından etkili olması için haber aktörleri 
son derece öneme sahiptir.
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Şekil 1: Haberin aktörleri

İki ülkenin TV ana haber bültenlerinde, COVID-19 salgınını anla-
tan ve salgın hakkında bilgi veren birçok haber aktörüne rastlanmakta-
dır. Çalışmada haber aktörleri, cumhurbaşkanı / başbakan, bürokratlar, 
uzmanlar, STK’lar, ticari kuruluşlar ve diğer kişiler olarak sınıflandırma 
yapılmıştır. Şekilde görüldüğü gibi en çok haber aktörüne yer veren TV 
kanalı KTRK’dır. 1-KANAL’da ise haber aktörlerine daha az yer veril-
mektedir. Haberin aktörleri detaylı olarak incelendiğinde; bürokratlar ve 
uzmanlar salgınla ilgili görüşlerini en çok KTRK haberinde dile getirmiş-
tir. 1- KANAL’da kullanılan haber aktörleri cumhurbaşkanı / başbakan ve 
uzmanlardan oluşmaktadır. KTRK haberlerinde ekonomik zarar ve gıda 
stoklarına vurgu yaparak haber aktörü olarak ticari kuruluşlarda çalışan 
kişileri de kullanmıştır. Bir diğer önemli veri ise STK ile ilgilidir. KTRK 
STK temsilcilerini haber aktörü olarak kullanırken, 1-KANAL’da STK 
temsilcilerine hiçbir haberde yer verilmemiştir. Genel olarak kamuoyuna 
COVID-19 salgını hakkında Kırgızistan’daki bürokratlar ve uzmanlar ta-
rafından bilgi verilirken, Rusya’da cumhurbaşkanı / başbakan ve uzman-
lar kamuoyunu bilgilendirmiştir.

Tablo 3: Risk toplumu bağlamında COVID-19 haberlerinde haber çerçevesi

Risk İle İlgili Açıklamalar
KTRK 1-KANAL

Hükümet önlemleri 22 15
Salgından korunma önerileri 2 20
Uyarılar 14 12
İhmaller 2 6
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Yetersizlikler (hastane, ilaç temini vb.) - 2
Salgın semptomları - 10
Yardım 5 6
Bilimsel Gelişmeler / Buluşlar - 4
Medyatik kişilerde vaka tespiti - 8
İstatistiksel bilgiler 18 16
Yeni vaka tespiti 5 16
Ölüm 1 8
İyileşme 7 4
Riskli gruplar ve kişi tanımlamaları - 10
Belirsizlik söylemleri - 3
Küresel tehdit söylemleri 10 12
Çaresizlik söylemleri - 4
Alışkanlık değişimi söylemi / yeni uygulamalar 2 11
Ekonomik kayıplar 25 6
Kısıtlamalar (seyahat, dolaşım, ulaşım, eğitim, din vb.) 11 33

Bilgi kirliliği ile mücadele / belirsizliği giderme 10 4
Toplam 134 210

Yukarıdaki tablo, literatürdeki risk toplumu tanımlarına dayanmak-
tadır. Çalışmanın bu bölümünde ana haber bültenlerinde risk toplumu un-
surlarına ne kadar rastlandığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 
salgının yoğun olarak görüldüğü ve salgının daha az görüldüğü ülkelerin 
televizyon haberlerinde risk faktörlerinden hangilerinin daha az görüldü-
ğü tespit edilmeye çalışılmıştır.

Tabloda görüldüğü üzere KTRK’nın yaptığı haberin bir kısmında risk 
faktörlerine yer verilmemiştir. Tv kanalının yaptığı haber metinlerinde ye-
tersizlikler (hastane, ilaç temini vb.), salgın belirtileri, bilimsel gelişmeler 
/ buluşlar, medyatik kişilerde vaka tespiti, riskli grup / bireylerin tespiti, 
belirsizlik söylemleri, çaresizlik gibi unsurlar bulunmamaktadır. 1-KA-
NAL’da ise araştırma kapsamında belirlenen tüm unsurlar görülmektedir.

KTRK kanalının haberlerinde, COVID-19 salgınının haber çerçevesi 
ekonomik kayıplar, hükümet önlemleri, istatistiksel bilgiler, kısıtlamalar 
(seyahat, dolaşım, ulaşım, eğitim, din vb.) şeklindedir. 1-KANAL’da kısıt-
lamalarla ilgili haberler, salgını önleme önerilerini, istatistiksel bilgiler ve 
yeni vaka çalışmalarını içermektedir.

Bu durum daha fazla riske maruz kalan ülkeler ve risk durumu en 
az olan ülkeler hakkında bilgi vermektedir. Salgın vakalarının daha çok 
yaşandığı ülke olan Rusya, riski azaltmak için yaptığı haberlerde daha 
fazla kısıtlamaya giderek bunu televizyon haberlerinde de tekrarlamıştır. 
Bunun yanında sunulan iletiler ile halkı salgından korunma konusunda 
bilgilendirmeye çalışmıştır.  Ancak vaka sayısının düşük olan ülke Kırgı-
zistan’da haberler, salgının ekonomik kayıpları ve hükümetin kararlarına 
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dair kamuoyunun bilgilendirilmesi olmuştur. Bu açıdan salgından korun-
maya yönelik önerilere daha az yer verilirken, virüsün risk alanı ile ilgili 
bilgiler, riskli grupların ve çaresizliğin tanımlarına yer verilmediği görül-
mektedir.

Kısaca, ülkelerin risk altında olup olmadıkları ana haber bültenlerine 
yansımaktadır. Salgının risk durumu hangi yönde ise haberler de o çerçe-
vede kamuyu bilgilendirme yoluna gitmektedir. Salgın, Kırgızistan’a daha 
çok ekonomik bakımdan zarar vermiş, haberler de ekonomik zararlar et-
rafında şekillenmiştir. Salğın, Rusya’da daha çok insan sağlığını tehdit et-
miş bu nedenle ana haber bültenleri insan sağlığı üzerine yoğunlaşmıştır.

Sonuç

Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19’u pandemik has-
talık olarak tanımlamıştır. Çalışma, Dünya Sağlık Örgütünün bu açıkla-
masının ardından ilk yedi günlük süre zarfına odaklanmaktadır. Bu sü-
rede TV haberleri, risk toplumu yaklaşımını merkeze koymak suretiyle 
içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma, pandemi riskinin yoğun olarak 
yaşandığı ülke Rusya ve pandemi riskinin en az görüldüğü ülke Kırgızis-
tan’ın ana haber bültenlerine odaklanmaktadır.

Bu kapsamda daha fazla salgın riski taşıyan Rusya’nın haber bülten-
lerinde salgına daha çok zaman ayırdığı tespit edilmiştir (1-KANAL). Öte 
yandan, salgın riskinin hissedilmediği Kırgızistan (KTRK) haber bülten-
lerinin salgına daha az zaman ayırdığı belirlenmiştir. Ülkelerin haber sıra-
lamaları da bu verilerle uyumlu bir hal almaktadır. Araştırmanın bir başka 
yönü de COVID-19 haber içeriği konuları ile ilgilidir. KTRK kanalı, CO-
VID-19 ile ilgili haberinde hükümetin salgınla ilgili faaliyetlerine yer ver-
miş, halkın paniğe kapılmaması gerektiğini sık sık bildirmiş, bu söylemi-
ni pazar, hastane ve gıda stok görüntüleriyle desteklemiştir. Bu dönemde 
1- KANAL daha çok küresel haber içeriklerine yer vermiştir. Genellikle 
haberler kısıtlamalar ve salgına karşı alınacak tedbirlerden oluşmaktadır. 
Bununla birlikte, her iki TV kanalı da sosyal medyada salgınla ilgili yalan 
haberler ve yanlış bilgiler konusunda kamuoyuna uyarılarda bulunmuştur. 
Haber içeriklerinde sık sık bu tür yalan ve halkı paniğe sevkeden haber 
içeriklerini üretenlerin yasal suç işlediklerinin altını çizmişlerdir.

Çalışmanın bir diğer kısmı da COVID-19 haberinde yer alan haberin 
aktörleri ile ilgilidir. KTRK (Kırgızistan) ana haber bültenlerinde haber 
aktörü olarak bürokrat ve uzmanlara yer verirken, 1-KANAL’da (Rusya) 
cumhurbaşkanı / başbakan ve uzmanlar tarafından salgınla ilgili bilgi ve-
rilmiştir. Her iki yayın organında da risk tanımlamaları kamuya açık kay-
naklar tarafından yapılmıştır.

Çalışmanın son bölümünde, haber içeriğinde risk toplumu unsurları 
irdelenmiştir. KTRK’da (Kırgızistan) salgından korunma bilgileri asgari 
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düzeyde kalmıştır. Kırgızistan ana haber bültenleri genel olarak salgının 
ekonomik kayıplarına yoğunlaşmışlardır. 1 KANAL’da (Rusya) ise salgın-
dan korunmaya yönelik kısıtlamalar ve öneriler daha sık kullanılmıştır.

Sonuç olarak ülkelerin risk altında olup olmadıklarının haber içe-
riklerine yansıdığı tespit edilmiştir. Haberlerde salgının hangi yönü daha 
zarar vericiyse haberler o kapsamda ele alınmıştır. Kırgızistan’da salgın 
ekonomik olarak daha fazla etkilenmiş bu bağlamda salgının ekonomik 
boyutlarına daha çok zaman ayırmıştır. Rusya salgından sağlık bakımın-
dan etkilenmiş, haberlerinde salgını önleyici önlemlere daha çok yer ver-
miştir. Risk toplumunda risklerin eşitsizliği söz konusudur. Riskler kü-
resel olsa da her toplum bu riski farklı bir düzeyde yaşamaktadır. Haber 
içeriği risk faktörleri etrafında belirlenmekte ve haberler bu risk faktörleri 
etrafında şekillenmektedir.

Haberler halkın ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Salgın riski dü-
şük olan ülkeler panik ortamı olmamasını dilemektedir. Bu nedenle haber 
bültenlerinde boş hastaneler, marketler, gıda stokları vb. paniği ortadan 
kaldıracak görüntüler verilmektedir. Salgın riskinin yoğun olduğu ülkeler, 
bu riski en aza indirmek için salgından korunma yollarını kamuoyu ile 
paylaşmakta ve hükümetin getirdiği kısıtlamalardan sık sık söz etmekte-
dir.



Niyazi Ayhan530 .

KAYNAKÇA

Ayyoubzadeh, S. M. ,Ayyoubzadeh, S. M.,  Zahedi, H., Ahmadi, M. , Kalhori, 
S. R.N. (2020). Predicting covid-19 incidence through analysis of google 
trends data in Iran: data mining and deep learning pilot study, JMIR Public 
Health and Surveillance, 6 (2)1-6.

Beck,U (2000). Risk society and beyond, London Sage Publication.

Chen,E. Lerman, K., Ferrara, E. (2020) #covıd-19: the first public coronavirus 
twitter dataset, via arXiv http://arxiv.org/abs/2003.07372v1.

Cinelli, M., Quattrociocchi, W., Galeazzi, A.,Valensise, C. M., Brugnoli, E., 
Schmidt, A. L., Zola, P., Zollo,F., Scala, A.(2020). The covid-19 social 
media infodemic, via arXiv https://arxiv.org/abs/2003.05004

Cottle, J.S (1998). Ulrich Beck, ‘risk society’ and the media a catastrophic view? 
European Journal of Communicatıon 1 3 ( 1 ),1-29.

Furedi, F. (2001) Korku kültürü, (Çev. Barış Yıldırım), Ayrıntı Yayınları.

Gao, J. Zheng, P. Jia, Y. Chen, H. Mao, Y. Chen, S. Wang, Y. Fu, H. Dai, J.  
(2020),Mental health problems and social media exposure during 
COVID-19 outbreak, Plos One, 1-10

Giddens, A.(1998) Modernliğin sonuçları, (çev. Ersin Kuşdil), Ayrıntı Yayınları. 

Gray ,P. (1998). Improving emf risk communication and management: the need 
for analysis and deliberation (ed. M.H. Repacholi and A.M. Muc) içinde 
EMF Risk Perception and Communication, International Seminar on EMF 
Risk Perception and Communication Ottawa, Ontario, Canada.

Huynh, T. L. D. (2020). The COVID-19 risk perception: A survey on 
socioeconomics and media attention, Economics Bulletin, 40(1), 1-8.

Jahanbin, K. & Rahmanian,V. (2020) Using twitter and web news mining to predict 
COVID-19 outbreak, Asian Pacific Journal of Tropical Medicine,13,1-4

La, V-P. Pham, T-H. Ho, M-T. Nguyen, M-H. Nguyen, K-L P. Vuong, T-T. 
Nguyen, H-K. T. Tran, T. Khuc, Q. Ho, M-T. Vuong, Q-H (2020). Policy 
response, social media and science journalism for the sustainability of the 
public health system amid the covıd-19 outbreak: the vietnam lessons, 
Sustainability, 1-27.

Lash, S. & Wynne, B. (1994). The Canadian journal of sociology / Cahiers 
Canadiens de Sociologie,  19( 4), 544-547.

Li, L. Zhang , Q . Wang, X. Zhang , J. Wang, T., Gao, T. Duan, W. Tsoi, K. K. 
Wang, F. (2020). Characterizing the propagation of situational information 
in social media during COVID-19 epidemic: a case study on weibo, IEEE 
Transactions on Computational Social Systems, 7(2), 556-562.

Li, C. Chen, L. J . Chen, X. Zhang, M. Pang, C.P. Chen, H. (2020). Retrospective 
analysis of the possibility of predicting the COVID-19 outbreak 



 .531Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

from Internet searches and social media data, China, 2020, Rapid 
Communication,  1-5.

Marshall, G. (1999). Sosyoloji sözlüğü (çev. Osman Akınhay, Derya Kömürcü), 
Bilim ve Sanat Yayınları. 

Medford, RJ. Saleh, S.N. Sumarsono, A. Perl, T. M. Lehmann, Christoph U. (2020). 
An “infodemic”: leveraging high-volume twitter data to understand public 
sentiment for the covıd-19 outbreak (2020). medRxiv The Preprint Server 
For Health Sciences, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.03.20052936

Oliver, N. Letouzé, E. Sterly, H. Delataille, S. De Nadai, M. Lepri, B. Lambiotte, 
R. Benjamins, R. Cattuto,C. Colizza,V. De Cordes, N. Fraiberger, S.P. 
Koebe, T. Lehmann,S. Murillo,J. Pentland,A. Pham,P N. Pivetta,F. 
Salah,A.A. Saramäki,J. Scarpino,S.V. Tizzoni,M. Verhulst, S. Vinck, 
P. (2020) Mobile phone data and COVID-19: missing an opportunity? 
https://arxiv.org/abs/2003.12347.

Pakpour, A. H. (2020). The fear of covıd-19 and its role in preventive behaviors, 
Journal of Concurrent Disorders Vol. (TBD) No. (TBD). 1-6

Rothana, H. A. & Byrareddyb, S.N.(2020) The epidemiology and pathogenesis of 
coronavirus disease (COVID-19) outbreak, Journal of Autoimmunity,1-4.

Singha, L. Bansala,S. Bodea, L.Budak,C. Chic,G. Kawintiranona, K. Paddena, 
C. Vanarsdalla, R. Vragad, E.Wanga,Y. (2020) A First look at covid-19 
information and misinformation sharing on twitter. arXiv:2003.13907v.

Thelwall, M. & Thelwall, S. (2020) Covid-19 tweeting in english: gender 
differences, https://arxiv.org/abs/2003.11090.

Turancı, E. (2010). Risk iletişiminde kitle iletişim araçlarının kullanımı, Akdeniz 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,  14, 87 - 104.

Yu, M. Li, Z. Yu, Z. He, J. Zhou, J. (2020). Communication related health 
crisis on social media: a case of COVID-19 outbreak, Current Issues in 
Tourism,1-8.

Wang, Y. McKee, M. Torbica, A. Stuckler, D. (2019) Systematic literature review 
on the spread of health-related misinformation on social media, Social 
Science & Medicine,1-12.

Wiedemann, P. (1998). Dealing with emf risk perceptions: themes, challenges 
and potential remedies, pp 69-94, 68 (ed. M.H. Repacholi and A.M. Muc) 
EMF Risk Perception and Communication, International Seminar on EMF 
Risk Perception and Communication Ottawa, Ontario.

Zhao,Y. Cheng, S. Yu, X. Xu, H. (2020) Chinese Public’s attention to the covid-19 
epidemic on social media: observational descriptive study, Journal Of 
Medical Internet Research,1-13.

Zheng, Yi. Goh,E. Wen,J. (2020) The effects of misleading media reports about 
COVID-19 on Chinese tourists’ mental health: a perspective article, 



Niyazi Ayhan532 .

Anatolia An International Journal of Tourism and Hospitality Research 
31(2), 337–340.

Zhu, Y. Fu, K-W. Grépin, P Karen A. Liang, H. Fung, I. C-H. (2020) Limited 
early warnings and public attention to coronavirus disease 2019 in china, 
january–february, 2020: a longitudinal cohort of randomly sampled weibo 
users, Brief Report, https://www.cambridge.org/core



Bölüm 57
 

PIERRE BOURDIEU’DE 

DÜŞÜNÜMSELLİK VE 

İLİŞKİSEL SOSYOLOJİNİN 

OLANAKLARI

Ayşe	MERMUTLU1

1  Dr. Öğr. Üyesi, F. Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. 
amermutlu@firat.edu.tr



Ayşe Mermutlu534 .



 .535Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

Giriş

Pierre Bourdieu, kuşkusuz, yakın dönem sosyolojik teori üzerinde et-
kide bulunan en önemli sosyal bilimciler arasında yer almaktadır. Loic J. 
D. Wacquant, Bourdieu’nün eserlerini “disiplinler arasındaki sınırları aş-
maktan hiç çekinmemesi, kat ettiği araştırma alanlarının geniş yelpazesi 
(köylülerin, sanatın, işsizliğin, okulun, hukukun, bilim ve edebiyatın ince-
lenmesinden, akrabalık, sınıflar, din, siyaset, spor, dil, yerleşim, entelek-
tüeller ve devlet konusundaki tahlillere) ve (titiz etnografik betimlemeden 
istatistik modellere, buradan da en soyut felsefi ve kuramsal tezlere uza-
nan) üslup çeşitliliği nedeniyle, sosyal bilimlerin halihazırdaki bölünme-
lerine ve yerleşik düşünce tarzlarına karşı bir meydan okuma” (Bourdieu 
& Wacquant, 2003: 13-4) olarak nitelendirir. Gerçekten, Bourdieu’nün ça-
lışması, birçok yazar tarafından sosyal bilimlerdeki nesnelcilik-öznelcilik, 
pozitivizm-görececilik vs. gibi dikotomilere ve standart bilişsel modellere 
anlamlı bir alternatif olarak görülmektedir (Karakayalı, 2007: 233). 

Söz konusu meydan okumanın önemli bir ayağını, “sosyolojinin sos-
yolojisi”ni bir zorunluluk ve aciliyet konusu haline getiren düşünümselliğe 
ilişkin özgün yaklaşımı oluşturmaktadır. “Nesnelleştiren özneler” olarak 
tanımladığı sosyologlara epistemolojik bir ilke olarak sunduğu düşünüm-
selliği Bourdieu, “nesnelleştiren öznenin kendisinin nesnelleştirilmesini 
içeren düşünüm” (Karakayalı, 2007: 227, 232) olarak tarif eder. Bir episte-
molojik ilke olarak düşünümsellik, Bourdieu’ye göre, sosyologun araştır-
ma nesnesi ile kendisi arasında kurduğu ilişkiyi nesnelleştirmesi ve anali-
zine, analizinin konu-dışı bırakılan koşullarını da dahil etmesi anlamına 
geldiği ölçüde eleştirel ve özgürleşimci bir sosyoloji pratiğinin imkânını 
da oluşturmaktadır.     

Düşünümsellik, Bourdieu düşüncesinde, tözcü değil ama bağıntısal/
ilişkisel bir sosyal ontoloji temelinde işlerlik kazanan bir ilke olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Bourdieu’nün sosyolojik teorisi de “tözcülük karşıtı” 
bir tutumda temellenen ilişkisel sosyoloji geleneği içerisinde değerlendi-
rilir. İlişkiselcilik, “(b)ireyler ve toplumlar, parçalar ve bütünler, failler 
ve onları kapsayan yapılar hakkındaki tözcü varsayımları yerinden sök-
meye” (Çeğin & Göker, 2012: 14) yönelen yaklaşımların genel etiketidir; 
ilişkisel sosyologlar hem bireyleri hem de bireylerin iştirak ettikleri daha 
büyük oluşumları (topluluklar, yapılar, kurumlar, sistemler) aynı gerçek-
lik düzeyine, ilişkisel bir düzeye ait olarak kavramsallaştırmaya çalışırlar. 
Buna göre toplumsal oluşumlar tözsel, kendinde-entiteler değil, birbirine 
bağımlı insanlar arasındaki ilişkilerden ibarettir; insanın bireysel dav-
ranışı da ilişkiler içinde ve ilişkiler aracılığıyla gerçekleşen bir eylemdir 
(Powell & Depelteau, 2015: 18). Bourdieu ilişkiselliği, toplumsal aktörler 
arasındaki somut bağlar olarak değil, önemli toplumsal kaynakların (“ser-
maye türlerinin”) dağılımının oluşturduğu toplumsal uzamdaki bitişiklik-
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ler olarak kavrar (Crossley, 2015: 193) ve mesela “alanlar”la, özellikleri 
onları işgal eden eyleyicilerden bağımsız olarak analiz edilebilecek, ilişki-
sel olarak oluşmuş konum uzamlarını kasteder (Thorpe, 2015: 170). 

Bu şekilde anlaşılan bir ilişkisel analizin düşünümsel epistemolo-
jik ve metodolojik yönelimler ile ilişkisi ve söz konusu ilişkinin günde-
me getirdiği olanak ve sınırlılıklar bu metnin konusunu oluşturmaktadır. 
Söz konusu amaca yönelik olarak öncelikle düşünümsellik kavramı ve 
Bourdieu’nün kavrama yüklediği özgün içerik ele alınacak ve bunun yine 
Bourdieu’nun ilişkisel analiz yaklaşımı ile ilişkisi üzerinde durulacaktır. 
Son olarak da bu yaklaşımın sosyolojik teori ve bir pratik olarak sosyoloji 
açısından taşıdığı içerimler üzerinde durulacaktır.  

Düşünümsellik: Kavram Haritası

Düşünümsellik, oldukça temel bir anlamda, öz-göndergeli akıl yürüt-
me biçimini tanımlar. Öz-göndergeli veya döngüsel akıl yürütme, doğru-
sal veya çizgisel bir akıl yürütmeden farklı olarak, sürecin kendisine ve 
süreçteki konuma ilişkin farkındalığa işaret eder. Fay (2001: 58)’a göre, 
özne sadece dış dünya üzerine değil ama kendi kendisi üzerine de düşünen 
ve değerlendirmeler yapabilen öz-farkındalığa sahip bir varlık olması an-
lamında, düşünümsel olabilme yetisine sahiptir. Descartesçı cogito nosyo-
nu tam da, öznenin söz konusu yeti temelindeki bir belirlenimine yaslanır: 
burada özne olmaklık, düşünümsel olmaklıkla birlenir; zira ben-bilinci, 
söz konusu bilince dair bir bilinçliliği öngerektirir. Ancak bu kavrayış 
sonsuz bir döngüselliği barındırmaktadır: bilincin bilgisi olarak anlaşılan 
öz-bilinç sadece bilincin söz konusu bilgisinin bilgisine sahip olunursa 
eğer mümkün olur ve bu da sonsuzcasına sürüp gider. Descartesçı bilincin 
düşünümselliği, böylelikle, özne-nesne epistemolojik düalizimi temelin-
de, bilincin nesneleştirilmesini içerir (West, 2005: 230-1). Zira bilincin 
kendi üzerine yönelimi, modern bilmenin koşullarını gözetircesine, ken-
dini nesneleştirmesi temelinde gerçekleşir.         

Tözsel sayılabilecek bir kullanımı bağlamında kavramsallaştırıl-
dığında düşünümsellik, çemberin dışına sıçrama – çemberi ‘fark etme’ 
girişimidir. Beck ile Giddens’ın kavrayışında, sözgelimi, bu ‘sıçramanın’ 
özsel olarak sistemsel ve bilişsel bir hamle olduğu görülür; sistemselliğin 
içinden kavranan düşünümsellik, burada, öz-kontrol fikrinin sibernetik 
çağrışımlarını uyandırır. Sistemsel yan-etkilerin bizzat sistemin söz ko-
nusu etkilerle başa çıkma yeteneğini etkiler hale gelmeye başlaması, bir 
başka deyişle sistemsel sınırlılıklarla yüzleşilmeye başlanması, Beck ile 
Giddens’ın2 bulguladığına göre, sistemin kendisini bir tür öz-farkındalığa 
2  Bkz. BECK, Ulrich (1996): Risk Society: Towards a New Modernity, London: Sage, BECK, 
Ulrich (1999): Siyasallığın İcadı, çev. N. Ülner, İstanbul: İletişim Yay., BECK, Ulrich (2003): 
World Risk Society, Fourth Edition, Cambridge: Blackwell Publishers, GIDDENS, Anthony 
(1994): Modernliğin Sonuçları, çev. E. Kuşdil, İstanbul: Ayrıntı Yay., GIDDENS, A., PIERSON, 
C. (2001): Modernliği Anlamlandırmak, çev. S. Uyurkulak, M. Sağlam, İstanbul: Alfa Yay.
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da zorlamakta, ‘düşünümsel’ bir aşamaya evrilmenin koşullarını da oluş-
turmaktadır. Burada düşünümsellik en az kendisini tetikleyen ‘yan-etki’ 
kadar sistemsel bir fenomendir; halihazırdaki tekno-bilimsel pratiği tes-
lim eden bir paradigma temelinde öngörüye, risk hesaplamalarına, uz-
manın hükmüne ve kâr-zarar terimlerine bel bağlayan yanıtlar talep eder. 
Sorun algısının sistemselliği oranında düşünümsel eylem ve düşünümsel-
liğin kendisi de sistemseldir – yürürlükteki dille en iyisinden, konusunu 
sistem çıkarlarının maksimizasyonunun ve aynı semantikte ikamet eden 
‘risk yönetimi’ türünden hesaba-kitaba gelir yordamların oluşturabildiği 
sorunları gündeme getirebilmektedir. Oysa düşünümsellik, bilişsel olabil-
diği kadar estetik bir hamledir. Düşünümsellik estetiğin terimlerine konu 
olduğunda artık öz-kontrolden değil ama öz-yorumlamadan söz açılır 
(Göka, vd., 1999: 269, 278). Beck ile Giddens’ın pozitivist geleneğe olduk-
ça yakın duran bilişselci düşünümsellik nosyonu, Kantçı bilişsel ve ahlaki 
yargılar gibi, nesnenin özne tarafından, olumsallığın da düzen tarafından 
kapsanmasını öngörür. Estetik düşünümsellik ise, böyle bir kapsama-
nın kendisinin sorunsallaştırılmasına dayanmaktadır. Burada daha çok, 
Kantçı estetik yargıyla örtüşen bir kavrayış söz konusudur. Öznelliğin en 
evrenselci bileşenleri olarak Kantçı akıl ve anlama, ahlaki ve bilişsel yar-
gılarda etkindirler; estetik yargı ise daha parçacıl bileşenleri kapsar. Kant 
bilişsel ve ahlaki yargıyı parçanın bütün tarafından kapsanması olarak an-
larken, estetik yargı bir parçanın yine bir başka parça tarafından anlaşıl-
masını öngörür (Lash, 1993: 9; Göka, vd., 1999: 278-9). 

Varlık’ın heterarşik bir kavranışını öneren Heidegger, düşünümün 
‘evrensel öznenin’ niyetli yönelmişliği olmaktan çok, bir tür ‘kendinde 
eylem’ olarak değerlendirilişini gündeme getirir. Şu koşullarda düşünüm 
bilişsel, analitik ve spekülatif olmaktan çok estetik, bütüncül ve pratiktir. 
Heidegger epistemolojide özneye özel bir önem atfedilmesinin, metafizik-
te dünyanın indirgeyici bir tarzda nesneleştirilmesine tekabül ettiğini öne 
sürer; nesneleştirmeyle araçsal düşünme ve teknolojinin yıkıcı hâkimi-
yeti arasında bir bağ kurar (Bleakley, 1999: 326-8, West, 2005: 260-1). 
Düşünümselliğin öznel temellendirmelere bel bağlayan estetik bir süreç 
olduğu doğrultusundaki güçlü savunulardan biri de, ifadesini, esinini He-
idegger’den alan hermeneutik döngü nosyonunda bulmaktadır. Metinden 
çıkarılacak “anlam”, yorumcunun dilselliğin ve tarihselliğin kaçınılmaz 
belirleyiciliğine mahkûm arkaplan bilgisi temelinde oluşmakta; metin ve 
yorum sonsuz bir döngüsellikte karşılıklı olarak kurgulanmaktadır (Ly-
nch, 2000: 32). En formel mantık sistemlerinin bile öz-doğrulayıcılıktan 
yoksun olduğunu tanıtlayan Kurt Gödel’in kanıtsavı, derin epistemolojik 
içerimleri göz önünde bulundurulduğunda, ‘estetik boyutun’ oldukça te-
mel bir düzeyde kavranışının bir diğer örneği olarak değerlendirilebilir. 
Buna göre, mesela ‘rasyonel olmak’, rasyonalitenin kendisine ilişkin kimi 
rasyonel-olmayan kabullerin içselleştirilmesini öngerektirir (Glynn, 2005: 
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71). “Çember”in dışına salt epistemolojik prosedürlerle çıkılamaz – söz 
konusu prosedürlerin kendileri çemberin sınırlarına tabidir. 

“Sıçrama” estetik bir hamle olarak anlaşıldığında, Kantçı sapere aude 
buyruğunun handiyse hükümsüzleştiği, olumsallığın düzen’e galebe çal-
dığı bir ülkeye girilir. Modern epistemolojinin temel sayıltıları açısından 
konuya yaklaşıldığında, bunun açık bir ‘sınır ihlali’ olduğu görülür; ‘bi-
len özne’nin boyunu aşan bu alanda ‘eleştirel’ ve ‘özgürleştirici’ bilginin, 
‘meşru’ bilginin ve bizzat bu yönde seferber edilen bilme itkisinin kendi-
sinin imajı riske edilir. Yorumsamacılığın radikal bir versiyonunu temsil 
eden post-yapısalcı yaklaşımın etki ve mevzilenişinin doğrultusu tam da 
budur. Derrida’nın sözmerkezciliği yapısökümüne alma girişiminde ifade 
bulan temsil-karşıtı yaklaşım, Foucault’nun Nietzscheci bir bilgi-iktidar 
kavrayışı arka planında gündeme getirdiği soykütüksel çözümlemede ayrı 
bir boyut kazanır. Foucault (1993: 51), ‘bir yanda bilgi, öte yanda toplum 
ya da bir yanda bilim, öte yanda devlet yoktur, ama “iktidar-bilme”nin 
temel formları vardır’ der; insanın öznesi olduğu kadar nesnesi olduğu, 
kendi üzerine düşünümünü sistemleştirdiği-kurumsallaştırdığı ‘insan bi-
limleri’, böylesi bir formun bileşenidir (Foucault, 2001). Foucault’ya göre, 
bir tabi kılma tarzı olarak öznelleştirmeyi yürürlüğe koyan disipliner ik-
tidarın varlık kazandığı an, insan bilimlerinin de mümkün hale geldiği 
andır: “İnsan bilimlerinin doğuşu mu? Öyle görünüyor ki bunu; bedenler, 
hareketler ve tavırlar üzerindeki modern baskı oyununun yoğrulduğu şu 
gösterişsiz arşivlerde aramak gerekiyor” (Foucault, 2000: 283). Hakikatin 
bir güç retoriği olarak kavranışını gündeme getiren post-yapısalcı yakla-
şımda “güç istenci”, sıçramanın estetik temellerini oluşturmaktadır.   

Düşünümselliğin özünde estetik doğası, modernliğin, düşünümselliği 
‘icadından’ hemen sonraki ‘keşfi’ gibi durmaktadır. İyi bilindiği üzere, 
modernlik başka şeylerin yanı sıra tam da öz-farkındalığa etik değer yük-
leyen ve bir imkân ve ideal olarak bu türden bir farkındalığı özgürleşim 
hedefine hasreden bir kültürel yapılanmanın markası olagelmiştir. Ne var 
ki bu süreç, yedeğinde, öz-farkındalığın gereksindiği eleştirel mesafeyi 
kotarmada ‘nesnellik’ nosyonunun seferber edilmesini de taşır. Gerçek-
liğin ‘tek başına’ ve insan zihninden bağımsız olarak var olduğu ve bu 
gerçekliğin bu haliyle bilinebilir bir şey olduğu (Fay, 2001: 275) yönün-
deki inancın ifadesi olarak nesnellik, modern epistemolojinin merkezi iz-
leğidir; modern bilimin oluşumu ve kavranışı daima söz konusu izleğin 
tanımlayıcı ve belirleyici etkiselliğini açık eder. Bu, modern epistemoloji 
özelinde öz-farkındalığın veya düşünümselliğin tam da ‘estetik boyut’un 
iptalini ön-gerektirdiği anlamına gelmektedir: şimdi her düşünüm girişi-
mi, esasen, nesnellik sayıltısı ve bunun gerektirdiği özne-nesne hiyerarşisi 
temelinde, her ‘neden?’i ‘nasıl?’da çözündüren bir ‘nesneleştirme’ girişi-
mine dönüşür. 
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Nesneleştirme, modern bilimsel araştırmanın ‘tinsel’ içeriğine gön-
derme yapmakta; ekonomi-politiği ile de anlamlı bir bütünsellik oluştur-
maktadır. Eleştirel Kuram’ın epistemoloji eleştirisi, söz konusu ilişkiselli-
ğin ifşasına yönelir. Buna göre, dış dünyanın insandan ve akıldan ayrış-
tırılması, onda içkin hiçbir değer görülmemesi ve bu temelde gündeme 
gelen özne-nesne hiyerarşisi, yönlendirilebilir bir dış dünya nosyonuna 
ulaşabilmenin zorunlu koşulunu oluşturmaktadır. Aynı bağlamda aklın 
‘miti aydınlanmaya, tabiatı da nesnelliğe’ dönüştürmesi ve gerçekliği 
nicelleştirerek ölçüye vurması, kendisini araçsal bir şey olarak konum-
landırmasını ve araçsal olarak örgütlenmesini zorunlu kılmıştır. Aklın bu 
şekilde tikel görünümdeki kullanımı onun evrensel görünümünde münde-
miç ilkelerle çeliştiğinde tercih edilen ve yapılan şey, aklı tikel görünümü 
içerisinde kurumsallaştırarak bilimsel-teknik ilerlemeyi haklılaştırmak 
olmuştur. Bir başka deyişle, evrensel aklın hakikat tutkusu, tikel aklın 
denetleyebildiği ve yönlendirebildiği ölçüdeki bir gerçeklik belirlenimiyle 
yer değiştirmiştir. Aydınlanmanın diyalektiğini özetleyen bu ‘yer değişi-
mi’nin sonucunda, doğa üzerindeki ve bir adım sonra insan üzerindeki 
tahakküm artık kaçınılmazdır. Söz konusu süreç, bilginin bir özgürleşim 
aracı olmaktan çıkarak bir iktidar aygıtına dönüşümünü tanımlamaktadır. 
Özne ve nesne arasındaki ilişkiden kaynaklanan zorunlu tahakküm form-
larının varlığını kabul eden Adorno ile Horkheimer’a göre, şimdi, özne-
nin nesne tarafından tahakküm altına alındığı bir dünyanın temsili olarak 
mitin yerini, öznenin nesneyi – ‘diğer’inin nesneleştirilmesini de içermek 
üzere – tahakküm altına aldığı, hakimiyet ilişkisinin hala sürdüğü bir Ay-
dınlanma almıştır (Çiğdem, 1997: 47-9). 

Nesneleştirme ediminde, bilgiyi veya teoriyi pratiğin dünyasından 
büsbütün kopartan ve onu güdükleştiren bir tür temellendirme sorunsalı 
ikamet etmektedir. Böylesi bir epistemolojik çerçeve, mümkün bilginin 
güvence altına alınmasını garanti edememektedir zira bu amaçla kullanı-
lan metodolojik kural ve işlemler sürekli olarak bu çerçevenin dışına itilir. 
Bilginin, üretildiği bağlam üzerinde hiçbir etkisinin olmaması ve söz ko-
nusu bağlamın ‘değerden arınmış’, öznenin istemlerinden bağımsız olarak 
kurgulanması sonucu bilginin edilgen bir şekilde tanımlanması, tek bo-
yutlu bir ele alınışını neredeyse zorunlu hale getirmektedir: bilginin işlevi, 
nesneleri kullanışlı kılmanın bir aracı olması noktasında tanımlanmak-
tadır. “Bilginin anlamı artık kendisine atıfta bulunulan bir uğrak değil-
dir” (Çiğdem, 1997: 107). Nesneleştirme, bilgiyi tanımlayıcı bileşeninden; 
bağlamından koparmaktadır ve Eleştirel Kuram’a göre bu, onun döngüsel, 
kendini-hesaba-katan, düşünümsel ve nihayet eleştirel olmasının önünde-
ki başlıca engeldir. Bilimsel teorilerin, teori ile teorinin gönderme yaptığı 
‘nesneler’ arasında bir ayrım öngören ve teorinin kendisini betimlediği 
nesne alanının dışında tutan “nesneleştirici” doğasına karşılık, eleştirel 
teoriler ‘kendi kendilerine gönderme yapan’ dönüşlü bir doğaya sahiptir-
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ler: “bir eleştirel teorinin kendisi de her zaman betimlediği nesne alanının 
bir parçasıdır; eleştirel teoriler her zaman kısmi olarak kendileri hakkında 
teorilerdir” (Geuss, 2002: 85). 

Bourdieu’da Düşünümsellik: İmkân, Araç, Strateji 

Sosyal teori alanındaki iyi bilinen girişiminde P. Bourdieu, skolastik 
bakış olarak adlandırdığı akademik tutumun eleştirisi temelinde ‘teori-
yi, betimlediği nesne alanının bir parçası haline getirmeyi’ kendine görev 
edinen öz-göndergeli bir çözümleme önerir. Bilimsel bakışın kendi doğası 
üzerine sorular sormanın bilimsel çalışmanın bir parçası olduğunu düşü-
nen Bourdieu (2006: 207)’ye göre, ‘skolastik bakış’ toplumsal dünya, dil 
ya da herhangi bir düşünce nesnesi üzerine geliştirilen tamamen tikel ve 
kendi üzerine soru sorma yetisinden yoksun bir bakış açısıdır. Skolastik 
bakış açısının benimsenmesi, “tüm bilgelik alanları için zımni olarak ta-
lep edilen giriş hakkıdır”: varoluşa ilişkin bütün savların ve pratik niyet-
liliğin askıya alınmasını içeren “tarafsızlaştırıcı” yatkınlık, “karşılıksız 
bir oyun olan akademik çalışmanın, kendi kendisinin ereği olan zihinsel 
deneyimin koşuludur” (2006: 204). Skolastik bakış açısı, Bourdieu’nün 
epistemik doksa olarak adlandırdığı, özünde toplumsal önvarsayımları 
içerir: “Düşünürler, düşüncelerinin önvarsayımlarını, yani skolastik ba-
kış açısının olabilirliğinin toplumsal koşullarını ve çoğu zaman, dünyaya 
ve gereksinimlerin aciliyetine mesafeli durma yönündeki, (burjuva) de-
neyiminin uzantısı olan akademik ya da skolastik deneyim aracılığıyla 
edinilen ve bilinçdışı savları doğuran bilinçdışı yatkınlıkları düşünülme-
miş durumda (doksa olarak) bırakırlar” (2006: 205). Skolastik yanıltıcılık, 
böylece, “söylemin kökenine söylem-ötesini, pratiğin kökenine pratik-öte-
sini koymaya dayanır”. Pratik gerekliliğin askıya alınmasını varsaydığı ve 
pratiğin mantığına karşı oluşturulan düşünce araçlarını hayata geçirdiği 
ölçüde, skolastik bakış ya kendi nesnesini yıkma ya da yapay olgular do-
ğurma tehlikesini taşımaktadır (2006: 207). 

Skolastik yanıltıcılığın karşısına Bourdieu, amacını “nesneleştirilme 
işinden keyfi bir şekilde azat edilen, bilen öznenin ayrıcalığını sorgula-
mak” (Bourdieu & Wacquant, 2003: 216) olarak belirlediği bir düşünüm-
sel bakış açısını çıkartır. Bu anlamda düşünümsellik, “düşünülebilir olanı 
sınırlayan ve düşünüleni önceden belirleyen düşünülmemiş düşünce ka-
tegorilerinin’ sistematik olarak soruşturulmasını, ‘nesneleştiren öznenin 
nesneleştirilmesini’, ‘nesneleştirmenin nesneleştirilmesini” gerektirir; 
skolastik yanıltıcılığın yarattığı bozulmaların etkisini taşımayan nesne-
ler bu yolla üretilebilir. Buradaki “dönüş”, disiplinin bilişsel ve örgütsel 
yapısını kapsayabilmek için öznenin tikel deneyiminin çok ötesine gider. 
Nesnenin inşası ediminde sürekli olarak sınanması ve etkisiz hale getiril-
mesi gereken şey, bilimcinin bilme yetisindeki kategorilerin, sorunların 
ve kuramların içinde kayıtlı bulunan kolektif bilinçdışıdır. Şu halde düşü-
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nümselliğin gerçek öznesi, bilimsel alanın bizzat kendisidir – zira bilimsel 
“özne” ile bilimsel “nesne”nin olasılık koşulları aynıdır (Bourdieu & Wa-
cquant, 2003: 38-9, 217). 

Bourdieu’nün düşünümselliği, çok temel bir düzeyde, kendi ifadesiyle 
“ampirik ‘özne’ye, bilimsel ‘özne’nin inşa ettiği nesnelliğin terimleriyle 
açıklama getirmeye – onu toplumsal mekan-zaman içinde belli bir yere 
yerleştirmeye – yönelik bir girişimdir”. Söz konusu girişim ile “bilimsel 
özneyi ampirik özneye, onun çıkarlarına, itkilerine, varsayımlarına bağ-
layan ve kendisini tam olarak inşa etmesi için kurtulması gereken bütün 
bağlarla etkileyen kısıtlamaların bilincine ve (olası) hakimiyetine ulaşıl-
ması hedeflenir” (Bourdieu & Wacquant, 2003: 216-7). Sosyolojik pratiğin 
toplumsal belirleyenlerinin bu sosyolojisi, Bourdieu’ya göre, söz konusu 
belirlenimler karşısında olası bir özgürlüğün tek olası temelidir. Sosyolog, 
toplumsal aktörlere özgürleştirici bir bilinçlenme potansiyelinin araçlarını 
sağlayan bir bilimi, ancak bu çözümlemeye sürekli olarak kendini de tabi 
tutarak üretebilir (2003: 217). Bir pratik olarak “(s)osyolojinin sosyolojisi, 
gerçekten sosyoloğun, bilimsel projesinin, hedeflerinin ve çekincelerinin, 
cüretlerinin ve korkularının sosyolojisi biçimini alırsa, renk katan bir ay-
rıntı ya da bir tür narsistik lüks olmaktan çıkar: Toplumsal köken, eğitim 
ya da toplumsal cinsiyet gibi niteliklerin beraberinde getirdiği elverişli ya 
da elverişsiz yatkınlıkların bilincine varma, bu yatkınlıkları kontrol altın-
da tutmak için – kuşkusuz sınırlı da olsa – bir fırsat yaratır” (2003: 260). 
Bu, “önvarsayımların olmadığını önvarsayma” etnomerkeziyetçiliğinden 
kurtulmanın bir yoludur. Bu nedenle sosyolog, kendisini de bir sosyolojik 
nesne olarak ele alarak kendi kendisinin ve sosyolojiyle ilişkisinin sosyo-
lojisini yapmaya teşvik edilmelidir (Jourdain & Naulin, 2016: 34). Zira 
“(k)endi düşüncesini düşünülmemiş halde bırakan bir sosyolog, düşündü-
ğünü iddia ettiği şeyin aracı olmaya başka düşünürlerden çok daha fazla 
mahkum olur” (Bourdieu & Wacquant, 2003: 243).    

Bourdieu düşünümselliğe, anlaşıldığı kadarıyla, bir epistemoloji ve 
metodoloji ilkesi olmanın ötesinde eleştirel ve özgürleştirici bir işlev de 
yüklemektedir. Ona göre, nesnelliğin içselleştirilmesi olan bir öznellik 
temelinde hareket eden aktörler, ancak ‘öznesi yapı olan eylemlerin gö-
rünürdeki özneleri’ olarak kalabilirler. Düşünce ve eylem kategorilerine 
düşünümsel anlamda hâkim olarak kendi içlerindeki toplumsalın bilincine 
vardıkları ölçüde de, kendi içlerinde bulunan dışsallıkla daha az hareket 
ederler. Düşünümselliğin rehberlik ettiği bir çözümleme, böylece, kurum-
larda olduğu kadar araştırıcıda da kayıtlı olan ‘toplumsal bilinçdışını’ açık 
ederek, pratikleri yöneten ya da kısıtlayan bu bilinçdışılıktan kurtulmanın 
yolunu sunabilir (Bourdieu & Wacquant, 2003: 42-3). 

Skolastik aklın eleştirisinde bilincin zorunlu sınırlılıkları üzerine bir 
araştırmayı gündeme getirirken Kantçı kritikle önemli bir paydada bulu-
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şan Bourdieu, söz konusu sınırlılıkların toplumsal koşullarını soruşturma-
sı ile de Kantçı kritiği sosyolojik bir dile tercüme eder (Foster, 2005: 90). 
Düşünümsel bir tavırla sosyoloji, kendi pratiğini gerçekliğin bir parçası 
olarak kavrayabilir ve bu epistemolojik ilkenin sürekli yinelenmesi ara-
cılığıyla da “sosyolojik bir habitusun” inşasını içerir (Karakayalı, 2007: 
227). Söz konusu bağlamda düşünümsellik, eleştirel ve özgürleşimci bir 
sosyoloji pratiğinin hem aracını/metodolojik ilkesini, hem imkânını/olası-
lık koşullarını, hem de stratejisini/pratiği bir bütün olarak belirleyen yak-
laşımını oluşturmaktadır.  

Düşünümsellik ve İlişkisel Sosyoloji  

Düşünümsel bir sosyoloji pratiği, kuşkusuz, Bourdieu’nun sosyal on-
tolojiye ya da toplumsal olanın doğasına ilişkin temel kavrayışı ile dolay-
sız bir biçimde ilişkilidir. Bourdieu’ya göre sosyal gerçeklik özünde ba-
ğıntısaldır (Bourdieu, 2006: 15). Toplumsal dünyayı tözselci bir biçimde 
düşünme eğilimiyle mümkün olan her yolla mücadele etmek gerekir; zira 
herhangi bir sosyolojik olgu ya da kurum “bütünle bağıntıları dışında bir 
hiçtir” (Bourdieu & Wacquant, 2003: 232, 236). Toplumsal dünyada varo-
lan şey bağıntılardan ibarettir ve bunlar eyleyiciler arasındaki öznelerara-
sı bağlar ya da etkileşimler değil, bireysel irade ve bilinçlerden bağımsız 
olarak varolan nesnel bağıntılardır (2003: 80-1). 

Sosyal gerçekliğin bu kavranışı, bununla birlikte, klasik nesnelci-
lik-öznelcilik ikiliğinde ilkinden yana alınan bir tavrı temsil etmez; söz 
konusu ikiliği aşmanın bir yolunu önerir. Analizinin kalkış noktası birey-
sel eylem ile toplumsal yapı arasındaki ilişkisellik olan Bourdieu (Tatlıcan 
& Çeğin, 2007: 308)’ye göre, nesnelcilik-öznelcilik ya da yapı-fail ikili-
ğini aşmanın yegane yolu, sosyal bilimcinin iki temel noktanın ayırdına 
varmasından geçer: gündelik dil ile nesnelci bir kopuşu gerçekleştirmek, 
(öznel beyanları yönlendiren) nesnel yapıları gün yüzüne çıkarma arayışı 
için gerekli ilk girişimi temsil eder; bununla birlikte, toplumsal dünya-
nın oluşumuna katkıda bulunan öznel dünya görüşleri ikinci etapta işin 
içine dahil edilmeden bu ilk kopuşu gerçekleştirmek mümkün değildir. 
Bourdieu böylece, inşacı-genetik yapısalcılık olarak adlandırdığı yakla-
şımında, bir taraftan öznel tasarımların temelini ve etkileşimler üzerinde 
etkili olan yapısal unsurları, diğer taraftan ise bu yapıları dönüştürmeyi 
veya muhafaza etmeyi hedefleyen bireysel veya kolektif müdahaleleri te-
mellendiren öznel tasarımları dikkate alır (Jourdain & Naulin, 2016: 41, 
Bourdieu & Wacquant, 2003: 15-21).  

Bu noktada Bourdieu’nun sosyolojik perspektifinin, Depelteau 
(2015)’nun yaptığı sınıflama esasınca “eş-belirlenimci ilişkisel sosyoloji” 
kapsamında değerlendirilebilirliği gündeme gelir. Eş-belirlenimci ilişki-
sel sosyologlar yapıları toplumsal aktörler arasındaki ilişkiler tarafından 
üretilen kısıtlayıcı ve/ya etkinleştirici etmenler olarak görmekle birlikte, 
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güçlü bir toplumsal belirlenimciliği reddederler. Buna göre, toplumsal bü-
tünler/yapı basitçe parçaları/faili belirlemez; sadece onları aktörler tara-
fından seçilmemiş, önceden var olan güçler olarak etkilerler. Toplumsal 
dünya, hem yapısal hem de failliğe dayalı nedensel gücün etkileşimi ta-
rafından üretilir. Bu sosyal ontolojide failliğin işlevselliği oranında dü-
şünümselliğe yer açılmaktadır: toplumsal olaylar; yapılar, alışkanlıklar, 
faillik ve düşünümsellik arasındaki etkileşimlerin sonucu olarak meyda-
na gelir. Düşünümselliğe hem bir epistemoloji/metodoloji ilkesi hem de 
sosyolojinin bir pratik olarak işlevselliğini tanımlamada atfedilen merkezi 
önem göz önünde bulundurulduğunda, Bourdieu’nun ilişkisel sosyolojik 
yaklaşımının eş-belirlenimci ontolojik savlar temelinde varlık kazandığı 
görülmektedir.

Bu çerçevede değerlendirilebilecek bir sosyal bilim pratiğinde “dü-
şünümsellik”, bilgi konusu kılınanın olduğu kadar onu bilgi konusu kılan 
öznenin ve söz konusu öznenin içinde yer aldığı özneler-arası ilişkiler ağı-
nın da analizin konusu haline geldiği ya da “nesneleştirildiği” bir strate-
jiye işaret etmektedir. Söz konusu bağlamda düşünümsellik tözsel değil, 
ilişkisel düşünme biçimlerine dayalı ontolojik ve epistemolojik sayıltılar 
temelinde sürdürülmekte olan ilişkisel sosyolojik bir bağlamda işlerlik ka-
zanır (Uluocak, 2016: 109). Nitekim Archer, düşünümselliği “bütün nor-
mal insanların paylaştığı, zihinsel olarak kendilerini toplumsal bağlamla-
rıyla toplumsal bağlamlarını da kendileriyle ilişki içinde değerlendirme 
yeteneğinin düzenli ifası” biçiminde, “tamamen ilişkisel bir olgu” olarak 
tanımlamaktadır (2015: 225). Bourdieu de, düşünümsellik ile ilişkisel ana-
liz arasında özsel bir yönelim birliği teşhis eder; ilişkisel analiz biçim-
lerinin kendi olasılıklarının koşullarını kavrama yetisine sahip oldukları 
için yüksek düzeyde bireysel ve kolektif düşünümsellik kapasitesine sahip 
olduklarını savunur (Thorpe, 2015: 187). Bu ise, bizzat pratiğin kendi üze-
rine düşünümünü temsil eden, eleştirel bir sosyal bilim pratiği anlamına 
gelmektedir. Söz konusu bağlamda Çeğin & Göker (2012: 14-5), “ilişkisel 
düşünmeye davetin”, “ilişkiselci bir sosyal bilimcinin inşa edeceği top-
lumsal hayat imgesiyle alakalı” örtük bir içerim taşıdığına işaret ederler: 
“Tözcü sosyolojinin dünyayı tek-boyutlu okuyan, ondan da kötüsü birey-
sel farklılıkları özlere bağlayıp, ayrımcı pratiklerin metodolojik zeminini 
tesis eden habis bakışına karşıt olarak ilişkiselciler, uyumun yanında ihti-
lafların, bilincin yanında bilinçdışının, politik rezonanstan muaf farklılık 
kavramının yanındaysa genelleştirici tahakkümün tezahürlerini okumak 
konusunda daha istekli”dirler. 

Sonuç ve Bazı Değerlendirmeler  

Bourdieu sosyolojisinde düşünümsellik, iki katmanlı bir işlemsel-
liği içerir: düşünümsellik, ilk olarak, “skolastik aklın” yanıltıcılığından 
arınmış bir sosyal bilim pratiğinin epistemolojik/metodolojik ilkesi ola-
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rak işlemselleşir. İkinci ve ilki ile ilişkili olarak, sosyolojinin eleştirel bir 
pratik olarak kurumsallaşmasının imkanı ve aracı haline gelir. Her iki 
boyutu ile de düşünümsellik, Bourdieu’nün ilişkisel sosyoloji geleneği 
kapsamında değerlendirilen sosyoloji anlayışının merkezi ve bütünleyici 
bir bileşenidir. Bourdieu sosyolojisinde düşünümsellik ile sosyolog, kendi 
sosyal konumlanışının bağıntısal/bağlamsal/ilişkisel yapısını dikkate alır 
ve kendini araştırmasının nesnesine dahil ederek özne-nesne ikiliğini bu-
lanıklaştırır. İlişkisel bir sosyoloji pratiği, Bourdiuecü bağlamda, doğası 
gereği düşünümsel olmak durumundadır; ya da düşünümsellik, bir araç 
ya da strateji olarak, ilişkisel bir sosyoloji anlayışının imkanını oluşturur.  

İlişkiselci/düşünümsel bir analiz biçimi ve düşünüş tarzının ise, daha 
yetkin ve eleştirel bir sosyal bilim pratiğinin koşulunu oluşturduğu öne 
sürülmektedir. Esgin & Çeğin (2015), örneğin, “sosyal teorinin toplumsal 
gerçekliği yansıtması gerektiği kabulünden yola çıkan” ilişkisel sosyoloji-
nin, “kemikleşmiş yatkınlıkları kırmak, ortakduyusal karakterli sosyoloji 
anlayışlarının farkında bile olmadığı açmazları aşmak ve daha önemli-
si, bütün bu hengâmede yönümüzü bulmak için bize kavramsal bir takım 
aletler sun(duğunu)” (2015: 12) vurgularlar. Araştırma pratiğine bakan yö-
nüyle ilişkisel perspektif, gözümüzün önündeki apaçık olgulardan ziyade 
onları farklılaştıran ya da bir araya getiren ilişkilerin yapısına odaklan-
maktadır (2015: 13). Sosyal şeylerin (ister birey, ister grup, toplum, sosyal 
hareket olsunlar) tözlere sahip olmadıkları; bakışı şeyler arasında olup bi-
tenlere, şeylerin birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarına, bağlantıları karma-
şıklaştıkça nasıl ilişkileri tarafından kısıtlandıklarına yöneltmekle ilgili 
bir perspektifi tanımlayan ilişkisellik; sosyal değişimi, pratikleri ve onları 
hem olanaklı kılan hem de kısıtlayan toplumsal yapıları, deyim yerindeyse 
“araya/aradan bakarak” muhakeme etmemize imkan vermektedir (Çeğin 
& Göker, 2012: 14). İlişkisel bir perspektiften araştırmanın ya da anali-
zin yönelimi bireyin ya da grubun içkin özelliği değildir; aksine, onların 
ilişkisel bağlarının inşasına yönelinir. Bu tarz bir düşünme yatkınlığı ise 
“(a) kapsamlı bir araştırma pratiğini teşvik edecek, (b) sosyologa refleksif 
[düşünümsel] bir hassasiyet kazandıracaktır. Nesnenin kimileyin bizi baş-
tan çıkarma gücüne kimileyin de nesneyle denetimsiz ilişki içine girme 
tuzağına karşı tetikte olmamız araştırma sürecinin en kilit noktasıdır. Bu 
bağlamda ilişkiselcilik (c) alan içindeki pozisyonumuzu, hislerimizi ya da 
fikirlerimizi nesneye yansıtma ve böylelikle de ona kısa devre yaptırma 
faaliyetinden bizi uzak tutacaktır” (Esgin & Çeğin, 2015: 13). 

Bu noktada durup, Bourdieucü anlamı ile bir düşünümselliği gözet-
menin sosyolojide öngörülen alanları açabilme konusundaki yeterliliği 
üzerinde düşünmek gerekmektedir. Her şeyden önce, Bourdieu’nün dü-
şünümsellik kavrayışında ‘teorinin nesnel geçerliliği’ nosyonunun, epis-
temenin ‘kendinde’ temellendirilişinin ve temsil’in şu veya bu biçimde 
alıkonduğu ifade edilmektedir (Pels, 2000: 13-5). Şu durumda ‘nesneleş-
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tirilme işinden keyfi bir şekilde azat edilen, bilen öznenin ayrıcalığı’ sor-
gulanırken durulan yer neresidir? (bkz. Kenway & McLeod, 2004) Nesne-
leştirme ediminin kendi üzerine uygulanması, kendinin zorunlu iptaline 
mi yol açmakta yoksa pratikten ziyade spekülasyona demirleyen bir diğer 
epistemik bilinci mi oyuna sokmaktadır? Şu halde, skolastik aklın prose-
dürlerinin skolastik aklın eleştirisine de sızıyor olmasından söz edilebilir 
mi? Smart (1999: 84-5), örneğin, Bourdieu’nün önceliğinin esasen “episte-
mik” bir düşünümselliği tanımlaması ölçüsünde, söz konusu düşünümsel-
liğin potansiyel bir içerimi olarak “garantiye alınan” etik/pratik boyutun 
çoğunlukla gün ışığına çıkarılmamış bir halde bırakıldığına işaret etmek-
tedir. Eleştirel bir teorinin alamet-i farikası olan kendi-hakkındalık ya da 
öz-farkındalık, pratik yerine spekülasyonda ikamet ettiği müddetçe spe-
külatif bir döngüselliğe karşılık gelir (nesneleştirmenin nesneleştirilmesi, 
nesneleştirmenin nesneleştirilmesinin nesneleştirilmesi, vs.…). 

Gerçekten, Karakayalı (2007: 240)’nın da altını çizdiği üzere, “para-
doksal bir biçimde, Bourdieu ne denli skolastik düşünceye karşı pratiğin 
önemini vurgular ve düşünümselliğin kendisini sürekli bir pratik olarak 
sunarsa, düşünümsel sosyoloji o denli skolastik alanın içine takılıp kal-
maya başlayacaktır. (…) sonuçta Bourdieu’nün ‘pratik’ önerilerinin he-
men hepsi özlerinde metodolojik ve epistemolojik önerilerden ibarettirler. 
(…) (Bourdieu’nun) okuyucularından asıl ‘pratiğe geçirmelerini’ istediği 
şey, zaman içinde tekrar edile edile bir ‘habitus’a dönüşmesini umduğu 
bir yöntemdir”. Bourdieu, düşünümsellik ile, gerçekliğin çarpıtılmış bir 
görüntüsünü veren teoriyi “betimlediği nesne alanının bir parçası haline 
getirme” işinin, teorinin kendisinin de aynı prosedüre tabi tutularak nes-
neleştirilmesi sayesinde gerçekleştirilebileceği bir epistemolojik prosedür 
önermektedir. Nesneleştirme burada, “mesafe koyma” ya da “dışarıdan 
bakma” olarak da okunabilir ve “dışarı”nın ne’liği gündeme geldiğinde, 
skolastik bakış açısının sularına dönüldüğü görülür. Özne-nesne ikiliği ve 
hiyerarşisi de nesnenin “tarafsız temsili” idealinin olabilirliği noktasında 
geri döner. Oysa kendi kendine gönderme yapan düşünümsel bir teori söz 
konusu olduğunda ancak “sorumlu temsil”den söz açılabilir (Said, 1994; 
Srinivas, 2005: 839). Sorumlu temsilin kalkış noktası ise doğası gereği 
epistemolojik olmaktan çok pratiktir ve bu tam da Bourdieu’nün düşü-
nümsellik kavrayışında göz ardı edildiği düşünülen şeydir.  

Öte yandan, “düşünümsel-olan” ile “düşünümsel-olmayan” arasında-
ki farkın pratikte ne anlama geldiği sorunsalı da (Lynch, 2000: 47) söz 
konusu bağlamda özel bir önem kazanmaktadır. Benzer şekilde, ilişkisel 
bir sosyolojik paradigmanın taşıdığı düşünümsellik potansiyelinden ötürü 
gündeme getirdiği olanaklar konusu da aynı sorunsal tarafından kuşatıl-
maktadır. Thorpe (2015: 189-190), söz konusu bağlamda, ilişkisel düşün-
cenin ve kavramların içsel gücünün, onların dolaşımlarına kaynaklık eden 
düşünür ağları arasındaki başarılarını ya da meşruiyetlerini garantilemeye 
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yeterli olmadığını öne sürer. Zira sosyal-teorik fikirlerin anlaşıldığı ve yo-
rumlandığı süreçler, birbiriyle uzlaşmaz biçimde ilişkilenmiş bir teorik 
grup habitusu çeşitliliği içerisindeki stratejik meşruiyet mücadelelerinin 
parçasını oluşturur. Dolayısı ile düşünümsellik kapasitesine sahip ilişkisel 
bir sosyolojik paradigma tesis etme amacı da, motivasyonunu söz konusu 
paradigmanın epistemik gücünden ziyade, dayanaklarını oluşturan strate-
jik nedenlerden alacaktır. 
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1. GİRİŞ

Musul sorunu, Mondros Mütarekesi’yle başlayan ve 5 Haziran 1926 
tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’yla sona eren uzun ve yorucu bir 
sürecin ürünüdür. Bu süreçte Musul ve civarı, sahip olduğu petrol kay-
nakları dolayısıyla emperyalizmin hedef tahtası haline gelmiştir. Çeşitli 
kışkırtma faaliyetleri, askeri harekatlar, isyanlar ve gayri nizami savaşlar-
la geçen bu sürecin bir tarafında Musul petrollerine gözünü dikmiş olan 
İngiltere, diğer tarafında ise Misak-ı Milli sınırlarına dahil ettiği vatan 
parçasını sonuna kadar savunmayı göze almış olan Türkiye bulunmaktay-
dı. 1918-1926 yılları arasını kapsayan sekiz senelik süreç, bu iki devletin 
Musul üzerindeki hakimiyet mücadelesi ile geçmiştir. 

Bu mücadelenin ilk evresine askeri harekatlar, ikinci evresine ise dip-
lomatik faaliyetler damgasını vurmuştur. Diplomasinin ön plana çıktığı 
evrede dahi İngiliz emperyalizmi, etnik kışkırtmacılığı devreye sokarak 
bölgeyi istikrarsızlaştırma ve Türkiye’nin elini zayıflatma stratejisi güt-
müş; bölgedeki Kürt varlığını kullanmak suretiyle, kontrol edebileceği 
bir Kürt devleti meydana getirme girişimlerinden asla geri durmamıştır. 
Türkiye ise içerde ve dışarda olmak üzere birkaç farklı cephede mücadele 
etmek zorunda kaldığından, Musul sorununun ne askeri boyutunda ne de 
diplomatik boyutunda İngiliz girişimlerini akamete uğratacak kadar etki-
li olabilmeyi başaramamıştır. Bunun sonucunda, XI. yüzyıldan itibaren 
Türk hakimiyetinde bulunan Musul şehri, İngiliz emperyalizminin kont-
rolündeki Irak devletinin eline geçmiştir. 

Askeri, siyasi ve diplomatik bütün boyutlarının yanı sıra, Musul soru-
nunun asıl gerekçesi hiç kuşkusuz ki iktisadidir. Batılı petrol şirketlerinin 
çıkarları doğrultusunda hareket eden İngiliz emperyalizmi, Musul ve ci-
varındaki petrol havzasına el koyabilmek maksadıyla elindeki bütün aske-
ri imkanları seferber etmiş, Türk tarafı buna boyun eğmeyip direndiği için 
de olay bir sorun halini almıştır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle 
bir direnç göstermiş olmasaydı veya bu direnç kısa süre içinde emperyalist 
güçler tarafından kırılabilseydi; hiç kuşkusuz ki, Musul meselesi bir prob-
lematiğe dönüşmeyecekti. Böylelikle, Musul ve civarı İngiltere’nin nüfuz 
alanına girecek ve bölgenin sahip olduğu petrol kaynakları batılı şirketler 
tarafından rahatça kâra dönüştürülebilecekti.

Bu çalışmanın amacı, Musul sorununu meydana getiren evreleri, Tür-
kiye’nin direniş noktalarını ele almak suretiyle arşiv belgeleri ışığında in-
celemek ve sorunun tarihsel süreçle birlikte nesnel bir değerlendirmesini 
yapabilmektir. Konuyla ilgili olarak literatürde çok kıymetli eserler bu-
lunmaktadır. Mim Kemal Öke’nin, Musul Kürdistan Sorunu, İhsan Şerif 
Kaymaz’ın Musul Sorunu ve Ayhan Aydın’ın Musul Meselesi isimli çalış-
maları bunlara örnektir.   
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 2. MUSUL’DAKİ TÜRK VARLIĞININ TARİHSEL ARKA 
PLANI

Genel itibarıyla Musul ve çevresinde yaşayan Türklere “Türkmen” 
denilmektedir. Türkmenler ise Orta Asya’dan göç eden Oğuzlar olarak 
bilinmektedir. Oğuzlar, malum olunduğu üzere “Türkmen” ismini, İsla-
miyet’i kabul ettikten sonra almışlardı. Türkmenlerin Irak’a yerleşmesi ise 
üç ayrı göç dalgası sonucunda gerçekleşmişti. Birinci dalga, Türklerin as-
kerlik ve strateji konularındaki üstünlüklerini sezen ve bu özelliklerinden 
faydalanmak isteyen Emeviler döneminde yaşanmıştı. Emeviler, 694 yı-
lında Türkleri askeri potansiyellerinden yararlanmak ve ordu kurdurmak 
amacıyla söz konusu bölgeye getirmişlerdi. (Öke, t.y.: 14)

Aynı göç dalgası Abbasiler zamanında da hız kesmeksizin devam et-
mişti. Abbasi halifeleri de aynen Emeviler gibi İslam dininin savunulması 
ve yayılması amacıyla Fars ve Türk askerlerinden faydalanma stratejisini 
benimsemişlerdi. Bu sebeple, ilk olarak Cafer el-Mansur döneminde Bağ-
dat’ın inşası sonrası özel bir garnizon kurularak Türklerden askeri bir alay 
teşkil edilmişti. Halife Harun el-Reşit devrinde ise muhafız alayı yalnızca 
Türklerden oluşturulmuştu. Harun el-Reşit’in oğlu Me’mûn zamanında, 
Orta Asya’nın değişik Türk bölgelerinden savaşçılar getirilmiş ve “Hassa 
Ordusu” şeklinde adlandırılarak hilafet ordusu saflarında yer verilmeye 
başlanmıştı. Annesi de bir Türk olan Halife Mutasım devrinde ise ordu-
daki Türk askeri sayısı artırılmış ve bunların bir arada ikamet etmeleri 
maksadıyla özel bir şehir imar edilmesine karar verilerek Bağdat’ın altmış 
kilometre kuzeyine Samarra kenti kurulmuştu. Devlet merkeziyle birlikte 
Türklerden kurulu “Hassa Ordusu” da bu kente taşınmış ve bu süreçte 
tam kırk bin Türk Samara’ya yerleştirilmişti. Böylece, Türklerin yerleş-
mek için Irak’a girişleri ilk defaya mahsus olmak üzere Halife Mutasım 
devrinde gerçekleşmişti. (Bayatlı, 1998: 31; Öke, t.y.: 14-15)

İkinci göç dalgası ise Selçuklu döneminde yaşanmıştı. Bu dalga, aynı 
zamanda Irak’a yönelik Türk göçünün de bel kemiğini oluşturmaktaydı. 
Söz konusu göç dalgası, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in 1050 yılında Bağ-
dat’ı ele geçirerek Büveyhiler Devleti’ne son vermesiyle birlikte başlamış-
tı. Bu tarihten sonra Selçuklu ordusunda bulunan Oğuzlara mensup bin-
lerce asker, Irak’a topluluklar halinde gelerek Musul ve civarına yerleşmiş 
ve bu kadim coğrafyayı kendilerine “vatan” kabul etmişlerdi. Irak’ın Sel-
çuklu hakimiyetine girmesinden sonra bölgeler, Türk il beyleri tarafından 
idare edilmeye başlanmıştı. Daha sonraları Musul ve civarına yerleşen 
Türkmenlerden olan Karakoyunlular bölgeye hakim olmaya başlamış ve 
burada Karakoyunlu Devleti’ni kurmuşlardı. Bu devirde yine ikinci göçün 
bir devamı olarak Musul, Kerkük ve Erbil başta olmak üzere bölgeye yo-
ğun bir Türk göçü yaşanmıştır. Bu yoğun göç dalgaları sonucu Türkleşen 
Musul bölgesi, I. Dünya Savaşı’na kadar devamlı surette Türk devlet ve 
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beyliklerinin hakimiyeti altında kalmıştı. (Yalçın, 2000: 309; Öke, t.y.: 15; 
Beyatlı, 1998: 31-32)

Bölgeye yönelik üçüncü ve sonuncu göç dalgası ise Osmanlılar dev-
rinde gerçekleşmişti. Musul ve çevresi, Osmanlı hakimiyeti altına ilk 
olarak Yavuz Sultan Selim’in padişahlığı döneminde gerçekleşen 1514 
tarihli Çaldıran Seferi’yle girmiş; Kanuni Sultan Süleyman’ın 1534-1535 
yıllarında gerçekleştirdiği Bağdat Seferi’yle de söz konusu hakimiyet sağ-
lamlaşmıştır. Bu tarihtan sonra Irak, Şii inancına bağlı fakat yine Türk 
soylu Safevi Devleti ile Osmanlı Devleti’nin Sultan IV. Murat devrine 
kadar uzanan çekişmelerine rağmen, I. Dünya Savaşı’ndaki İngiliz ileri 
harekatına kadar dört yüzyıl boyunca Türk yönetimi ve medeniyet dairesi 
içinde kalmaya devam etmiştir. (Öke, t.y.: 16; Beyatlı, 1998: 32; Yalçın, 
2000: 309)

3. İNGİLİZ EMPERYALİZMİ ve MUSUL PETROLLERİ

İngiliz emperyalizminin o dönemki Ortadoğu politikası iki boyutlu 
olarak telakki edilmelidir. Birincisi bölgenin petrol başta olmak üzere ye-
raltı kaynaklarına doğrudan el koymak, ikincisi ise stratejik ulaşım yolları 
üzerinde bulunan Mezopotamya’yı ele geçirerek hem sömürgesi olan Hin-
distan’ı güvenlik altında tutmak hem de bütün Ortadoğu’yu hakimiyeti al-
tına almaktır. Bu nedenle İngilizler, Rusya ve Fransa başta olmak üzere bu 
bölgeye, XIX. yüzyıl boyunca başka hiçbir devletin sarkmasına izin ver-
memiş ve Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü korumasına yardımcı 
olmuşlardı. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak 1789 yılında Napolyon’a 
karşı oluşturulan Osmanlı-İngiliz ittifakı, 1839-1841’de Kavalalı Mehmet 
Ali Paşa’ya karşı da başarıyla sürdürüldü. Fakat, 1877 yılında İngiltere’de 
işbaşına gelen Salisbury hükümeti seleflerinin aksine Osmanlı’nın geri 
dönülmez bir yok oluş süreci yaşadığına ve bu nedenle İngiltere’nin lehi-
ne olacak tek seçeneğin Osmanlı’nın paylaşımı olduğuna karar vermiştir. 
(Öke, t.y.: 39-40)

İngiltere’nin bu kararı almasının en önemli sebeplerinden biri ise Al-
manya’nın Berlin-Bağdat demiryolu projesiyle Mezopotamya petrol böl-
gesine yönelik hakimiyet girişimleriydi. Söz konusu proje ile Almanlar, 
bölgenin petrol dahil bütün ekonomik potansiyelini ele geçirme imkanına 
sahip olacaklardı. Bu ise, 1903 yılı itibariyle Mezopotamya’daki ticaretin 
%65’ini elinde tutan İngilizler için kabul edilemez bir durumdu. Ayrıca 
demiryolunun geçeceği güzergahtaki yeraltı kaynaklarını çıkartma ve 
işletme yetkisinin 1888 imtiyazıyla Almanlara verilmiş olması, İngiliz-
lerin Ortadoğu’ya yönelik petrol politikalarının külliyen iflası anlamına 
gelmekteydi. (Öke, t.y.: 41)

İngiltere’nin bölgedeki gelişmelere yönelik taşıdığı kaygılar, İngiliz 
diplomatlarının yazışmalarına da yansımıştır. Sir Bertie’nin 9 Kasım 1901 
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tarihli notlarına bakıldığında, İngilizlerin özellikle Osmanlı-Alman ya-
kınlaşmasını olumlu bulmadıkları görülmektedir:

“...Almanya’nın Türkiye ile olan dostluğu çok önemlidir. Bu dostluğun 
amacı Almanlara ekonomik çıkarlar sağlamaktır. Kuveyt meselesinde hem 
Türkiye’yi hem de Rusya ile Avusturya’yı bize karşı kullanmaya çalışıyor-
lar. Eğer Almanlar Akdeniz’de bir liman ele geçirirlerse denizlerde bizim 
durumumuz bozulabilir...”. (Ulubelen, 2005: 15 vd.)  

Dönemin Dışişleri Bakanı 5. Lansdowne Markisi Henry-Petty Fitz-
maurice’in Almanya’daki İngiliz sefiri Sir Frank Lascelles’e gönderdiği 11 
Eylül 1901 tarihli yazıda ise bölgedeki birtakım hakların başka devletlere 
verilmesinden yakınılmaktaydı:

“...Türk Hükümeti’ne, Kuveyt meselesinde İngiliz çıkarları olduğu an-
latıldı. İran Körfezi ve Kuveyt’te Majestelerinin Hükümeti’nin çıkarları 
vardır, bu bölgelerde Sultan’ın başkalarına haklar vermesine katlanama-
yız ve bu durumlar Türk çıkarlarıyla da çatışabilir. Bütün bunlar Türk 
Hariciye Bakanı’na bildirildi...”. (Ulubelen, 2005: 16)

İngiltere’nin Osmanlı sefiri Sir Nicholas Roderick O’Conor’ın Dışiş-
leri Bakanı Henry-Petty Fitzmaurice’ye gönderdiği 28 Nisan 1903 tarih-
li yazı da ise Bağdat demiryolunun, imtiyazını alacak devlete getireceği 
avantajlardan bahsedilmekteydi:

“...Unutmayalım ki bu demiryolu projesi önemli kazançlar ve ayrıca-
lıklar taşımaktadır. Bu yolun yapımı için ısmarlanacak yığınla malzeme-
den başka, yolun iki tarafından maden hakları, inşaat sırasında Dicle ve 
Fırat kıyısında her türlü araştırmayı yapmak hakkı olacaktır. Ayrıca bu 
proje Kuveyt ve İran körfezinde sonsuz ticaret olanakları hazırlamakta-
dır...”. (Ulubelen, 2005, 19)

Bütün bu örneklerden çıkan sonuç, yukarıda da belirtildiği gibi, İn-
giltere’nin Ortadoğu’daki çıkarlarının zedeleneceği düşüncesiyle Osman-
lı-Alman yakınlaşmasına olumlu gözle bakmadığı ve bu yakınlaşmanın 
Almanlara getireceği ekonomik avantajlardan endişe duyduğudur. Özel-
likle petrol kaynaklarının işletilmesi konusunda yaşanan müthiş rekabet 
İngiltere’nin söz konusu endişelerini üst düzeye çıkarmaktaydı. 

Mezopotamya’daki zengin petrol kaynaklarının 1871 yılında Alman-
lar tarafından bulunmasıyla birlikte başlayan bu rekabet, Sultan II. Abdül-
hamit’in de dikkatini çekmiş ve 1888-1898 yıllarında yayınladığı iki özel 
fermanla Musul ve Bağdat petrollerini Hazine-i Hassa’ya bağlamıştır. Bu 
tarihten itibaren söz konusu rekabet daha da artmış ve her iki devlete bağlı 
yatırımcılar, hükümetlerini de işin içine dahil etmek suretiyle petrollerin 
işletme imtiyazını alabilmek adına Padişah nezdinde sürekli girişimlerde 
bulunmuşlardır. Bunlardan birisi de 1901 yılında İran’daki petrol imtiyazı-
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nı elde etmiş olan İngiliz William Knox D’arcy’dir. William D’arcy, İstan-
bul’daki İngiltere büyükelçisinin teşviki ve desteğiyle, Musul-Bağdat pet-
rollerinin imtiyazını elde etmek amacıyla Osmanlı hükümetiyle görüşme-
lere başlamıştı. Temsilcisi Alfred Mariot’u da İstanbul’a göndermiş, ancak 
on sekiz ay süren bir gayrete rağmen beklediği sonucu elde edememişti. 
Bunun üzerine D’arcy İstanbul’a, Almanlar karşısında başarılı olamayan 
Marriot’un yerine, alternatif olarak gördüğü Edward Nichols’ı yollamıştır. 
Fakat 1903 yılı itibarıyla İstanbul’da bulunan Nichols da Osmanlı’yı ikna 
etmekte başarılı olamamış ve söz konusu imtiyaz Osmanlı-Alman yakın-
laşmasının da etkisiyle, 1904 yılında Almanlara verilmiştir. İlerleyen sü-
reçte Bağdat-Musul petrolleri hususunda yapılan bu imtiyaz antlaşmasın-
da birtakım pürüzler ortaya çıkmaya başlamış ve bu durum İngilizleri bir 
kez daha imtiyazları ele geçirme hususunda umutlandırmıştır. Böylece, 
Sultan Abdülhamit’in son dönemlerine denk gelen bir devirde bölgedeki 
petrol yatakları üzerinde cereyan eden İngiliz-Alman çekişmesi daha da 
şiddetli bir vaziyete inkılap etmiştir. Bu çekişme en tepe noktasına İttihat 
ve Terakki devrinde ulaşmıştır. (Terzi, 2009: 197; Öke, t.y.: 41 vd.)

İttihatçılar, 31 Mart Vak’ası’nın yaşanmasıyla birlikte 27 Nisan 1909 
tarihinde Sultan II. Abdülhamit’i hal etmiş ve Hazine-i Hassa’ya ait olan 
Musul-Bağdat petrollerini Maliye Nezareti’ne bağlamıştır. Bu aşamadan 
sonra Musul-Bağdat petrollerinin mal sahibi ve imtiyazını almak için gi-
rişimlerini sürdüren devlet ve şirketlerin muhatabı Bâbıâli, yani İttihat ve 
Terakki hükümeti olmuştur. İngiliz D’arcy grubu, bu yeni dönemde de 
söz konusu imtiyazları alabilmek adına giriştiği çetin mücadeleye devam 
etmiştir. Öte yandan, Amerikan sermaye çevreleri de Musul petrollerine 
ilgi duymaya başlamış; bilhassa emekli Amiral Colby Mitchell Chester, 
Anadolu’da demiryolu ve hammadde imtiyazı elde etmek üzere Bâbıâli 
nezdinde ciddi girişimlerde bulunmuştur. İttihatçılar ile aralarındaki ya-
kınlıktan faydalanmak isteyen Almanlar da söz konusu imtiyazı almaya 
yönelik kararlılıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Musul-Bağdat 
petrollerinin işletimini elde etmek için Almanya, İngiltere, Amerika ve 
Fransa arasındaki bu bitmek bilmeyen çekişme Birinci Dünya Savaşı baş-
layana kadar uzayıp gitmiştir. (Öke, t.y.: 42; Terzi, 2009: 248-251)  

Aslında Birinci Dünya Savaşı, bütün diğer nedenlerinin yanı sıra, Or-
tadoğu’daki petrolün ve ekonomik potansiyelin paylaşım savaşıdır aynı 
zamanda. Görüldüğü üzere II. Abdülhamit devrinde başlayan Osman-
lı-Alman yakınlaşması İngilizleri rahatsız etmiş ve Almanların bu ya-
kınlaşmadan elde edebilecekleri Musul-Bağdat petrollerine yönelik avan-
tajları veya imtiyazları, İngilizler, petrol şirketlerini de devreye sokarak 
ve özellikle diplomatik kanalları kullanarak meşru yollardan engelleme 
cihetine gitmişlerdi. İşte Birinci Dünya Savaşı tam da bu yolların tıkandı-
ğı bir döneme denk gelmiş ve İngiltere, Başbakanları Salisbury’nin ifade 
ettiği ikinci seçeneğe, yani Osmanlı’yı Rusya ve Fransa’yla birlikte par-
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çalama ve paylaşma şeçeneğine yönelmiştir. İngiltere, bu hareket tarzıyla 
yıllardan beri Almanya ile aralarında sürüp gelen Ortadoğu hakimiyeti 
ve petrol imtiyazı çekişmesini, geri dönülmez biçimde lehine noktalaya-
bileceğini hesaplamaktaydı. Bu politika değişikliğinden sonra Musul’un 
bir sorun olarak tarih sahnesine çıkmasında ve bölgede yaşanmakta olan 
petrol çekişmesinde ana belirleyici unsur uluslararası diplomasi değil, İn-
gilizlerin girişeceği askeri harekatlar olmuştur.   

4. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ve MUSUL SORUNU

Aslında İngiltere, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na henüz 
katılmadığı bir dönemde, yeni politikalarının gereği olarak Mezopotam-
ya’ya yönelik askeri harekatın hazırlıklarını başlatmış ve Hindistan’daki 
askeri gücünü Basra üzerine sevk etmek amacıyla 23 Ekim 1914 itibariyle 
Bahreyn’e konuşlandırmıştı. 5 Kasım’da İngiltere’nin Osmanlı’ya resmen 
savaş ilan etmesiyle birlikte söz konusu güç, Basra’yı hızlı şekilde işgal 
etmiştir. İngiltere’nin yegane amacı kuzeye ilerleyip Musul ve civarındaki 
petrole el koymaktı. Bu nedenle İngiltere askeri kuvvetlerini Kut-ul Ama-
ra üzerine yollamış ve Teşkilat-ı Mahsusa’nın kıymetli komutanı Süley-
man Askeri Bey’in çabalarına rağmen 29 Eylül’de bu şehri ele geçirmiştir. 
(Öke, t.y.: 43)

Ne var ki müttefik Osmanlı-Alman ordusunun bölgeyi İngilizlere 
teslim etme niyeti yoktu. Bu bağlamda müttefik orduları, öncelikle 1915 
yılında yapılan seri bir harekatla İngiliz güçlerini Selman-ı Pak’ta mağ-
lup etmiş; daha sonra ise Halil Paşa’nın komutasında olmak üzere İngiliz 
ordu kumandanı General Townshend’in esir alınmasını sağlayarak Kut-ul 
Amara’yı geri almıştır. Bu arada İngilizlerin müttefiki Rusya, İran üze-
rinden bir operasyonla Mezopotamya’daki gelişmeleri kendi lehine çevir-
meyi hedeflemiş, fakat Ali İhsan Sabis Paşa’nın direnişi bu operasyonu 
akamete uğratmıştır. Böylelikle, Türk hakimiyeti Irak’ta yeniden tesis 
edilebilmiştir. Fakat söz konusu başarıların olumlu neticeleri alınamadan, 
takviye edilen İngiliz birlikleri bölgede yeniden hakimiyet kurmaya baş-
lamıştır. 10 Şubat 1917’de Kut-ul Amara tekrar İngilizlerin eline geçmiş, 
11 Mart 1917’de ise Bağdat düşmüş ve Musul vilayeti ciddi bir işgal tehli-
kesiyle karşı karşıya kalmıştır. (Yalçın, 2000: 310; Öke, t.y.: 43-45)

 Mondros Mütarekesi imzalanmadan birkaç gün önce Musul’da Altın-
cı Ordu Komutanlığına getirilen Ali İhsan Sabis Paşa, mütarekenin imza-
lanmasına kadar Musul’un İngilizlerin eline geçmemesi için gayret sarfet-
miş fakat bunda başarılı olamamıştır. Bu arada 23 Ekim 1918’de İngiltere 
Fransızlara, Musul’u Fransa’ya bırakan Sykes-Picot Antlaşması hüküm-
lerinin bölge şartlarının değişmesi nedeniyle artık geçerli olamayacağını 
bildirmiştir. Kuşkusuz ki İngilizlerin asıl hedefi, bağıtlı oldukları antlaş-
malara rağmen askeri yöntemlerle Musul’u ele geçirip, fiili bir durum ya-
ratmak ve bu yolla Musul’un hakimiyetini tam anlamıyla elde etmekti. Bu 
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amaç doğrultusunda, 25 Ekim’de General Marshall komutasında Musul’a 
büyük bir İngiliz tarruzu başlatılmıştır. Söz konusu taarruz, 30 Ekim’de, 
yani mütarekeden bir gün önce 13.000 Türk askerinin esir edilmesi ile 
sonuçlanmıştır. (Bayur, 1995: 163; Öke, t.y.: 54; Yalçın, 2000: 310)

Mütarekenin yürürlüğe girdiği 31 Ekim 1918, saat 12.00 itibariyle Ali 
İhsan Sabis Paşa’nın komutasındaki Altıncı Ordu, Mütarekenin öngördü-
ğü koşullara uygun olarak bulunduğu yerde durmuştur. Mütarekenin ge-
çerli olmaya başladığı an itibariyle Kerkük merkezi hariç, Musul ve Musul 
vilayetinin büyük bir kısmı Osmanlı ordusunun elindeydi. Buna rağmen 
İngiltere, mütareke hükümlerine aykırı yönde hareket etmiş ve bölgede 
bulunan tüm askeri güçlerin mütarekenin imzalandığı an itibarı ile mev-
cut yerlerinde kalmakla zorunlu olduklarını bile bile mütarekenin yedinci 
maddesini (Erim, 1953: 520 vd.) bahane etmek suretiyle Musul üzerine 
başlattığı ileri harekata devam etme kararı almıştır. Bunun üzerine Mu-
sul bölgesindeki İngiliz süvari tümeni komutanı General Cassel, 2 Kasım 
1918 tarihinde Osmanlı Devleti’nin Altıncı Ordu Komutanı Ali İhsan Sa-
bis Paşa’ya bir mektup göndererek, Türk kuvvetlerinin Musul’dan beş mil 
geri çekilmesini istemiştir. Ali İhsan Paşa ise mütareke maddeleri içinde 
Musul’un işgaliyle ilgili bir hükmün bulunmadığını ve yedinci maddenin 
uygulanmasını gerektirecek bir durumun da söz konusu olmadığını, böl-
gedeki İngiliz kuvvetleri komutanı General Marshall’a bildirmiştir. Mar-
shall, mütarekenin alelacele imzalandığından şikayetle, mütareke hüküm-
lerinde Mezopotamya’nın işgalinin öngörüldüğünü, fakat Musul’un da bu 
bölgeye dahil olup olmadığı konusunda açık bir ifade bulunmadığını öne 
sürerek kendi hükümeti nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Bu girişimle-
rin sonucunda Hindistan Müstemleke Nezareti General Marshall’a olumlu 
görüş belirtmiş ve bunun üzerine Marshall, Ali İhsan Paşa’ya Musul vi-
layetinin baştan başa işgal edilmesi hususunun İngiltere Harbiye Nezare-
ti’nin onayından geçtiğini bildirerek, Türk ordusunun geri çekilmemesi 
ihtimalinde vuruşulacağı cevabını vermiştir. (Tolon, 2004: 103; Öke, t.y.: 
57; Yalçın, 2000: 311) 

Marshall’ın gönderdiği yazı üzerine Ali İhsan Paşa derhal Bâbıâli ile 
telgraflaşmış ve Ahmet İzzet Paşa cevaben kendisine mütareke metnin-
de Musul’un boşaltılmasını ve teslimini öngören herhangi bir madde ol-
madığını, düşman işgal isteğinde ısrar edip, saldırıda bulunursa, karşılık 
vermeden kuzeye çekilmesini bildirmiştir (Sabis, 1991: 317; Öke, t.y.: 57). 
Ali İhsan Paşa sadrazamdan aldığı bu cevap üzerine iki millet arasında 
yeniden savaş başlamasına sebep olmak istemediği için gerekli protesto-
yu yaparak Türk kuvvetlerini geri çekmeye başlamıştır. Türk ordusunun 
Musul’dan geri çekilmesinden sonra bir İngiliz müfrezesi 9 Kasım 1918 
tarihinde Musul’a girmiş ve Hükümet konağındaki Türk bayrağı yerine 
İngiliz bayrağını çekerek vilayetteki İngiliz işgalini başlatmıştır. Ertesi 
gün Ali İhsan Paşa Harbiye Nezareti’ne, Marshall’ın kendisinden Türk 
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birliklerinin bütün silah ve teçhizatının teslimini istediğini, bu arada her 
türlü mali kaynak ve levazımata el koyduklarını, bunun Musul’un boşal-
tılması değil, teslimi demek olduğunu bildiren bir telgraf göndermiştir. 
Bu telgrafa, Harbiye Nezareti’nden herhangi bir karşılık verilmemiştir. 11 
Kasım’da ise şehirdeki Türk mülki erkanının tamamı İngilizler tarafından 
tasfiye edilmiştir. Bu yaşananlar üzerine Ali İhsan Paşa, General Fans-
haw’a 26 Kasım 1918 tarihli bir telgraf çekmiş ve artık isteklerine itaat 
etmeyeceğini bildirmiştir. Ne var ki 15 Kasım itibariyle Musul vilayeti, 
tamamıyla İngiliz hakimiyeti altına girmiş; İngiliz askeri ve siyasi ajanları 
tarafından ele geçirilmiştir. Artık ne İhsan Paşa ne de Türk ordusu için 
yapılabilecek bir şey kalmamıştır. Musul, mütareke koşullarına rağmen 
İngilizler tarafından gasp edilmiş ve bir “sorun” olarak tarih sahnesinde 
belirmeye başlamıştır. (Tolon, 2004: 103-104; Öke, t.y.: 58-59)

Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki, Mim Kemal Öke’nin iddia 
ettiğine göre işgali yaşayan bir İngiliz askeri yetkilisi yıllar sonra kaleme 
aldığı hatıratında, söz konusu başarının kararlılıkla hareket eden General 
Marshall’a ait olduğunu ve Ali İhsan Paşa’nın Marshall’ın yaptığı blöfleri 
görmesi halinde İngilizlerin bu kadar kararlı bir şekilde hareket edeme-
yeceğini ve İstanbul ile Londra arasında gerçekleşecek barış müzakerele-
rinin de zaman alacağından, bir süre sonra İngiltere’nin işgal emri vere-
meyeceğini ileri sürmüştür. Aynı şahıs, jandarma süsü verilmek suretiyle 
Türk erkanı ve birliklerinin şehirde kalma konusunda daha dirençli bir 
tutum sergilemeleri gerektiğini; eğer böylesi bir kararlılık ortaya konmuş 
olsaydı, İngilizlerin Türkleri Musul’dan çıkartmak gibi bir eyleme girişe-
meyeceklerini de belirtmiştir. (Öke, t.y.: 59)

Ali İhsan Paşa’nın ortaya koyduğu hareket tarzı, yalnız İngiliz tara-
fından değil, başta Atatürk olmak üzere Türk tarafından da yoğun eleştiri 
almıştır. Atatürk, Büyük Nutuk’unda Yarbay Halit Bey’in Batı Cephesi 
Komutanlığı’na yolladığı, Ali İhsan Paşa’yı eleştiren, 20 Ocak 1922 tarihli 
raporunu okumuş ve Musul çekilişinin ne derece onur kırıcı olduğunu şu 
ifadelerle gözler önüne sermiştir:

“[...] Tevhid-i Efkar gazetesinde yayınlattığı hatıraları arasında, Ateş-
kes Antlaşması tarihinden bir gün önce, Musul güneyinde, Şark’ta esir 
olan Dicle Grubu’nun esirlik esirlik sebebini yalnız o zaman grup komu-
tanı olan Yarbay İsmail Hakkı Bey’in üzerine atması da bu karakterinin 
delilidir. Dicle Grubu 7, 9, 43, 18 ve 22. Alaylarla Avcı Alayından oluşmuş-
tur. Bunlardan başka, ayrıca 5. Tümen’den 13 ve 14. Alaylar da parça par-
ça esir verildi. Ateşkes Antlaşması’ndan bir gün önce 13.000 kişinin esir 
verilmesi, 50 kadar topun kaybı, gerçekte kendisinin şartlara ve duruma 
uygun olmayarak verdiği bir emir yüzündendir. İşte bu durum Musul ilinin 
kaybedilmesine yol açtı. Halbuki, ateşkes antlaşması yapılacağı belliydi. 
Gruba, Keyare mevziine çekilmek için direktif verilseydi, İngilizler gruba 
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tesir etmek şöyle dursun yenemezlerdi bile. Bu gruba 5. Tümen de katılabi-
lirdi. Ateşkes antlaşması yapıldığı zaman, esir olan sekiz piyade alayı elde 
bulunur ve Musul da bizde kalırdı.[...]

[...] General Marshall’ın: “Yarın öğleye kadar Musul’u terk ediniz; 
aksi halde savaş esirisiniz!” emrini aldığı zaman o büyüklük taslayan 
Paşa Hazretleri, Sincar Çölü’nü geçerek Nusaybin’e gitmek için General 
Marshall’dan resmi bir yazı ile kendisini koruyacak iki zırhlı otomobil 
istedi ve bunların koruyuculuğunda Aşir Bay’le beni Musul’da bırakarak 
Nusaybin’e gitti. Aşiretler arasında hükümetin manevi otoritesini de kırdı. 
Bu durumu görenlerin vicdanı sızladı. Zaho yoluyla, koruyucusuz gidebi-
lirdi veya süvari alarak çölden geçebilirdi. Halep’te İngiliz generalinden 
şahsı için özel tren istedi ve yolda hakarete uğramaması için muhafız bu-
lundurulmasını istemeyi de unutmadı. Gerektiğinde hayatının ve rahatının 
korunması için milli şerefi unutan Paşa Hazretleri’nin ahlakına örnek ol-
mak üzere yukarıdaki olayları dile getirdim...” (Nutuk, 2006: 452)

İngiliz askeri yetkilisinin ve Halit Bey’in de anlattıklarından anlaşıl-
dığı üzere Ali İhsan Paşa’nın savaşın sonlarına doğru aldığı yanlış tutum, 
İngilizlerin Musul’u işgal etmesini kolaylaştırmıştır. Ali İhsan Paşa’nın 
aksi bir tutum sergilemesi durumunda, sonuç farklı olur muydu bilinmez; 
fakat şunu rahatça söyleyebilmek mümkün ki, Musul’un işgalinde ve Mu-
sul’un bir sorun olarak ortaya çıkışında, bölgenin güvenliğinden sorumlu 
olan 6. Ordu komutanı Ali İhsan (Sabis) Paşa’nın verdiği isabetten uzak 
kararların önemli bir etkisi olduğu sarih bir biçimde görülmektedir.

5. SAVAŞ SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER ve ERKEN 
CUMHURİYET DÖNEMİNDE MUSUL SORUNU

5. 1. Lozan Öncesi Durum 

Görüldüğü üzere Musul, Mondros Mütarekesi hükümlerine ve ulus-
lararası savaş kaidelerine aykırı bir biçimde işgal edilmiştir. Bu tarihten 
sonra İngiltere işgal ile tesis edemediği hakimiyeti, üç türlü yöntemle tesis 
etmeye ve meydana getirdiği fiili durumu bu yolla korumaya çalışmıştır. Bu 
üç yöntemden birincisi, Osmanlı Devleti ile yapılacak barış antlaşmasının 
görüşüleceği uluslararası konferanslarda müttefiklerine baskı yaparak, Mu-
sul başta olmak üzere bölgenin hakimiyetinin kendisine ait olduğunu kabul 
ettirmek; ikincisi, bölgede söz sahibi olan kişileri kendi yanına çekerek aşi-
retlerin desteğini sağlamak ya da en azından söz konusu aşiretlerin Türk 
tarafını desteklemesine engel olmak, üçüncü ve sonuncu yöntem ise Ana-
dolu’daki etnik kimlikleri kışkırtarak, Ermenistan ve Kürdistan adı altında 
bağımsız bölgeler oluşturmak ve bu yolla Türkiye ile Musul arasında kendi 
kontrolünde tampon bölgeler oluşturmaktır. (Tolon, 2004: 140)  

Osmanlı ile imzalanacak barış antlaşmasının koşullarının tartışıldığı 
12 Şubat 1920 tarihli Birinci Londra Konferansı da İngiltere’nin, Musul’un 
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hakimiyetini ele geçirme mücadelesine sahne olmuştur. Konferans’ta İn-
gilizler, Irak ve havalisinin mandaterliğini aldıklarında buna Musul’un da 
dahil olması gerektiğini öne sürmüş, Fransız delege ise Sykes-Picot Ant-
laşması hükümlerini öne sürerek söz konusu talebe sert biçimde karşı çık-
mıştır. Lloyd George ise Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra bölgenin o dö-
nemin Fransa Başbakanı Clemenceau tarafından İngiltere’ye bırakıldığını 
belirtmiştir. Fransız Başbakanı Millerand, söz konusu anlaşmanın Musul 
petrollerini kapsamadığını ve bölgenin hakimiyetini ancak petrolden pay 
verilmesi koşuluyla İngiltere’ye bırakabileceklerini söylemiştir. İngiltere 
ise bölgede hakimiyet kurabilmeleri için gerekli olan yüksek harcama-
ları bahane ederek bu teklifi kabul etmeye yanaşmamıştır. Sonuç olarak 
Fransa, İngiltere’nin Irak üzerindeki mandaterliğini, Musul petrollerinden 
istediği payın verilmemesinden dolayı, çekince koyarak kabul etmiş ve 
böylece Musul konusu bir çözüme kavuşturulamadan San-Remo Konfe-
ransı’na bırakılmıştır. (Tolon, 2004: 137, 146)

Bu arada Anadolu’da iktidar alternatifi olarak ortaya çıkan Musta-
fa Kemal’in önderliğindeki milli güçler de Musul konusunda kararlı bir 
tutum sergileme cihetine gitmiş ve 23 Temmuz 1919 tarihinde toplanan 
Erzurum Kongresi’nin beyannamesine şu maddeyi eklemişlerdi: “1-Milli 
sınır dahilinde vatan bir bütündür; onun çeşitli kısımları birbirinden ayrı-
lamaz” (Tarih, 2001: 36). Bu maddede geçen “milli sınırlar dahilindeki va-
tan” ibaresiyle kastedilenin ne olduğu, Mustafa Kemal’in 28 Aralık 1919 
tarihli konuşmasında somut bir biçimde ortaya şu şekilde konulmuştur:

“[...] Erzurum ve Sivas genel birliğimiz vücuda geldi. Erzurum ve Si-
vas kongrelerinin bütün cihana karşı olan Beyannamesi ve Nizamnamesi 
muhteviyatı ehemmiyet taşımaktadır. 

[...] Beyannamemizin de bazı noktalarından tekrar bahsetmek isterim. 
Osmanlı İmparatorluğunun muhabereden evvelki sınırı malumunuzdur. 
Harbi Umumi’nin neticesi, birtakım fedakarlık yapılmasına devletimizi 
mecbur kılıyor, buna göre devlet için milli yeni bir sınır kabul ettik. Bu 
sınır beyannamemizin birinci maddesinde açıklanmıştır...

...mütareke imzalandığı gün ordularımız fiilen bu hatta hakim bu-
lunuyordu. Bu sınır, İskenderun körfezi güneyinden Antakya’dan Halep 
ile Katma istasyonu arasında Cerablus köprüsü güneyinde Fırat nehrine 
kavuşur. Oradan Deyrizor’a iner; daha sonra doğuya uzatılarak, Musul, 
Kerkük ve Süleymaniye’yi ihtiva eder. Bu sınır ordumuz tarafından silahla 
müdafaa olunduğu gibi, aynı zamanda Türk ve Kürt unsurlarıyla meskûn 
vatan kısımlarımızı sınırlar. Bunun güney kısımlarında Arapça konuşan 
dindaşlarımız vardır. Bu sınır dahilinde kalan memleket kısımlarımız Os-
manlı camiasından ayrılmaz bir bütün olarak kabul edilmiştir...”. (Ata-
türk’ün Bütün Eserleri [ABE], 2002: 29-30)  
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Bu kararlılık çoğu milli mücadeleye bağlı mebuslardan oluşan son 
Osmanlı Mebusan Meclisi’ne de yansımış ve 28 Ocak 1920 tarihli otu-
rumda altı maddelik Misak-ı Milli kararları oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Kabul edilen altı maddenin birincisi şöyledir:

“Osmanlı Devleti’nin yalnızca Arap çoğunluğu bulunan ve 30 Ekim 
1918 tarihli ateşkesin imzası sırasında düşman ordularının elinde kalan 
bölgelerinin geleceğini halkın özgürce vereceği oya göre saptamak gere-
kir. Sözü geçen ateşkesin çizdiği sınır içinde, dince, soyca ve asılca birlik, 
birbirlerine karşı saygı ve özveri duygularıyla dolu, gelenekleriyle top-
lumsal çevrelerine tüm olarak bağlı Osmanlı İslam çoğunluğunca oturu-
lan bölgelerin tamamı gerçekten ya da hükmen, hiçbir nedenle ayrılmaz 
bir bütündür.” (Kili, 2006: 58)

Bu maddeye göre mütarekenin imzalandığı an itibarıyla Osmanlı 
kuvvetlerinin elinde bulunan yurt kısımları, ki buna Musul ve civarı da 
dahildir, birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak kabul edilmiştir. Kaldı ki 
Mustafa Kemal Paşa, Musul’un Misak-ı Milli sınırları içinde olduğunu, 
24 Nisan 1920 tarihili konuşmasında da çok açık bir biçimde ortaya koy-
muştur:

“...Millet bütün maksatlarında maddi ve hakiki düşünmek ve ancak 
kuvvet ve kudretiyle temin edeceği hususlar üzerinde kendisisne yeni bir 
sınır çizmek üzereydi. İşte kongre [Erzurum Kongresi] bu sınırı çizmiştir. 
Bir milli sınır çizmiştir. Bu milli sınırı kolayca sürekli kılmak için demiş-
tir ki; Mütarekename’nin imza olunduğu 30 Ekim 1918 tarihinde çizdiği 
sınır, sınırımız olacaktır. Vatanımızın sınırı olacak bu sınırı, ihtimal tefer-
ruatıyla bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Yeniden fazla teferruata girmek 
istemediğim için şu suretle izahat vereceğim: doğu sınırına Elviye-i Sela-
se’yi2* dahil ederek tasavvur buyurunuz. Batı sınırı Edirne’den bildiğimiz 
gibi geçiyor. En büyük değişiklik güney sınırında olmuştur. Güney sınırı 
İskenderun güneyinden başlar. Halep’le katma arasından Cerablus köp-
rüsünde biten bir hat ve doğu parçasında da Musul vilayeti, Süleymaniye 
ve Kerkük havalisi ve bu iki bölgeyi yekdiğerine kalbeden hat. Efendiler, 
bu sınır sırf askeri düşünceler ile çizilmiş bir sınır değildir, milli sınırdır. 
Milli sınır olmak üzere tespit edilmiştir.” (ABE, 2002: 46)  

Bu ifadelerden ve alınan kararlardan da anlaşılacağı üzere Ankara 
Hükümeti’nin ve önderlik ettiği milli güçlerin Musul ve havalisini bırak-
mak gibi bir niyeti yoktu. İngiltere’nin bölgedeki hakimiyetini sağlamlaş-
tırma çabaları ise hız kesmeksizin devam etmekteydi. 18 Nisan 1920 tari-
hinde toplanan San-Remo Konferansı, İngilizlerin Musul’a yönelik talep-
leriyle başladı. Londra Konferansı’nda yaşanan İngiliz-Fransız çekişmesi, 
bu konferansa da aynı şekilde yansıdı. Fakat bu sefer, iki ülkenin delege-
leri, Musul petrolleriyle ilgili uzlaşmazlığı çözebilmiş ve konuyu ortak 
2 * Elviye-i Selase: Kars, Ardahan ve Batum’dan oluşan üç vilayet
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bir anlaşma zeminine oturtabilmişlerdir. Fakat Musul’un yönetim modeli 
üzerindeki tartışmalar halen daha devam etmekteydi. İngilizler, henüz is-
tedikleri ölçüde sağlam ve tam bir hakimiyet temin edememişlerdi. Bunun 
üzerine İngiltere, Türkiye’nin doğusu da dahil, özerk bir Kürt devleti mey-
dana getirmek ve gerekirse Musul’u da kurulacak bu devlete monte etmek 
planını hayata geçirmeye karar vermiştir. Bu proje, Sevr Antlaşması’nın 
64. maddesiyle birlikte vücut bulmuş ve şu ifadelerde somutlaşmıştır:

“İşbu antlaşmanın yürürlüğe girmesinden bir sene sonra 62. madde de 
zikredilen havalideki Kürtler, bu havali Kürtlerinin ekseriyeti Türkiye’den 
ayrılarak müstakil olmak arzu ettiğini ispat ederek Cemiyet-i Akvam Mec-
lisi’ne müracaat ederler ve Meclis de adı geçen ahaliyi bu istiklale layık 
görür ve onlara istiklal bahşetmesini Türkiye’ye tavsiye eyler ise Türkiye 
işbu tavsiyeye muvafakat ve bu havali üzerindeki bilcümle hukukundan 
feragat etmeyi şimdiden taahhüt eder...

...Bu feragat vukua gelmiş veya vukua gelecek olursa Kürdistan’ın 
şimdiye kadar Musul vilayetinde kalmış olan kısmında oturan Kürtlerin 
bu müstakil Kürt devletine gönüllü iltihaklarına karşı müttefik hükümetler 
tarafından hiçbir itiraz dermeyan edilmeyecektir”. (Erim, 1953: 552)      

Aslında İngilizler bu projeyi Sevr Antlaşması’nın imzalanmasından 
çok daha önce, 1919 yılının ortalarında yürürlüğe koymuşlardı. Özellikle 
Binbaşı Noel vasıtasıyla Türkiye’nin güneydoğusundaki ve Irak’ın kuze-
yindeki aşiretleri bağımsız bir devlet kurma yolunda kışkırtmaya çalışmış 
ve Harput Valisi Ali Galip ve Dahiliye Nazırı Adil Bey’in de desteklerini 
alarak Kürt aşiret reislerini, Sivas Kongresi’ni akamete uğratmak amacıyla 
örgütlemişlerdi. Fakat ne kongreyi akamete uğratma ne de Kürt aşiretlerini 
bağımsız bir devlet kurma yolunda kışkırtma girişimleri başarıya ulaşa-
mamıştır. Kongreye yönelik girişimler Mustafa Kemal’in aldığı önlemler 
neticesinde bertaraf edilmiş, Binbaşı Noel, Ali Galip ve Bedirhaniler başta 
olmak üzere bu girişime katılan tüm Kürt aşiretleri Anadolu’dan kaçmak 
zorunda bırakılmıştır. Bağımsız bir Kürt devleti kurdurma girişimleri ise 
Musul’daki Kürt aşiret önderlerinin, İngiliz himayesindeki Emir Faysal’a 
değil de Anadolu’daki harekete dayanmaları nedeniyle sonuçsuz kalmış-
tır. (Şimşir, 2007: 333-344, 347-348; Nutuk, 2006: 81-95; Öke, t.y.: 115-133; 
Yalçın, 2000: 313)

Fakat İngiltere’nin bölgeye yönelik operasyon girişimleri ısrarlı bi-
çimde devam etmiştir. Ocak 1921’de İngiliz güçleri, Erbil ve Revanduz 
arasında bulunan ve Türkleri destekleyen “Sürücü Aşireti” ne yönelik cid-
di bir saldırıda bulunmuşlardır. Ankara Hükümeti ise bir kez daha kararlı 
tutumundan geri adım atmamış ve 1 Şubat 1922 tarihli Başkomuntanlık 
yönergesiyle Milis Yarbay Özdemir Bey’i; 1 binbaşı, 6 yüzbaşı, 6 üsteğ-
men, 9 teğmen, 6 yedek subay ve bir hesap memuruyla birlikte, hakimiyet 
tesis edebilmek amacıyla Revanduz bölgesine göndermiştir. 22 Haziran’da 
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Revanduz bölgesine ulaşan Özdemir Bey, bir kısım aşiretlerin desteğini de 
sağlayarak, 31 Ağustos 1922’de, yani Büyük Taarruz’un kazanılmasından 
tam bir gün sonra İngilizlere karşı saldırıya geçmiş ve aynı gün “Derbent 
Muharebesiyle” kesin bir zafer kazanmıştır. 18 Eylül 1922’de ise Revan-
duz-Erbil yolu üzerinde bulunan ve Musul ile bağlantıyı sağlayan Şaklava 
ilçesini işgal etmiştir. Bu gelişmeler İngilizleri fazlasıyla tedirgin etmiş 
ve İngiltere, Türklerin eline geçmemesi için, mandaları altında kalmak 
koşuluyla, Süleymaniye bölgesinin bağımsızlığını ve Şeyh Mahmut’un 
Kürdistan Hükümdarlığını ilan etmiştir. Fakat İngilizler Şeyh Mahmut’u 
tam anlamıyla kazanamamıştır. Çünkü Şeyh Mahmut, Özdemir Bey’e Sü-
leymaniye üzerine yürümeyi teklif edecek kadar İngiliz karşıtı bir poli-
tika benimsemiştir. Bunun yanı sıra Süleymaniye, Musul ve Kerkük’teki 
ahali Türkler tarafından kazanılan başarıların da etkisiyle İngilizlere kar-
şı ayaklanmaya başlamıştır. Bu gelişmeler, İngilizlerin Süleymaniye’deki 
kuvvetlerini geri çekmelerine sebep olmuş ve bölge bir kez daha Türklerin 
eline geçmiştir. (Güztoklusu, T.y.: 101; Avcıoğlu, 1985: 155; Öke, t.y.: 202 
vd.; Yalçın, 2000: 313) 

Özdemir Bey’in Revanduz’da kazandığı başarı ve bölgedeki halk ve 
aşiretler üzerindeki nüfuzu Türk Genelkurmay’ını Musul’un kurtarılması 
için bazı askeri tedbirlerin alınmasına sevk edecektir. Dönemin Genelkur-
may Başkanı Fevzi Paşa 7 Eylül 1922 tarihli yazıyla El Cezire Cephesi Ku-
mandanlığı’ndan Musul’a taarruz için gerekli hazırlıkların yapılmasını dahi 
isteyecektir. Fakat Boğazlar ve Batı Anadolu’da kuvvetli olunması gerektiği 
için El Cezire Cephesi’ne gönderilecek takviye birlikler, son anda gerçekle-
şen bir karar değişikliğiyle Batı cephesine gönderilmiş ve Musul’un silah yo-
luyla kurtarılması düşüncesinden vazgeçilmiştir. Ancak, Mustafa Kemal’in 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi sıfatı ile imzalamış olduğu 22 Nisan 
1923 tarihli kararnameden, 1923 yılı itibarıyla dahi ordunun önemli bir kıs-
mının Musul meselesi dolayısıyla güney sınırına konuşlandırılmış vaziyette 
bırakıldığı anlaşılmaktadır (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1923: 
30 18 11). Bu arada İngiltere de bölgeye yönelik asker takviyesi yapmamış, 
sadece hava harekatıyla yetinmiştir. Lozan Konferansı’nın başlaması ile her 
iki devlet, askeri yöntemlerden bir süreliğine de olsa vazgeçip diplomasi 
usullerine yönelmiştir. (Öke, t.y.: 211 vd.; Yalçın, 2000: 313 vd.) 

5. 2. Lozan Barış Görüşmeleri ve Musul Sorunu

Musul meselesi ilk olarak Lozan Konferansı’nın 23 Ocak 1923 tarihli 
oturumunda ele alındı. İsmet Paşa Türk tezini siyasi, tarihi, etnografik, 
coğrafi, ekonomik ve askeri açılardan geniş bir şekilde bilimsel ve rasyo-
nel delillere dayanmak suretiyle izah etti. İsmet Paşa’nın üzerinde durdu-
ğu en temel nokta ise Musul vilayetinin demografik yapısıdır. Paşa’nın, 
kongreye sunmuş olduğu resmi istatistiklere göre bölgenin demografik 
yapısı şöyledir:
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Türk   146.960

Kürt   263.830

Arap   43.210 

Yezidi   18.000

Gayri Müslim  31.000

TOPLAM   503.000 (Meray, 2001: 345; Yalçın, 2000: 315)

İngiliz Heyeti’nin verdiği rakamlar ise şöyledir:

Türk   65.895

Kürt   452.720

Arap   185.763

Hıristiyan   62.225

Yahudi   16.865

TOPLAM   785.468 (Yalçın, 2000: 315)

İsmet Paşa ilk olarak Kürt ve Türklerin, Kürtlerin hem Turanî kökenli 
hem de Türklerle kaderlerini birleştirmiş bir kavim olmaları sebebiyle tek 
bir millet olarak kabul edilmeleri gerektiğini, ikinci olarak da yukarıdaki 
istatistiklerden de faydalanarak, çoğunluğunu Kürt ve Türklerin oluştur-
duğu Musul vilayetinin Türk vatanının bir parçası olarak kabul edilmesi 
gerektiği tezini savunmuştur. Bununla birlikte İsmet Paşa, Musul’un Tür-
kiye’nin birçok başka parçaları gibi savaşın durmasından sonra ve yapıl-
mış sözleşmelere aykırı olarak Türkiye’den alındığını da belirtmiş ve bu 
kanunsuzluğun sona ermesini istemiştir. (Meray, 2001: 347; Yalçın, 2000: 
315-316; Öke, t.y.: 212)

Lord Curzon tarafından ileri sürülen İngiliz tezine göreyse, Cemi-
yet-i Akvam tarafından İngiliz mandeterliğine teslim edilmiş bir ülke 
geri verilemezdi. Curzon bunun yanı sıra Musul’un çoğunluğunu Arap ve 
Kürtlerin oluşturduğunu ve bölge Kürtlerinin Farısî kökenli olduklarını, 
bu nedenle Türklerle hiçbir ilişkilerinin bulunmadığını da ileri sürmüş-
tür. İngilizlere göre Araplar, yeni Irak Devleti’ni ve Faysal’ın yönetimini; 
Kürtler ise kendi devletlerini istiyordu (Sonyel, 2003: 308). Bu nedenle, 
Türklerin Musul ve çevresine hakim olması söz konusu dahi edilemezdi. 

İki karşıt görüşün ortaya konulmasından sonra, ikili görüşmelere ge-
çilmiştir. Mim Kemal Öke, “Musul Kürdistan Sorunu” isimli eserinde otel 
odalarında yapılan bu ikili görüşmelerin, gerçek emellerinin ve hukuksuz 
girişimlerinin ortaya dökülmesini istemeyen, İngiliz tarafının işine geldi-
ğini, dünya kamuoyu önünde kendilerini güç duruma düşürebilecek iddi-
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alardan bu yolla kurtulduklarını belirtmektedir. Sonuç olarak söz konusu 
ikili görüşmelerden de bir netice alınamamış ve konferansın ikinci celse 
görüşmelerine başlanmıştır. Bu celsede İsmet Paşa, bölgede plebisit ya-
pılması yönündeki teklifiyle sorunu aşmak istemişse de söz konusu öneri, 
bölge insanının cahil olduğu ve plebisitin ne olduğunu dahi bilmedikleri 
gerekçesiyle, Lord Curzon tarafından rededilmiştir. 4 Şubat 1923 tarihin-
de ise İsmet Paşa’nın yazılı teklifi üzerine konu, Türkiye ile İngiltere ara-
sında bir yıl içinde ortak bir anlaşmayla çözümlenmek üzere konferans 
programından çıkarılmıştır. (Öke, t.y.: 214; Yalçın, 2000: 316-318)

Görüşmeler aynı gün sona ermiş ve İsmet Paşa Türkiye’ye dönmüştür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 21 Şubat 1923 tarihli gizli oturumunda 
ise diğer tüm hususlarla birlikte Musul konusunun Lozan Konferansı’n-
daki boyutu da ele alınmıştır. Muhalefet partisi konumundaki ikinci grup 
üyeleri İsmet Paşa’nın konu ile ilgili olarak yaptığı detaylı açıklamaları 
dinlemiş ve buna mukabil Lozan Heyeti’nin Meclis’i yeteri kadar bilgi-
lendirmediği yönünde bir takım ciddi itirazlarda bulunmuşlardır (TBMM, 
1982a: 316-318). Netice olarak, 6 Mart 1923 tarihli oturumda, Saruhan Me-
busu Reşat Bey’in “Lozan’a giden murahhas heyetine ve vekiller heyetine 
itimat olunması ve müzakerelerin sona erdirilmesi” yönündeki önergesi 
kabul edilmiştir (TBMM, 1982b: 180-181). Türkiye çözüme yönelik iyi 
niyetli girişimlerde bulunurken, İngiltere 6 Nisan 1923 tarihinde Musul’a 
yönelik askeri bir harekat düzenlemiştir. Bu harekatın sonucunda Hak-
kari’yle irtibatı kesilen Özdemir Bey İran’a çekilmek zorunda kalmış ve 
1922 yılında başlatılan Türk askeri harekatı bu şekilde sona erdirilmiştir 
(Öke, t.y.: 243). 23 Nisan 1923 tarihinde ise Lozan’daki konferansın ikinci 
devresine başlanmış ve 24 Temmuz 1923’de Lozan Barış Antlaşması im-
zalanmıştır. Söz konusu antlaşmanın Musul’la ilgili üçüncü maddesinin 
ikinci fıkrasında şu ibarelere yer verilmiştir:

“Türkiye ile Irak arasındaki hudut 9 ay zarfında Türkiye ve Büyük 
Britanya arasında bilitilaf tayin edilecektir. 

Bu müddet zarfında iki hükümet arasında bir anlaşma olmadığı tak-
dirde itilaf Cemiyet-i Akvam meclisine arzolunacaktır.

Hudut hakıkında alınacak karara intizaren kat’i mukadderatı işbu 
karara tabi olacak olan arazinin hali hazırdaki vaziyetinde herhangi bir 
değişmeyi meydana getirecek mahiyette askeri veya sair hiçbir harekette 
bulunulmamasına Türk ve Britanya hükümetleri birbirine karşı taahhüt 
ederler”. (Bayur, 1995: 164 vd.)

Bu maddede geçen ifadelerden de anlaşılacağı gibi İngiltere ile Tür-
kiye arasındaki ihtilaf kendi aralarında yapılacak olan görüşmeye bıra-
kılmıştır. Ne var ki İngilizler söz konusu maddede geçen açık ifadeye 
rağmen aradan bir ay bile geçmeden Süleymaniye’yi bombardıman ve bir 
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süre sonra da o bölgeyi hava ve kara kuvvetlerinin ortak harekatıyla işgal 
etmişlerdir. (Bayur, 1995: 165)

5. 3. Lozan Sonrası Gelişmeler

Uyuşmazlığı gidermek amacıyla yapılacak olan görüşme, 19 Mayıs- 5 
Haziran 1924 tarihleri arasında Haliç Konferansı adıyla İstanbul’da dü-
zenlenmiştir. Konferansta Türk Heyeti adına başkanlık vazifesini Fethi 
Okyar üstlenmiştir. Türk delegasyonunun diğer üyeleri ise; Diyarbakır 
Mebusu Feyzi Bey, Ordu Mebusu Faik Bey, Hariciye Hukuk Müşaviri 
Nusret Bey, Erkan-ı Harbiye Kaymakamı İshak Avni Bey ve Meclis Evrak 
Müdürü Necmeddin Sahir Bey’di (BCA, 1924: 30 18 11). Bu görüşmeye, 
İngiliz delege İşçi Partisi üyesi Sir Percy Cox’un Musul vilayetinin dı-
şında, Irak lehine Hakkari’den de hak iddia etmesi damgasını vurmuştur. 
Konferans bu gibi talepler yüzünden sonuçsuz kalırken, diğer yandan İn-
giliz Hava Kuvvetleri de Lozan Antlaşması’nın üçüncü maddesine aykırı 
olarak Musul’u bombardımana devam etmekteydi. Bütün bu gelişmelerin 
neticesinde Haliç Konferansı dağılmış ve Musul konusu Cemiyet-i Ak-
vam’da yapılacak olan görüşmelere kalmıştır. Bu arada şunu da belirtmek 
gerekir ki Kazım Karabekir’in iddiasına göre konferansın netice alamadan 
dağılması üzerine Mustafa Kemal kendisine Musul’a yönelik askeri bir 
harekat teklifinde bulunmuş, fakat Karabekir konunun Lozan’da diploma-
tik yoldan halledilmesi kararı alındığı ve Türk ordusunun İstiklal Harbi 
zamanındakinden daha zayıf bir halde olduğu gerekçeleriyle bunu kabul 
etmemiştir. (Karabekir, 2000: 142 vd.; Aydemir, 2003: 184; Bayur, 1995: 
165)

Haliç Konferansı’nın dağılmasından 20 Eylül’deki Cemiyet-i Akvam 
görüşmelerine uzanan süreçte İngiltere bölgeye ve doğrudan Türkiye’ye 
yönelik askeri harekatlara girişmiş, Türkiye’yi güç duruma düşürecek et-
nik kışkırtmalar tertiplemiştir. Örneğin, 7 Ağustos 1924 tarihli Nasturi 
ayaklanması bunlardan biridir. 7 Ağustos günü Hakkari civarındaki Nas-
turiler Vali’yi esir almış ve jandarma kumandanı dahil bazı erleri şehit et-
mişlerdi. Mim Kemal Öke, Hakkari Valisi’nin daha sonraki beyanatlarına 
ve İngiliz arşiv belgelerine dayanarak, üniformalı İngiliz askerlerinin de 
kaçırılma işlemi esnasında orada bulunduklarını iddia etmektedir. Bu ge-
lişmeler üzerine, 14 Ağustos 1924 tarihinde Bakanlar Kurulu konuyu gö-
rüşmek üzere toplanmış ve isyanın bastırılması görevini Cafer Tayyar Pa-
şa’nın idaresindeki VIII. Kolordu Komutanlığı’na vermiştir. İsyanın bas-
tırılması esnasında asilerin bazıları yok edilmiş, pek azı yakalanabilmiş, 
büyük çoğunluğu ise İran’a kaçmıştır. Nasturi ayaklanması başarıyla sona 
erdirilmiş, fakat bu sefer de İngilizlerin Hakkari’ye yönelik hava bombar-
dımanı başlamıştır. Bombardımanla yetinmeyen İngiltere, bazı birliklerin 
Irak dahilinde olduğu iddiasıyla, Türk askerlerinin üzerine ateş açmıştır. 
Bu arada Cemiyet-i Akvam’daki görüşmeler de başlamış ve 23 Eylül’de 
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Milletler Cemiyeti Sekreteri’ne başvuran Türkiye, Londra ile aralarındaki 
görüşmelerin yeniden başlamısına rağmen İngiliz uçaklarının sınırı geçip 
Türk askeri mevzilerini bombardıman ettiklerini şikayet etmiştir. 11 Ekim 
1924’te ise İngiltere, Türk birliklerinin İngiliz bölgesine geçtiği iddiasıyla 
Türkiye’ye nota vermiş ve geri çekilinmediği takdirde askeri tedbir alına-
cağını bildirmiştir. Türkiye ise verdiği cevapta, İngiliz iddialarını çürüt-
tükten sonra herhangi bir saldırı durumuyla karşılaşıldığında Cumhuriyet 
Hükümeti’nin de vatanı savunmak için karşılık vereceğini belirtmiştir. 
Türkiye’nin sergilediği bu kararlı tutum, İngilizleri sindirmiş ve bu ihtilaf 
da Cemiyet-i Akvam’a havale edilmiştir. (Öke, t.y.: 273 vd.: Yalçın, 2000: 
322; Bayur, 1995: 165 vd.)       

6. CEMİYET-İ AKVAM ve MUSUL SORUNUNDA GELİNEN 
SON NOKTA

Cemiyet-i Akvam’daki görüşmelerde Türk tarafı daha önceki görüş-
lerinde ısrara ederek plebisit yapılmasını istemiş, fakat bu istek İngilte-
re tarafından kabul edilmemiştir. Bunun üzerine Cemiyet-i Akvam, 30 
Eylül 1924’te bir soruşturma kurulu kurulmasına karar vermiştir. Tanın-
mış coğrafyacı ve eski Macaristan başbakanı Kont Teleki, Belçika ordusu 
emekli subaylarından Pavlis ve İsveç’in Bükreş elçisi de Wirsen’den olu-
şan soruşturma kurulu çalışmalarını yapmak üzere Musul’a gönderilmiş-
tir. Komisyonun Musul’da çalışmalarını sürdürdüğü esnada İngiltere’nin 
bölge halkına yönelik baskıcı tavırları ve kuzeye doğru yeni topraklar iş-
gal etmesi, kanlı olaylara neden olmuştur. Bunun üzerine komisyon, 28 
Ekim 1924 tarihinde bir sınır tanımı yaparak “Brüksel Hattı” adıyla ve ge-
çici mahiyette bir Türk-Irak sınırı tespit etmiş ve Irak’taki İngiliz mandası 
müddetinin yirmi beş yıl daha uzatılması kararı almıştır. (Yalçın, 2000: 
273 vd.; Bayur, 1995: 166; Öke, t.y.: 287)

Ali Fuat Cebesoy’a göre kurulun hazırladığı raporun tarihi, coğrafi 
ve etnografik delillerle ilgili kısmı Türk hukukunun tespiti bakımından 
çok önemlidir. Bu kısma bakıldığında, kurulun Musul üzerindeki Türk 
hakimiyetinin tartışılamayacağı, Musul’un hiçbir zaman için Irak’ın bir 
parçası sayılamayacağı ve söz konusu vilayetin coğrafi bakımdan Anado-
lu’daki vilayetlere benzediği gibi Türk tarafı için olumlu tespitler yaptığı 
görülmektedir. Cebesoy’a göre raporda iktisadi ve hukuki bakımdan da 
İngiliz tezini doğrular bir mütalaa yoktur. Fakat bunlara rağmen kurul, 
Türkiye’nin aleyhine bir karar almış ve yukarıda da belirtildiği gibi, Tür-
kiye’nin bugünkü Irak sınırına yakın bir hattı geçici sınır olarak kabul 
etmiş, Irak’taki İngiliz mandasının da süresini uzatmıştır. (Cebesoy, 2002: 
193)

Normal sürecin işlemesi durumunda, Cemiyet-i Akvam’ın, kurulun 
aldığı bu kararları kabul etmesi veya Türkiye’ye kabul ettirmesi mümkün 
değildi. Bunun yapılabilmesinin önünde, ikisi hukuki bağlayıcılığa sahip 
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üç ayrı faktör bulunmaktaydı. Bu faktörlerden ilki Lozan Antlaşması’nın 
Türkiye-Irak sınırıyla ilgili maddesidir ki bu maddeye göre söz konusu sı-
nır ancak Cemiyet-i Akvam meclisinin vereceği karara göre çizilebilecek-
tir. İkincisi ise Cemiyet-i Akvam sözleşmesidir. Bu sözleşmenin beşinci 
maddesine göre meclisin alacağı kararlar ancak oy birliğiyle alınabilecek-
tir, on beşinci maddesi ise tavsiye kararlarıyla ilgilidir ve alınacak karar-
ların oy çokluğuyla da alınabileceğini belirtmektedir. Üçüncü ve sonuncu 
faktör ise Lord Curzon’un Lozan Konferansı’nın 23 Aralık 1923 tarihli 
oturumunda sarf ettiği ifadelerdir ve bu ifadelere göre, Cemiyet-i Akvam 
meclisinde verilecek karar ancak Türk hükümetinin de bulunacağı bir cel-
sede ve oy birliğiyle verilebilecektir. (Bayur, 1995: 166 vd.)

Bütün bunlardan çıkan sonuç ise söz konusu ihtilafın Türk tarafının 
aleyhine bir şekilde çözülemeyeceğidir. Çünkü herşeyden evvel sorun 
Cemiyet-i Akvam meclisinde ve Türk tarafının da bulunduğu görüşme-
lerde çözülecektir. Kısaca, İngiltere’nin Cemiyet-i Akvam dışındaki bir 
makama, örneğin bir hakem heyetine, çıkarları doğrultusunda bir sınır 
çizdirmesi veya Türkiye’nin bulunmadığı bir platformda bu işi tek taraflı 
olarak çözebilmesi mümkün görünmemektedir. Bunun yanı sıra, eğer söz 
konusu ihtilaf Cemiyet-i Akvam meclisine gelir ve sözleşmenin on beşinci 
maddesi uygulanacak olursa, Türk tarafının red oyuna rağmen mesele ka-
rara bağlanabilir, fakat alınacak bu karar ancak tavsiye niteliğinde kalaca-
ğı için kesinlikle bağlayıcı bir niteliği olmayacaktır. Bu nedenle, meclisten 
İngilizler lehine bir karar çıksa dahi, Türkiye’nin çıkan bu karara uyması 
gerekmeyecektir. Bu olmaz da Cemiyet-i Akvam sözleşmesinin beşinci 
maddesi uygulanacak olursa, bu sefer de kararlar oy birliğiyle alınacağı 
için Türk tarafının kabul oyu olmaksızın mesele yine karara bağlanama-
maktaydı. Çünkü söz konusu maddeye göre; herhangi bir devlet üye olsun 
ya da olmasın Cemiyet-i Akvam meclisinde kendisini ilgilendiren konu-
larda, meclisin diğer üyeleri gibi ve aynı hukuka sahip olarak görüşmelere 
ve kararlara katılma hakkına sahip bulunmaktaydı. Bu demektir ki, Türk 
tarafı kendi aleyhine bir teklife kabul oyu vermeyeceği için meclisten İn-
gilizlerin istekleri doğrultusunda bir karar çıkması mümkün olmayacaktı. 
(Bayur, 1995: 167)

Yukarıda belirtilen kurul raporuna Türkiye itiraz etmiş, bunun üzeri-
ne Cemiyet-i Akvam meclisi, standart hukuki prosedürü takip etmek yeri-
ne, 19 Eylül 1925 tarihinde Lahey Adalet Divanı’ndan görüş isteme kararı 
almıştır. Hakkında görüş istenilen konulardan ilki, Lozan Antlaşaması’nın 
üçüncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince Cemiyet-i Akvam meclisinin 
alacağı kararın mahiyetinin ne olacağıdır. Cemiyet bu soruyla, vereceği 
kararın bağlayıcı olup, olmadığını öğrenmek istemiştir. İkinci konu ise 
alınacak kararın oy birliğiyle mi, yoksa oy çokluğuyla mı alınacağı ve 
konunun tarafı olan devletlerin üyelerinin oylamaya katılıp, katılmayacak-
ları hususundaydı. Devam eden görüşmelerin ise Adalet Divanı’ndan ge-
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lecek cevaba kadar ertelenmesine karar verildi. (Bayur, 1995:168; Yalçın, 
2000: 323)

Bu arada İngilizlerin, etnik temelli bir iç savaşla Anadolu’yu bölme 
ve Kürt devleti kurma girişimleri hız kesmeksizin devam etmekteydi. He-
nüz üçlü komisyonun hazırladığı raporun, Cemiyet-i Akvam meclisince 
görüşülmeye başlanmadığı bir tarihte, 13 Şubat 1925’de Bingöl’de, Şeyh 
Sait’in başını çektiği Kürtçü özellikleri haiz bir ayaklanma patlak ver-
miştir. Ayaklanmanın patlak vermesiyle birlikte hükümet konaklarına 
baskınlar düzenlenmiş ve jandarma müfrezeleri esir edilmiştir. Söz ko-
nusu ayaklanma kısa zamanda farklı şehirlere de yayılmış ve 11 Mart’ta 
isyancılar Diyarbakır üzerine yürümüştür. Aynı gün takviyeli ordu bir-
likleri de Diyarbakır’a ulaşmış ve bastırma hareketi başlamıştır. Bastırma 
hareketinin şiddeti Şeyh Sait’in başını çektiği isyancıların gerilemesine 
neden olmuş ve bu gerileyiş 15 Nisan’a kadar isyan hareketinin yayıldı-
ğı tüm bölgelerde devam etmiştir. Türk ordusunun karşı operasyonlarıyla 
zayıflayan ve gerileyen isyan hareketi, 15 Nisan itibariyle tamamen bas-
tırılmış ve Şeyh Sait başta olmak üzere bütün sorumluları yakalanmıştır. 
Bu ayaklanmanın gerisinde İngilizlerin olabileceği düşüncesi ise işin ba-
şından beri Türklerin zihnini meşgul etmiştir. En temel dayanak nokta-
ları da bu ayaklanmanın İngiltere’ye iki türlü fayda sağlamış olmasıdır. 
Birincisi, henüz Musul meselesinin çözüme kavuşturulmadığı bir sırada 
Türklerin, Türkiye’deki Kürtlerle dahi barış içinde yaşayamadıkları gibi 
bir izlenim doğmuş ve Kürtlerin, Türklerle ortak bir kaderi paylaştıkları 
tezine gölge düşürülmüştür. İkinci olarak, böylesi bir ayaklanmayla meş-
gul edilen Türkiye’nin Irak’a yönelik askeri bir harekata girişme ihtimali 
engellenmiş ve Musul meselesindeki kararlı tutumuna darbe vurulmuştur. 
Mim Kemal Öke ise konuya değişik bir açı kazandırarak, eline geçen arşiv 
belgelerine göre İngilizlerin, Şeyh Sait isyanını Türklerin planlamış olabi-
leceğinden şüphelendiklerini ileri sürmektedir. 4 Mart 1925 tarihli İngiliz 
Dışişleri raporuna göre İngilizler Ankara’nın; a) asilerin elebaşlarının, sı-
nırı aşıp soydaşlarını kurtarmak üzere Musul’a girmelerini ve sonra da bü-
tün bu bölgeyi Türkiye’ye teslim etmelerini sağlamak b) Irak Kürtlerinin 
Türkiye’de gerçekleşen başarılı bir ayaklanmayı gerekçe yapıp Türkiye 
Kürtleriyle birleştiklerini ilan etmeleri ve sonunda bir bütün halinde An-
kara’ya bağlanmalarını sağlamak ve c) hiç olmazsa ayaklanmayı bahane 
ederek Irak sınırına yığınak yapabilmek için bu ayaklanmayı çıkarttığını 
düşünmektedir. (Aydemir, 2003: 202, 211-212; Öke, t.y.: 311-312)

Aralık 1925’te Adalet Divanı gereken cevapları göndermiş ve Cemi-
yet-i Akvam’daki görüşmeler yeniden başlamıştır. Divan’ın verdiği cevap-
lara göre meclisin alacağı karar bağlayıcı olacaktır ve sınır sorununu kati 
surette çözecektir. Oylama ise taraf devletlerin de katılımıyla gerçekleşe-
cek, fakat bu devletlerin vereceği oylar kararı etkilemeyecektir. Karar oy 
birliğiyle alınacaktır. (Bayur, 1995: 169)
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Bu verilen cevaplar tavsiye niteliği taşıdığı için ancak Cemiyet-i Ak-
vam meclisinden geçtikten sonra bağlayıcı bir nitelik kazanabilecekti. Bu-
nun içinse Cemiyet sözleşmesinin beşinci maddesine uygun, yani kararın 
oy çokluğuyla alınacağı ve taraf ülke üyelerinin de katılım sağlayarak ve-
rilecek kararı doğrudan etkileyebilecekleri bir oylama gerçekleştirilme-
liydi. Fakat bu yapılmamış ve Cemiyet-i Akvam meclisi, İsveç Hariciye 
Bakanı M. Unden’in önerisiyle Divan’ın tavsiye kararlarına ait oylamanın 
da yine Divan’ın tavsiye kararlarına uygun şekilde yapılması gerektiğine 
karar vermiştir. Bu şekilde, taraf devletlerin oyları oylama sonucuna etki 
edemeyecekti. Oysa ki normal koşullarda Adalet Divanı’ndan alınan gö-
rüşlerin, bağlayıcılık kazanabilmesi için, Cemiyet sözleşmesinin beşinci 
maddesine uygun bir oylamadan geçirilmesi gerekirdi. Fakat normal ko-
şullar ve sözleşmenin gerektirdiği hukuksal süreç bir kereliğine de olsa 
terkedilmiş ve Cemiyet, Adalet Divanı’nın görüşünü kendi kararı şekline 
dönüştürmek için yine Adalet Divanı’nın görüşüne dayanmak gibi irras-
yonel ve hukuksuz bir süreci takip etmiştir. Bütün bunlar, Türkiye’nin 
kendisi aleyhine alınabilecek bir kararı engelleyebilme hakkına engel ol-
mak ve Cemiyet-i Akvam meclisinden İngiltere lehine bir karar çıkarabil-
mek içindi. (Bayur, 1995: 169)

Sonuç olarak Cemiyet meclisinden İngiltere lehine karar alındı. Türk 
tarafı katılmayarak yapılan oylamayı protesto etmiş ve bu karara ciddi 
şekilde tepki göstermiştir. Hatta Türkiye’de İngiltere’ye yönelik olarak bir 
savaş havası dahi meydana getirilmiştir. Fakat içinde bulunulan koşullar 
ve tamamlanmamış devrim süreci, Türkiye’nin bu kararlı tutumunu de-
vam ettirmesine izin vermemiştir. Sonuçta, Türk Hükümeti Cemiyet Kon-
seyi’nin vermiş olduğu kararı esas kabul ederek, İngiltere ve Irak’la görüş-
melere başlamıştır. Bu görüşmelerin sonucunda, 5 Haziran 1926 tarihli bir 
antlaşma imzalanmış ve Musul sorunu tamamen ortadan kaldırılmıştır. 
Antlaşmaya göre, Türkiye ile Irak arasındaki sınır, Cemiyet Konseyi’nin 
tespit etmiş olduğu hat olacak, fakat bu sınırda Türkiye lehine ufak deği-
şiklikler yapılacaktı. Irak Hükümeti, Musul üzerindeki haklarından vaz-
geçen Türkiye’ye yirmi beş yıl süreyle petrolden alacağı aidatın %10’unu 
verecekti. (Derleyen: Sönmezoğlu, 2004: 113)    

Söz konusu ödemeler ise ancak 1931 yılında başlayabilmiştir. Irak 
Hükümeti, Türk Petrol Şirketi’nin kendisine yaptığı royalty ödemelerin-
den, antlaşma gereği Türkiye’ye verilmesi gereken yüzde on payı 1934-
1954 yılları arasında düzenli bir şekilde Ankara’ya göndermiştir. Ancak, 
Petrol Şirketi’nin yaptığı royalty ödemeler ile Türkiye’ye ait pay üzerinden 
yapılan hesaplamalara göre, 1931-1955 dönemi sonunda, Türkiye’nin tah-
sil edilmemiş görünen yaklaşık 26 milyon Sterling’lik bir alacağı kaldığı 
anlaşılmıştır. Ne var ki, 1954 yılından sonra Irak, Türkiye’ye sözü edilen 
petrol payını ödememiştir. Bunda, iki ülke arasında 1950’lerin başlarında 
yaşanan yakınlaşma sonrasında Irak’ta gerçekleşen 1958 yılındaki dar-
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benin payı büyük olmuştur. Bu devrim sonucu Irak’ta işbaşına gelen ik-
tidarın Türkiye’ye yönelik olumsuz tutumu, anlaşmadan kaynaklı tutarın 
Türkiye’ye ödenmesi noktasında engelleyici bir rol oynamıştır. Türkiye 
ise 1959 yılı Bütçe Kanunu’ndan başlamak üzere, kanun maddeleri arası-
na “Musul petrolünden biriken 100 milyon Türk Lirası’nı” her sene gelir 
faslına kayıt etmeye başlamıştır. Bu uygulamaya da 1986 yılında, iki ülke 
arasında başlayan yakın ilişkilere katkı sağlayacağı düşüncesiyle son ve-
rilmiş ve Türkiye’nin Irak petrolleri üzerindeki alacaklarıyla ilgili madde 
Bütçe Kanunu’na bir daha konulmamıştır. Böylece, Türkiye’nin Irak pet-
rolleriyle olan ilgisi tamamen kesilmiştir. (Uçarol, 2006: 708)

7. SONUÇ

Emeviler ve daha sonraki Abbasiler döneminde yaşanan göçler so-
nucunda, bir Türk yurdu halini alan Musul vilayeti, sahip olduğu zengin 
petrol yatakları nedeniyle İngilizlerin dikkatini çekmiş ve emperyalist 
hakimiyet stratejilerinin ana hedefi durumuna gelmiştir. Birinci Dünya 
Savaşı’yla birlikte söz konusu vilayet, Türk ve İngiliz kuvvetleri arasın-
da yaşanan hakimiyet savaşının da odak noktası olmuştur. 30 Ekim 1918 
tarihinde imzalan Mondros Ateşkes Antlaşması, bu çetin savaşın daha da 
kızışmasına ve diplomatik boyutuyla birlikte yeni bir platforma taşınma-
sına neden olmuştur.

Ortada hiçbir haklı gerekçe olmaksızın, Antlaşmanın, işgali öngören 
yedinci maddesine dayanarak Musul’u ele geçiren İngilizler, bu tarihten 
itibaren hukuksuz hareketlerine devam etmiş ve tehdit, sindirme gibi bas-
kı araçlarını kullanarak hakimiyetini tesis etmeye çalışmıştır. Diğer ta-
raftan bölücülüğü ve ayrılıkçılığı kışkırtma yoluyla, bölgede Anadolu ile 
Irak arasında tampon vazifesi görecek bir Kürt devleti meydana getirme 
politikasını uygulamıştır. Ali İhsan Sabis Paşa’nın daha cesaretli davra-
nabilmesi halinde, söz konusu sıkıntıları yaşamayacağı düşünülen Türk 
tarafı da Musul konusunda en az İngiliz emperyalizmi kadar kararlı bir 
tutum sergilemiştir. Özellikle Özdemir Bey Harekatı, bu tutumun başarılı 
bir örneğidir. 

Türkiye ile İngiltere arasında yaşanan bu çatışma kimi zaman bölge-
deki aşiretler üzerinden sürdürülmüştür. İngiltere devşirdiği liderler vası-
tasıyla aşiretleri baskı altına almaya çalışırken, Türk tarafı emperyalizme 
karşı kazandığı başarılarla söz konusu aşiretlerin desteğini kazanmıştır. 
Rıza yoluyla kazanılan bu destek, İngilizlerin gözünü daha da korkutmuş 
ve baskı politikalarının katılaşmasına yolaçmıştır. Bu gibi yöntemlerle 
Musul’daki petrole hakim olamayacağını anlayan İngiltere, konuyu en ba-
şarılı olduğu alanda, diplomasi masasında halletmeye karar vermiştir. 

Lozan Konferansı İngiltere’ye aradığı fırsatı vermiş, fakat Türk ta-
rafının kararlı tutumu, İngilizlerin lehine olabilecek bir sonuca engel ol-
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muştur. Bundan sonra görüşmelerin İstanbul’da devam edilmesine karar 
verilmiştir. 16 Mayıs-5 Haziran 1924 tarihleri arasında gerçekleşen Ha-
liç Konferansı, taraf devletlerin ikili görüşmeler yoluyla konuyu uzlaşma 
temeline oturtabilecekleri bir platform olmaktan uzak kalmıştır. Böylece 
ihtilaf, İngiliz nüfuzunun yoğun olduğu Cemiyet-i Akvam meclisindeki 
görüşmelere bırakılmıştır. Cemiyet-i Akvam meclisi sürecinde de İngiliz-
lerin kışkırtma girişimleri devam etmiş, Nasturi ve Şeyh Sait ayaklanma-
larıyla Türkiye’nin eli zayıflatılmak istenmiştir.

Cemiyet-i Akvam süreci ise hukuki bir skandal olarak tarihe geçmiş-
tir. Türkiye’nin sahip olduğu oy hakkı, çeşitli ayak oyunlarıyla geçersiz 
kılınmış, uluslararası antlaşma ve sözleşmelerden kaynaklanan hukuku 
gasp edilmiştir. Sürecin sonunda, Türkiye’nin protesto ettiği bir oylamay-
la, Musul konusu tamamen İngiltere’nin istediği bir doğrultuda neticelen-
dirilmiştir. Türkiye ise içinde bulunulan devrim sürecini tehlikeye atma-
mak adına, İngilizlerin hazırlamış olduğu bu uluslararası komploya göz 
yummak zorunda kalmıştır.

Sonuç olarak, Anadolu’dan dahi eski bir Türk yurdu olan Musul, İn-
giltere’nin emperyalist uygulamalarının sonucu olarak Türkiye’nin haki-
miyet alanının dışında kalmıştır. Buna, önce Birinci Dünya Savaşı’nın so-
nunda yapılan hatalar, sonra ise genç Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası 
platformlardaki yalnızlığı neden olmuştur. Ne var ki, emperyalizme karşı 
dünya tarihindeki ilk Kurtuluş Savaşı’nı veren ve bu savaşı başarıyla son-
landıran devrimci kadrolar, Musul’un elden çıkmaması için askeri, siyasi 
ve diplomatik alanlarda ellerinden gelen tüm çabayı göstermiş ve haklı 
davalarını, tüm mazlum milletlere örnek olacak biçimde her platformda 
sonuna kadar savunmaktan geri durmamışlardır. Mustafa Kemal’in önderi 
olduğu millici güçlerin, bu tavizsiz tutumları ve emperyalizme boyun eğ-
mez tavırları, mazlum milletler dünyasında tam-bağımsızlıkçı ve anti-em-
peryalist bir geleneğin doğmasına da öncülük etmiştir.  
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1. Giriş 

Yazılı basın geçmişte yaşanan olayları günümüze taşıyan yazılı kay-
naklardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda gazete arşivleri ta-
ranarak geçmişteki olaylar hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Aynı zamanda 
gazeteler geçmişteki olayları günlük, kronolojik ve kendine özgü bir dille 
aktarmaktadır. Bunun yanında gazetecilerin olayları haberleştirerek top-
luma aktarmada evrensel tarafsızlık ilkesini göz önünde bulundurdukları 
var sayılmaktadır. Bu bağlamda gazetecilerin ve gazetelerin tarihe ışık 
tutan alternatif bir kaynak olduğu söylenebilir.  

Bu bağlamda çalışmada Rus basınının dönemin en önemli iki gazetesi 
olan Pravda ve İzvestiya gazetelerinin arşivleri taranarak, Türk Milli Mü-
cadelesinin dönüm noktalarından biri olan Başkomutanlık Meydan Mu-
harebesi’nin Rus basında nasıl yansıtıldığı ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Başkomutanlık Meydan Muharebesi Türk Milli Mücadelesinin son 
askeri süreci ve Yunan ordularının kesin yenilgiye uğratıldığı mücade-
ledir. Bu süreçten sonra Türk Milli Mücadelesinin diplomasi süreci baş-
lamıştır. Milli Mücadele döneminde Türk-Rus yakın ilişkilerinin olduğu 
gibi, Rus basını da Milli Mücadeleye yakın ilgi duymuş hemen hemen bü-
tün gelişmeleri basından duyurmuştur. Çalışmada ele aldığımız Başkomu-
tanlık Meydan Muharebesi’ de Rus basınında ele alınan ve haberleştirilen 
önemli süreçlerden biridir. 

2.  Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Taşıdığı Dönemsel 
Önemi

Tür ordusu Sakarya Meydan Muharebesi’nde Yunan ordularına karşı 
büyük bir zafer kazanmıştır. Ancak, Yunan orduları tamamen yok edile-
memiştir. Türk orduları da bu savaşta önemli kayıplar vermiştir. Bu ne-
denle de geri çekilen Yunan ordularının peşinden gidememiştir. Mustafa 
Kemal Paşa, gerekli hazırlıkların yapılarak ve ordunun ihtiyaçları karşıla-
narak büyük bir taarruza geçilmesine karar vermiştir (Kurtcephe ve Be-
den 2006:310).

Batı Cephesi Komutanlığı, iki ordu komutanlığına ayrılmıştır. Bu-
nun yanında yeni askere alımlarla birlikte, diğer bölgelerdeki Tümenler, 
ordu komutanlıkları Batı Cephesine sevk edilmesiyle, ordunun ihtiyaç 
duyduğu küçük rütbeli subay ve er ihtiyaçları giderilmiştir. Böylelikle, 
Batı Cephesi’nde toplanan asker sayısı iki yüz bine yaklaşmıştır (Tansel 
1974:143-144;Kurtcephe ve Beden 2006:310).

Büyük Taarruz için asker ihtiyacı karşılanırken diğer taraftan, giyim 
kuşam, silah cephane ihtiyacı da giderilmiştir. Bunlardan bir kısmı İs-
tanbul’da işgal kuvvetlerinin denetimindeki depolardan değişik isimler 
altında kurulan kuruluşlar ve cemiyetler aracılığıyla kaçırılarak ya da 
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başka yollardan ele geçirilen silah, cephane ve silahlar gizlice Anado-
lu’ya yol lanmasıyla sağlanmıştır. Diğer bir kısmı da, yerli imalathaneler-
de üretilerek ve İtalya ve Fransa’dan satın alınarak karşılanmıştır (Tansel 
1924:143-6;Erikan 1972:274:5).

Bu sırada Başkomutanlık yetkisi biten Mustafa Kemal Paşa’nın yet-
kileri meclisteki tartışmalara rağmen TBMM’de çıkarılan bir kanunla üç 
aylık süreliğine uzatılmıştır (Atatürk-Nutuk 1981:478). 

Askeri hazırlıkları bitiren Gazi Mustafa Kemal Paşa, taarruz kararını 
sadece Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet 
Paşa ve Milli Savunma Bakanı Kazım Paşalara söylemiştir. Daha sonra da 
bu kararını hükümete bildirmiştir (Tansel 1974:158-160).

Böylelikle Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Büyük Taarruz, 26 Ağus-
tos sabah saat 5.30’da Türk topçusunun ateşiyle başlamıştır. Taarruzun İlk 
günlerinden itibaren düşmana karşı üstünlük kurulmuştur. 30 Ağustos’ta 
yapılan ve adına “Başkomutanlık Meydan Muharebesi” denilen savaş 
sonucunda düşmanın ana kuvvetleri imha edilmiş ve aralarında Yunan 
ordusunun Başkomutanı General Trikopis de bulunduğu, çok sayıda esir 
alınmıştır. Bunun üzerine, Yunan kuvvetleri İzmir’e doğru kaçmaya baş-
lamışlardır. Bu durum karşısında Gazi Mustafa Kemal Paşa, “Ordular,	ilk	
hedefiniz	Akdeniz’dir.	İleri!” emrini vermiştir. Sırasıyla da Uşak, İnegöl 
ve Yenişehir, Manisa düşman işgalinden kurtarılmıştır. Ancak, Yunan or-
dusu kaçarken geçtiği her yeri yakıp yıkmıştır. Sonuçta Büyük Taarruz 
sonunda Türk Ordusu önce İzmir’i sonrada Bursa’yı düşman işgalinden 
kurtarmıştır (Özalp 1998:233-236).

Böylelikle Anadolu toprakları, Yunan kuvvetlerinden temizlenmiş ve 
sıra Boğazları, İstanbul’u ve Doğu Trakya’yı düşman işgalinden kurtar-
maya gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa, öncelikle büyük devletlerle savaşa 
girmeden bu bölgeleri kurtarmayı amaçlamıştır. Ancak İngiltere Başbaka-
nı Lloyd George, Yunanları destekleyerek savaşı devam ettirmek istemiş-
tir.  İngiltere Başbakanı Lloyd George’a müttefiklerin destek vermemesi 
üzerine taraflar arasında Mudanya’da ateşkes görüşmelerine başlanmıştır 
(Kurtcephe ve Beden 2006:316).

3. Çalışmanın Yöntemi

Çalışmada örneklem olarak Pravda ve İzvestiya ele alınmıştır. Gaze-
teler temelde beş neden gözetilerek örnekleme dâhil edilmiştir. Birincisi, 
gazetelerin tirajlarının fazla olması, ikincisi, gazetelerin ulusal olması, 
üçüncüsü, dış haberlerin olması ve dördüncü olarak, gazetelerin günlük 
çıkıyor olması ve son olarak da, bu özellikleri taşıyan gazetelerin arşivler-
de yeterli sayısının olması ve ulaşılabilir olmasıdır. Veri toplama tekniği 
olarak doküman inceleme yapılmıştır. Veri analizi tekniği olarak içerik 
analizi tekniği uygulanmıştır. Bu doğrultuda Büyük Taarruz’un (Baş-
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komutanlık Meydan Muharebesi) başlangıç tarihinin on gün öncesi ve 
bitiminin on gün sonrasına kadar geçen sürede Büyük Taarruz’a (Baş-
komutanlık Meydan Muharebesi) ilişkin haberler içerik analizine tabi tu-
tulmuştur. İçerik analiziyle incelediğimiz gazeteler 16 Ağustos-19 Eylül 
1922 tarihlerindeki sayılarını kapsamaktadır. Bu doğrultuda Pravda Ga-
zetesi’nde 23, İzvestiya Gazetesi’nde 74, toplamda ise 97 haber kodlamaya 
dâhil edilmiştir. 

İçerik analizi kapsamında ele alınan başlıklar 8 Kategoride yapılmış-
tır. Bunlar; ‘‘yayınlanan haberlerin sayısı’’, “haberin yayınlandığı gazete”, 
“haberin yayın tarihi”, ‘‘haber başlıkları’’, “haberin sayfadaki konumu”, 
“haberin kaynağı”, “haberin yayınlandığı sayfa”, “haberin satır-sütunu” 
şeklinde sıralanmaktadır. Belirtilen kategorilere göre kodlamalar yapıl-
dıktan sonra haberlerin içerikleri üzerinden Pravda ve İzvestiya gazete-
lerinde Büyük Taarruz (Başkomutanlık Meydan Muharebesi) sürecinin 
nasıl yansıtıldığı, hangi haberlerin ön plana çıkarıldığı ve nelerin vurgu-
landığı açıklanmıştır. 

Bulgular 
Tablo 1: Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Dönemi

No:
Haber 
Tarihi

Haber 
Başlığı

Haber 
Konumu

Haber
Kaynağı

Haberin 
Sayfası

Sütun
Satır

1
17.08.
1922

Yakın Doğu
Yunan Ordusunun 
Toplanması

Orta 
sayfa orta 
sütun

Rosta 2
1-sütun
5-satır

2
17.08.
1922

Doğu Problemi 
Üzerine Konferans

Orta 
sayfa orta 
sütun

Rosta 2
1-sütun
7-satır

3
22.08.
1922

Yakın Doğu 
Yakın Doğu 
Problemi Üzerine 
Konferans 

Orta üst 
sütun Rosta 2

1-sütun
23-satır

5
25.08.
1922

Yakın Doğu
Konferansa 
Davetiye

Orta üst 
sütun Rosta 2

1-sütun
6 satır

6
25.08.
1922

İngiliz Basının 
Karamsarlığı

Orta sayfa 
üst sütun Rosta 2

1-sütun
52-satır

7
27.08.
1922

Türkiye 
Fransa ile 
Anlaşmanın 
Onaylanması 

Orta 
sayfa orta 
sütun 

Rosta 2
1-sütun
6-satır
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8
31.08.
1922

Yakın Doğu 
Türk Taarruzu 

Orta 
sayfa orta 
sütun

Rosta 2
1-sütun 
26-satır

9
31.08.
1922

Yunanlıların Karşı 
Hücumu Kırıldı 

Orta 
sayfa orta 
sütun

Rosta 2
1-sütun 
8-satır

10
31.08.
1922

Yunanlıların Geri 
Çekilişi 

Orta 
sayfa orta 
sütun

Rosta 2
1-sütun 
9-satır

11
31.08.
1922

Müttefikler 
Konferans 
Hazırlıklarında

Orta 
sayfa orta 
sütun

Rosta 2
1-sütun 
17-satır

12
01.09.
1922

Yakın Doğu 
Türk Taarruzu 

Orta sayfa 
alt sütun Rosta 2

1-sütun
9-satır

13
01.09.
1922

Türklerin Yeni 
Başarıları

Orta sayfa 
alt sütun Rosta 2

1-sütun
7-satır

14
01.09.
1922

Türkiye Saldırıları 
Hakkında Basında 
Çıkanlar

Orta alt 
ve üst 
sütunlar 

2
2-sütun
43-satır

15
02.09.
1922

Yakın Doğu
Türk Taarruzu

Sol alt 
sütun Rosta 2

1-sütun 
8-satır 

16.
02.09.
1922

Türkler Eskişehir’i 
Ele Geçirdiler 

Orta üst 
sütun Rosta 2

1-sütun
8-satır

17.
05.09.
1922

Türk Taarruzu 
Türklerin Başarısı

Sol üst 
sütun Rosta 2

1-sütun
27-satır

18
05.09.
1922

Yunan Ordusunun 
Kaybı

Sol üst 
sütun Rosta 2

2-sütun
19-satır

19
05.09.
1922

İngiltere’nin Tavrı Sol üst 
sütun Rosta 2

1-sütun
20-satır

20
07.09.
1922

Zafer Türklerin Orta üst 
sütun 1

2-sütun
106-satır
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21
08.09.
1922

Yunan Ordusunun 
Parçalan Orta 

sütun orta 
satır

Rosta 2
1-sütün
20-satırİngiltere Mütareke 

imzalanmasını 
istiyor

22
08.09.
1922

Türklerin Taarruzu 
Devam Ediyor

Orta 
sütun orta 
satır

Rosta 2
1-sütun
15-satır

23
08.09.
1922

Ankara’da Coşku
Orta 
sütun orta 
satır

Rosta 2
2-sütun
34-satır

Tablo 1: Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Dönemi Pravda 
Gazetesinin Haber Başlıkları

Bu dönemdeki ilk haber 17 Ağustos 1922 tarihli 2. sayfa orta sütun 
orta sayfadan verilmiştir. Haberin ana başlığı ‘Yakın Doğu’ olarak atılmış-
tır. Alt başlık olarak ‘Yunan Ordusunun Toplanması’  ve ‘Doğu Sorunu 
Üzerine Konferans’  başlıkları atılmıştır. İlk alt başlıkta Yunan orduların 
Trakya’nın Çorum bölgesinde toplanmaya devam ettikleri bildirilmiştir.  
Diğer alt başlıkta ise, Müttefiklerin en kısa zamanda Doğu Problemi üze-
rine konferans düzenlemeye karar verdikleri haberi yer almaktadır.

22 Ağustos 1922 tarihli haberin ana başlığı ‘Yakın Doğu’ olarak ve-
rilmiştir. Alt başlık olarak 2. sayfa orta sütun orta sayfadan ‘Yakın Doğu 
Problemi Üzerine Konferans’ başlığı bulunmaktadır. Haberde, İtilaf Dev-
letleri’nin doğu problemi üzerine Eylül ayı ortalarında konferans düzenle-
meye karar verdikleri, bu konferansa Türkiye’nin iki hükümeti ve Yunan 
hükümetinin de davet edileceği, Ankara Hükümetinin daveti kabul edece-
ği, Anakara Hükümeti delegesinin başında Büyük Millet Meclisi Başkanı 
olacağı bildirilmiştir. 

25 Ağustos 1922 tarihli haberin ana başlığı ‘Yakın Doğu’ olarak ve-
rilmiştir. Alt başlık olarak ‘Konferansa Davetiye’ başlığı bulunmaktadır. 
Haber 2. sayfa orta sütun orta sayfadan verilmiştir. Haberde, İstanbul, An-
kara ve Atina Hükümetleri konferansa davet edildikleri bildirilmektedir. 
Diğer bir alt başlık ‘İngiliz Basının Karamsarlığı’ başlığını taşımaktadır. 
Haberde, Fransa-Türkiye anlaşmasından dolayı Fransa’nın Türkiye’ye kar-
şı askeri ve siyasi müdahale yapmayacağı, Paris gazetelerinin konferansa 
karamsar baktıkları, katılımcılar arasında anlaşmazlıklar olduğu, İngil-
tere’nin sunulan kararları Türkiye’nin konferans öncesinde kabul etmesi 
gerektiğini, Ankara’nın ise kararların değişmeden kabul etmeyeceğini 
belirttiği,  bu nedenle İngiltere’nin İstanbul’un Yunanlılar tarafından iş-
gal edilmesini destekleyeceği, konferansta Ankara Hükümetinin İzmir’in 
boşaltılması, Kapitülasyon sisteminin kaldırılması, Yunan topraklarında 



Erdoğan Akman582 .

bulunan Türkiye uyruklu Hıristiyan ve Müslümanların güvenliklerinin 
sağlanması gibi şartları olduğu bildirilmiştir.

27 Ağustos 1922 tarihli haberin ana başlığı ‘Türkiye’ olarak veril-
miştir. Alt başlık olarak 2. Sayfa orta sütun orta sayfadan ‘Fransa ile An-
laşmanın Onaylanması’ bulunmaktadır. Haberde kısaca, Ankara Büyük 
Millet Meclisi’nin Fransa ve Türkiye Milliyetçileri arasındaki anlaşmayı 
onayladığı bildirilmiştir.

31 Ağustos 1922 tarihli ‘Yakın Doğu’ ana başlık altında ‘Türk Ta-
arruzu’ alt başlığı 2. sayfa orta sütun orta sayfadan verilmiştir. Haber-
de, Türklerin saldırılarının her cephede devam ettiği, Kemalistlerin tüm 
güçlerini Yunanlıların elinde bulunan İzmir ve Bursa’yı ele geçirmek için 
sarf ettiklerini, Londra’nın Kemalistlerin saldırılarını ciddiye almadığı 
ve amaçlarının konferansı etkilemek olduğunu düşündükleri bildirilmiş-
tir. Başka bir alt başlık ise, ‘Yunanlıların Karşı Hücumu Kırıldı’ olarak 
verilmiştir. Haberde, Ankara Hükümetini resmi bildirisine göre Yunan 
ordularının hücum güçlerinin Kırıldığı, çok sayıda Yunan askerinin esir 
alındığı ve askeri mühimmat ele geçirildiği bildirilmektedir. Aynı tarihli 
başka bir haberin başlığı ‘Yunanlıların Geri Çekilişi’ olarak verilmiştir. 
Haberde, Türk askerlerinin hücumundan dolayı Yunan askerlerinin Af-
yonkarahisar bölgesine çekildiği bildirilmiştir. Yine başka bir alt başlıkta 
‘Müttefikler Konferans Hazırlıklarında’ Konferans davetiye metninin hala 
hazır olmadığı ancak Fransa ve İtalya’nın Konferans şartlarını kabul etti-
ği, konferansta Paris kararlarından farklı bir karar alınmayacağı, Türkiye 
Paris kararlarını kabul ederse Anadolu’dan yabancı askerlerin tahliye edi-
leceği bildirilmiştir. 

1 Eylül 1922 tarihli gazetenin ‘Yakın Doğu’ ana başlığı altında ‘Türk 
Taarruzu’ alt başlıklı haber 2. sayfadan orta sütun orta sayfadan verilmiş-
ti. Bu haberde,  Türklerin saldırılarının devam ettiği bildirilmiştir. Aynı 
tarihli haberin başka bir alt başlığında ise, ‘Türklerin Yeni Başarıları’ ha-
ber yapılmıştır. Bu haberde kısaca, Türklerin yine başarıya kazandığına 
değinilmiştir. ‘Türkiye Saldırıları Hakkında Basında Çıkanlar’ adlı başka 
bir alt başlıkta ise,  Afyonkarahisar’ın Yunan askerlerince tahliye edildi-
ği, Dayli News gazetesinin Atina muhabirinin bildirdiğine göre, Yunanis-
tan’ın hem Fransa, hem İtalya hem de Rusya ile savaştığını, çünkü bu ül-
kelerin Türkiye’ye top ve cephane yardımında bulunduğunu ileri sürdüğü, 
sadece Rusya’nın değil başka büyük devletlerinde Türkiye’ye askeri yar-
dım ettikleri ileri sürdüğü, İngiliz basınında ise Türklerin saldırılarının 
sadece siyasi anlam taşıdığı ve Antanta’yı etkilemek amaçlı olduğu, Türk-
lerin saldırılarının İngiliz hükümetini şaşırttığı ve Fransa hükümetinin bu 
saldırıları önceden bildiği haberlerine yer verilmiştir.

2 Eylül 1922 tarihli haberin başlığı yine ‘Yakın Doğu’ olarak atılmış-
tır. Bu haberin alt başlığı ‘Türk Taarruzu’ olarak 2. sayfadan sol sütun 
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alt sayfadan verilmiştir. Haberde, Türk askerlerinin yeni taarruza hazır-
landıkları, Yunan askerlerinin geri çekildikleri, Türk askerlerinin eline 
çok sayıda silah geçtiği, birçok Yunan askerinin esir alındığı, Türk or-
dusunun saldırılarının Bursa’ya yönelik devam ettiği bildirilmiştir. Orta 
sütun üst sayfadan verilen başka bir alt başlık ise, ‘Türkler Eskişehir’i Ele 
Geçirdiler’  olarak verilmiştir. Haberde, Şiddetli çatışmalar sonunda Türk 
askerlerinin Eskişehir’i geri aldıkları, Yunan askerlerinin Afyonkarahisar 
bölgesine çekildikleri, Yunan ordusu geride birçok sayıda silah, top, gibi 
askeri malzeme ve yaralı asker bırakarak kaçtıkları bildirilmektedir. 

5 Eylül 1922 tarihli haber ‘Türk Taarruzu’ olarak verilmiştir. Bu ha-
berin alt başlığı olarak, ‘Türklerin Başarısı’ başlığı kullanılmıştır. Haber-
de, Türk-Yunan orduları arasındaki savaşın şiddetli devam ettiği, Türk 
ordularının her bölgede saldırılara devam ettiği, Yunan ordusunun sürekli 
geri çekildiği, bildirilmiştir. Aynı tarihli haberin başka bir alt başlığında, 
‘Yunan Ordusunun Kaybı’  başlığı bulunmaktadır. Bu haberde, Yunan or-
dusunun tamamen parçalanmış durumda olduğu ve Atina’da siyasi kriz 
yaşandığı bildirilmiştir. Diğer bir alt başlık ‘İngiltere’nin Tavrı’  olarak 
verilmiştir. Haberde, Britanya Hükümetinin eski şartlarda direttikleri ve 
bu şartları Türkiye kabul ederse ancak İzmir’in boşaltılabileceği bildiril-
miştir.

7 Eylül 1922 tarihli haberin başlığı ‘Zafer Türklerin’ olarak geçilmiş-
tir. Haberde, Türk-Yunan savaşının Türklerin bağımsızlığı, özgürlüğü an-
lamına gelmediği, bu savaşın aslında Fransız ve İngiliz servet savaşı oldu-
ğu, ancak Türk ordusunun başarısının İngilizlerin Anadolu’daki siyasetini 
bozduğunu, Rusya’nın ise Türklerin Bağımsızlık için yürüttüğü bu şid-
detli ve kanlı savaşın Zaferini kutladığını, Türk ordusunun İzmir’e doğru 
saldırılarına devam ettiği, Fransa Anadolu’da İngiltere’yi diskalife etmek 
için Türkiye’yi desteklediğini, İngilizlerin ise Yunanlılara yardım ettiği-
ni, Yunanistan başarıya ulaşsaydı Mezopotamya petrol yatakları İngiliz-
lerin eline geçeceği, Yunan ordusunun yenilgisinin aynı zamanda İngiliz 
Emperyalistlerin yenilgisi olduğu, İngiltere’nin meddi-manevi ve askeri 
olarak Yunanistan’ı desteklediği, Rusya ise en başından beri bağımsızlık 
için başlatılan savaşta Türkiye’nin ve Türk halkının yanında olduğunu ve 
Türkiye’nin zaferini kutladıkları bildirilmiştir.     

8 Eylül 1922 tarihli haberin başlığı 2. sayfa orta sütun orta sayfadan 
verilen ‘Yunan Ordusunun Parçalanması’ olarak atılmıştır. Bu haberin ilk 
alt başlığı ‘İngiltere Mütareke imzalanmasını istiyor’ olarak verilmiştir. 
Haberde, Türk askerilerinin İzmir’e ilerledikleri Yunan Hükümeti’nin İti-
laf devletlerinden yardım istediği bildirilmiştir. Haberin diğer alt başlık-
larına baktığımızda ikinci alt başlık olarak ‘Türklerin Taarruzu Devam 
Ediyor’  olarak verilmiştir. Haberde, Türk ordularının bütün cephelerde 
taarruza devam ettiği, Yunan ordusunun buna direniş gösteremeyerek geri 
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çekildiği, İzmir’de durumun çok karışık olduğu,  Atina’da kriz durumu 
olduğu bildirilmiştir. Üçüncü ve son alt başlıkta ise,  ‘Ankara’da Coşku’ 
olarak verilmiştir. Haberde, zaferin Türk halkını son derece sevindirdiği 
ve Türkiye’nin azınlıkların haklarına saygı gösterdiği bildirilmiştir. 

Tablo 2: Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Dönemi

No Haber 
Tarihi

Haber 
Başlığı

Haber 
Konumu

Haber
Kaynağı

Haberin 
Sayfası

Sütun
Satır

1 31.01.1922 Türkiye 
Kemalistlerin 
taarruzu 

Sağ sütun üst 
sayfa 

Rosta 1 1-sütun
18-satır

2 Yunanlıların geri 
çekilmesi 

Rosta 1-sütun
8-satır

3 01.09.1922 Türkiye
Türklerin taarruzu

Orta sütun üst 
sayfa 

Rosta 1 1-sütun
14-satır

4 Basında taarruz 
hakkında

Rosta 1 1-sütun
22-satır

5 02.09.1922 Türkiye
Türk taarruzunun 
başarısı 

Orta sütun salt 
sayfa 

Rosta 1 1-sütun
8-satır

6 İlerleme sürüyor Sağ sütun
Alt sayfa 

Rosta 1 1-sütun
8-satır

7 03.09.1922 Türk-Yunan savaşı 
Türk taarruzu 
devam ediyor 

Rosta 1 1-sütun
19-sütun

8 Yunanların geri 
çekilmesi 

Rosta 1 1-sütun
15-satır

9 Yunan basını 
memnun değil 

Rosta 1-sütun
7-satır 

10 Türklerden resmi 
bildiri 

Rosta 1 1-sütun
12-satır

11 Yunan yalanlaması Rosta 1 1-sütun
12-satır

12 05.09.1922 Türk-Yunan 
Savaşının Yeniden 
Başlaması

Orta sütun üst 
sayfa 

Rosta 1 1-sütun
9-satır

Türklerin parlak 
zaferi 

13 Türklerin taarruzu 
devam ediyor 

Rosta 1 1-sütun
15-satır

14 Yunan ordusunda 
kadastro durumu   

Rosta 1 1-sütun
7-satır

15 Konferans öncesi 
yakın doğu sorunu 

Rosta 1 1-sütun
20-satır
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16 06.09.1922 Türk-Yunan savaşı 
 

Sağ sütun üst 
sayfa 

Rosta 1 2-sütun
26-satır

17 07.09.1922 Türk-Yunan savaşı 
Bursa Türklerin 
eline geçti 

Rosta 1 1-sütun
6satır

18 Yunan ordusunda 
hayal kırıklığı hali 

Orta sütun üst 
sayfa 

Rosta 1 1-sütun
20-satır

19 Yunanlar 
müttefiklerden 
arabulucu 
olmalarını istiyor 

Rosta 1 1-sütun
10-satır

20 Müttefik gemileri 
İzmir’e geliyorlar 

Rosta 1 1-sütun 
9-satır

21 Türk-Yunan 
arasında barış ışığı 

Rosta 1 2-sütun
18-satır

22 Müttefikler 
arasında ateşkes 
görüşmeleri 

Rosta 1 2-sütun
37-satır

23 08.09.1922 Türk-Yunan savaşı Orta sütun 
orta sayfa 

Rosta 1 2-sütun
128-satır

24 09.09.1922 Türklerin zaferi ve 
onun uluslararası 
önemi 

Orta sütun alt 
sayfa 

Mihail 
Pavloviç

1 2-sütun
204-satır

25 10.09.1922 Türk-Yunan savaşı 
Yunan güney 
ordusu esir alındı

Sol sütun üst 
sayfa 

Rosta 1 1-sütun
6-satır

26 Ele geçirilen 
ganimet

Rosta 1 1-sütun
7-satır 

27 Türk ordusu 
kıyılarda 

Rosta 1 1-satır
5-sütun

28 10.09.1922 Türkler İzmir’in 
20 mil dışında. 
Müttefikler 
müzakere teklif 
ediyor  

Rosta 1 2-sütun
15-satır

29 Yunanlar son 
mücadeleye 
hazırlanıyor 

Rosta 1 1-sütun
8-satır

30 İzmir’de durum Rosta 1 2-sütun
8-satır

31 Yunanlar 
Anadolu’yu tahliye 
etmeyi kabul etti 

Rosta 1 1-sütun
8-satır

32 Halk öfkesi Rosta 1 1-sütun
18-satır

33 İngiltere’nin tavrı Rosta 1 1-sütun
28-satır
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34 12.09.1922 Türk yunan savaşı 
İzmir’in tahliyesi 

Orta sütun 
orta sayfa 

Rosta 1 1-sütun
12-satır

35 İzmir’de kargaşa. 
Tük ültimatomu 

Rosta 1 1-sütun
13-satır

36 İzmir Türkler 
tarafından çevrili 

Rosta 1 1-sütun
5-satır

37 İzmir ele geçirildi Rosta 1 1-sütun
7-satır

38 Türklerin şarları Rosta 1 1-sütun
15-satır

39 Kemal Paşa 
müzakereler karşı

Rosta 1 1-sütun
5-satır

40 Türlerin müzakere 
şartları

Rosta 1 1-sütun
6-satır

41 İngiliz-Fransız 
anlaşması

Rosta 1 1-sütun
12-satır

42 Yakın Doğu 
konferansı

Rosta 1 1-sütun
6-satır

43 Antanta’nın 
müdahalesi

Rosta 1 1-sütun
7-satır

44 Britanya filosunun 
toplanması 

Rosta 1 1-sütun
6-satır

45 Amerika  
müdahaleden uzak 
duruyor 

Rosta 1 1-sütun
5-satır

46 13.09.1922 Türk-Yunan savaşı
İzmir’in ele 
geçirilmesi ile ilgili 
ayrıntılar  

Orta sütun alt 
sayfa  

Rosta 1 1-sütun
8-satır

47 Kemal Paşanın 
İzmir’e gelmesi

Rosta 1 1-sütun
5-satır

48 İzmir’de durum Rosta 1 1-sütun
15-satır

49 Konstantinopolis’te 
endişe

Rosta 1 1-sütun
5-satır

50 Türk zaferinin 
Hindistan’da 
yankıları

Rosta 1 1-sütun
9-satır

51 Trakya’nın 
Yunanlar tarafından 
boşaltılması. 
İngilizlerin 
yerleşmesi

Orta sütun alt 
ve sağ sütun 
üst sayfalar

Rosta 1 2-sütun
16-satır

52 Komutanlara ödül Rosta 1 1-sütun
10-satır
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53 Ankara 
hükümetinden 
zafer kutlamalarına 
cevap

Rosta 1 2-sütun
24-satır

54 13.09.1922 Konstantinopolis 
ve Boğazlar 

Sağ sütun üst 
sayfa 

Rosta 1 2-sütun
22-satır

55 14.09.1922 Türk-Yunan savaşı 
Konstantinopolis’te 
gösteri

Orta sayfa üst 
sütun

Rosta 1 1-sütun
21-satır

56 Türk tarafının 
şartları 

Rosta 1 1-sütun
38-satır 

57 Türkiye Yunanistan 
ile aracı olmadan 
görüşmeyi talep 
ediyor 

Rosta 1 1-sütun
17-satır

58 İzmir’in tahliyesi Orta sayfa orta 
sütun

Rosta 1 1-sütun
6-satır

59 Küçük Asya’nın 
tahliyesi devam 
ediyor  

Rosta 1 1-sütun
11-satır

60 Müttefiklerin filosu 
boğazlarda 

Rosta 1 1-sütun 
4-satır

61 14.09.1922 Konstantinopolis 
ve Boğazların 
kaderi  

Sağ sütun 
bütün sayfa 

Rosta 1 2-sütun
267-satır

62 15.09.1922 Yakın doğuda 
Yunan ordusunun 
tahliyesi

Sağ sütun üst 
sayfa 

Rosta 1 1-sütun
6-satır

63 Kemal Paşa’dan 
çağrı

Rosta 1 1-sütun
16-satır

64 İzmir’in valisi Rosta 1 1-sütun
4-satır

65 Fransız ordusu 
Marmara denizinde 

Rosta 1 1-sütun
7-satır

66 Türk tarafının 
talepleri 

Rosta 1 1-sütun
11-satır

67 Fransa’dan 
Venedik’te toplantı 
çağrısı

Rosta 1 1-sütun
7-satır

68 İngiltere 
konferansın 
Venedik’te 
olmasına karşı  

Rosta 1 1-sütun
7-satır

69 16.09.1922 Türk-Yunan savaşı 
Türklerin zaferinin 
anlamı 

Orta sayfa orta 
sütun

Rosta 1 1-sütun
24-satır

70 Trakya’nın 
bağımsızlığına 

Rosta 1 1-sütun
4-satır
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71 Sultan’ın tahtan 
ineceği hakkında 
söylenti

Rosta 1 1-sütun
7-satır

72 Türk zaferinin 
yankıları 

Rosta 1 1-sütun
4-satır

73 16.09.1922 Yakın Doğuda 
Yunan ordularının 
çekilmesi 

Orta sütun alt 
sayfa 

Rosta 1 1-sütun
6-satır

74 Türk tarafının 
talepleri 

Rosta 1 1-sütun
10-satır

Tablo 2: Büyük Taarruz Ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Dönemi İzvestiya 
Gazetesinin Haber Başlıkları

Bu dönemdeki haberlere baktığımızda 31 Ağustos 1922 tarih 1. sayfa 
sağ üst sütundan ‘Türkiye’ ana başlığı altında ‘Kemalistlerin Taarruzu’ 
ve ‘Yunanlıların Geri Çekilmesi’ haberlerine yer verilmiştir. Haberlerde, 
Türk taarruzu karşısında yunanların geri çekildiği anlatılmaktadır. 1 Ey-
lül 1922 tarihli gazetede ise yine ‘Türkiye’ ana başlığı altında ‘Türklerin 
taarruzu’ ve ‘Basında taarruz hakkında’ alt başlıklara yer verilmiştir. 2 
Eylül 1922 tarihli 1. Sayfa orta sayfa alt sütundan  ‘Türkiye’ ana başlığı 
altında ‘Türk taarruzunun başarısı’ ve ‘İlerleme sürüyor’ alt başlıkları bu-
lunmaktadır. 2 Eylül 1922 tarihli gazetede sağ alt sütundan ‘Türk-Yunan 
Savaşı’ başlığı altında ‘Türk Taarruzu Devam Ediyor’, ‘Yunanların Geri 
Çekilmesi’, ‘Yunan Basını Memnun Değil’, ‘Türklerden Resmi Bildiri’ ve 
‘Yunan Yalanlaması’ alt başlıkları bulunmaktadır. Kısa kısa verilen ha-
berlerde, Türk ordusunun İlerlemesinden, Yunan ordusunun geri çekilme-
sinden ve bunlar hakkında basında çıkanlar bildirilmiştir.

 5 Eylül 1922 tarihli gazetenin 1 sayfası orta üst sütunundan ‘Türk-Yu-
nan Savaşının Yeniden Başlaması’ ana başlığı altında ‘Türklerin Parlak 
Zaferi’, ‘Türklerin Taarruzu Devam Ediyor’, ‘Yunan Ordusunda Kadastro 
‘Konferans Öncesi Yakın Doğu Sorunu’ alt başlıkları verilmiştir. Haber-
lerde cephelerde Türk ordularının başarıları, ilerlemesi Yunan ordularının 
geri çekilmeleri, dağılmak üzere oldukları bildirilmektedir.  

6 Eylül 1922 tarihli gazetede 1. sayfa sağ üst sütundan ‘Türk-Yunan 
Savaşı’ başlığı bulunmaktadır. Haberde, cephedeki gelişmelerden bilgi ve-
rilmiştir.  7 Eylül 1922 tarihli gazetenin ana başlığı da ‘Türk-Yunan Savaşı’ 
olarak atılmıştır. ‘Bursa Türklerin Eline Geçti’, ‘Yunan Ordusunda Hayal 
Kırıklığı Hali’, ‘Yunanlar Müttefiklerden Arabulucu Olmalarını İstiyor’, 
‘Müttefik Gemileri İzmir’e Geliyorlar’, ‘Türk-Yunan Arasında Barış Işığı’ 
ve ‘Müttefikler arasında ateşkes görüşmeleri’ alt başlıkları bulunmakta-
dır. Haberlerde kısa kısa cephedeki gelişmeler ve ateşkes ile ilgili bilgilere 
yer verilmiştir. Ateşkeste Türk tarafının temel şartının Yunanların Ana-
dolu’yu boşaltması olduğu, aynı zamanda boğazlar ve Trakya konusunda 
da Türk tarafın şartlarından bahsedilmiştir. 
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8 Eylül 1922 tarihli gazetede 1 sayfa orta sütun orta sayfadan yine 
‘Türk-Yunan Savaşı’ başlığı atılmıştır. Haberde savaştaki gelişmeler hak-
kında geniş bir bilgi ve yoruma yer verilmiştir. 9 Eylül 1922 tarihli gaze-
tenin haberi ise, 1 sayfa orta alt sütundan Mihail Pavloviç imzalı ‘Türk-
lerin Zaferi Ve Onun Uluslar Arası Önemi’ olarak verilmiştir. Haberde, 
Türklerin zaferin Türkiye’nin özgürlüğü, bağımsızlığı anlamına geldiği,  
savaşın aslında Fransız ve İngiliz servet savaşı olduğu,  Türkiye bağım-
sızlığı konusun Londra’da ve Paris’te çözüleceği,  ancak Türk ordusunun 
başarısı Anadolu’da İngilizlerin yürüttüğü siyaseti tehlike altına bıraktığı, 
Rusya’nın ise Türkiye’nin ve Türklerin bağımsızlık için yürüttükleri bu 
şiddetli ve kanlı savaş sonrası kazandıkları zaferi kutladığı, devamında 
Yunan ve Müttefikleri suçlayıcı yorum bulunmaktadır.  

10 Eylül 1922 tarihli gazetenin Türkiye ile ilgili haber aba başlığı 
‘Türk-Yunan Savaşı’ alarak atılmıştır. Haber, 1. Sayfa sol üst sütundan 
verilmiştir. ‘Yunan Güney Ordusu Esir Alındı’, ‘Ele Geçirilen Ganimet’, 
‘Türk Ordusu Kıyılarda’, ‘Türkler İzmir’in 20 Mil Dışında. Müttefikler 
Müzakere Teklif Ediyor’, ‘İzmir’de Durum’, ‘Yunanlar Anadolu’yu Tah-
liye Etmeyi Kabul Etti’ ve ‘İngiltere’nin Tavrı’ alt başlıklardır. Haberler,  
savaşta Türk ordusunun başarısından ve yunan ordularının yenilgisinden, 
Müttefiklerin müdahalesinden ve Müzakere yapılması yönündedir. 

12 Eylül 1922 tarihli gazetede Türkiye’deki gelişmeler hakkındaki 
haber, 1. sayfa orta sütun orta sayfadan ‘Türk Yunan Savaşı’  ana başlık 
olarak verilmiştir. ‘İzmir’in Tahliyesi’, ‘İzmir Türkler Tarafından Çevri-
li’, ‘İzmir Ele Geçirildi’, ‘Türklerin Şartları’, ‘Kemal Paşa Müzakereler 
Karşı’, ‘Antanta’nın Müdahalesi’ Amerika Müdahaleden Uzak Duruyor’  
haberin alt başlıklarıdır. Haberler, Müzakere, İzmir’in ele geçirilmesi ve 
Müttefiklerin müdahaleleri içermektedir.  

13 Eylül 1922 tarihli haber 1. sayfa orta alt sütundan verilmiştir. Ha-
berini ana başlığı yine ‘Türk-Yunan Savaşı’ olarak atılmıştır. ‘İzmir’in Ele 
Geçirilmesi İle İlgili Ayrıntılar’, ‘Kemal Paşanın İzmir’e Gelmesi’, ‘Türk 
zaferinin Hindistan’da Yankıları’, ‘Trakya’nın Yunanlar Tarafından Boşal-
tılması. İngilizlerin Yerleşmesi’, ‘Komutanlara Ödül’ ve  ‘Ankara Hükü-
metinden Zafer Kutlamalarına Cevap’ alt başlıklardır. Haberler İzmir’in 
kurtuluşu, müzakereler ve zaferin yankıları ve zafer kutlamalarını içer-
mektedir. Aynı tarihli 1. Sütun sağ üst sütundan verilen diğer haber ‘Kons-
tantinopolis (İstanbul’ ve Boğazlar’ başlıklı haberdir. Haberde Boğazlar 
ve İstanbul ile ilgili bildiriye yer verilmiştir. 

Sonuç

Türk Milli Mücadele dönemin yakın Türk-Rus siyasi ilişkilerinin ya-
şandığı gibi, Rus yazılı basınında da Türk Milli Mücadele dönemi yakın 
mercek altına alınmıştır. Bu bağlamda Başkomutanlık Meydan Muhare-



Erdoğan Akman590 .

besi dönemindeki gelişmelerin Rus basınında geniş yer bulduğu görül-
mektedir. Buna göre, Başkomutanlık Meydan Muharebesi döneminde Rus 
basınında Başkomutanlık Meydan Muharebesi (Türk-Yunan Savaşı) ve 
Türkiye’deki gelişmelerle ilgi Pravda gazetesinde 23, İzvestiya gazetesin-
de 74, toplamda ise her iki gazetede 97 haber bulunmaktadır. 

Genel olarak her iki gazetenin de yapısal ve içerik olarak birbirine 
yakın oldukları görünmektedir. Yani gazetelerin sütun sayıları haberin 
veriliş biçimi, haber içerikleri, ön plana çıkan haberler genellikle aynı-
dır. Meydan Muharebesi (Türk-Yunan Savaşı) ve Türkiye ile ilgili haber-
ler genellikle birinci sayfadan ancak kısa kısa verilmiştir. Haberlerin ana 
kaynağı Rus Telgraf Haber ajansı (ROSTA) olmakla birlikte, ROSTA ha-
berlerini yabancı gazete ve ajanslarına, Türk gazetelerine ve Ankara Hü-
kümeti’ne dayandırmaktadır. 

Haberlerin başlıklarına ve içeriklerine baktığımızda genel olarak her 
iki gazetede Türk-Yunan savaşı ön plana çıkarken, Türkiye ile ilgili olum-
lu haberlere yer verildiği görülmektedir. Her gün gazetelerde özellikle 
İzvestiya’da Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin başlaması gelişme-
ler ve zaferin yarattığı etkiler, müttefik devletlerin tutumu ile ilgili dört 
beş habere yer verildiği görülmektedir. Bunun yanında Türk ordularının 
kahramanlıklarından, askeri başarılarından sık sık övgüyle bahsedilmek-
tedir. Sonuç olarak haberlerin içeriklerine baktığımız zaman Milli müca-
dele döneminde Başkomutanlık Meydan Muharebesinde elde edilen askeri 
zaferin yanında, bağımsızlık yolunda yaşanan zorluklar, kayıplar, verilen 
mücadele, Mustafa Kemal Paşa’nın liderliği, müttefik devletlerin, İngilte-
re başta olmak üzere baskıları ön plana çıkmaktadır. 
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Giriş

Günlük hayatımızın çok da içinden, belki de en fazla telaffuz ettiği-
miz kelimelerden birisidir stres. Nedir anlamı? Stres kelimesini ilk duydu-
ğumuzda ne gelir aklımıza? Bu bölümde stres yönetimi ile ilgili kavram-
sal bir analiz yapılmıştır. Bu analiz yapılırken alan yazında bulunan ça-
lışmalardan yararlanılarak öncül ve sonuçlar tartışılmış ve stres yönetimi 
için birtakım önerilerde bulunulmuştur. Bölüm içerisinde stres kelimesini 
duyduğumuzda aklımıza ilk gelen anlamı aşıp hayatımızdaki varlığı ve 
varlığının fonksiyonelliği üzerine bir tartışma yapılarak nihayetinde bir 
senteze varılacaktır.

Stres Kavramı

Yaygın kanıya göre stres kelimesinin kökeni psikoloji biliminden gel-
mektedir. Oysa etimolojik kökenine inildiğinde stres kelimesinin Latin-
ce’den geldiği anlaşılmaktadır (Baltaş ve Baltaş, 1988). Latince’de felaket, 
insanı geren kötü olaylar anlamında kullanılmıştır. Kelimenin Fizik bili-
mindeki anlamı ise çok ilginçtir. Fizik biliminde stres nesneye karşı uy-
gulanan kuvvete karşı nesnenin verdiği tepki şeklinde bir anlama sahiptir. 

Yukarıdaki tanımlamalara baktığımızda iki önemli ayrım göze çarp-
maktadır. Birinde stres kelimesi bir faktör, bir öncel anlamındayken diğe-
rinde ise bir sonuçtur. Peki hangisi daha doğrudur? Bu sorunun yanıtını 
bulmak için alan yazında yer alan diğer stres tanımlamalarını incelemek 
yararlı olabilir. Stres konusuna yönelik önemli bir model önerisinde bulu-
nan Selye (1956) stresi vücuda yüklenen bir isteme karşı vücudun verdiği 
tepki şeklinde tanımlamıştır (Johnstone, 1989). Selye’nin modelinde iki 
önemli kavram ortaya çıkmaktadır:

• Stres

• Stresör

Stresör bireye sıkıntı veren dış çevre koşullarını ifade etmektedir. 
Stres kelimesi ise bireyin bu stresörlere karşı verdiği tepki şeklinde ta-
nımlanmaktadır. Selye’ye göre birey çevresiyle uyum içerisinde yaşamaya 
çalışır. Yaşamını içsel ve dışsal dengesini  (yani homeostasiyi) sağlayarak 
sürdürmek gibi temel bir gayesi vardır. Aslında burada anahtar bir kelime 
karşımıza çıkmaktadır: Uyum. Birey çevresiyle uyum içerisinde yaşamak 
ister, bu uyum ya da denge bozulduğu an da anksiyete oluşmaya başlar ve 
birey bu anksiyeteden kurtulmak için denge durumunu tekrar sağlamaya 
çalışır. Bundan dolayıdır ki Selye’nin kuramı “Genel Uyum Sendromu” 
şeklinde isimlendirilmiştir. 

Selye stresi vücuttaki uyum çabalarının toplamı şeklinde tanımlamış-
tır. Vücudun birtakım fizyolojik tepkileri; hormonal ve diğer salgılar, kas 
hareletleri gibi.. (Dyce, 1973). Bu tanımlamalara bakıldığı zaman stresin 
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dıştan gelen etkilere karşı bir reaksiyon olduğunu söylemek mümkündür. 
Bu reaksiyonlar aslında günlük hayatımızda çokça aşina olduğumuz fi-
ziksel,duygusal ve davranışsal reaksiyonların tamamıdır. 

Selye Genel Uyum Sendromu isimli modelinde stresin daha çok fiz-
yolojik kısımlarıyla ilgilenmiştir. Selye’ye göre organizma belirli bir stre-
sör ile karşılaştığında birtakım evrelerden geçer ve bu her bir evrede bir-
takım fiziksel reaksiyonlar söz konusu olur. Bu evreler aşağıdaki gibidir 
(Johstone, 1989):

• Alarm Evresi

• Direnme Evresi

• Tükenme Evresi

Alarm evresi organizmanın stresörle karşılaştığı ilk evreyi tanımla-
maktadır. Organizmanın burada temel olarak verebileceği iki reaksiyon 
bulunmaktadır:

• Savaş veya

• Kaç

Alarm evresini daha iyi anlayabilmek için sinir sistemine kısaca değin-
mek yerinde olacaktır. İnsanda temelde iki farklı sinir sistemi mevcuttur:

• Çevresel Sinir Sistemi

• Merkezi Sinir Sistemi

Şekil 1: Çevresel ve Merkezi Sinir Sistemi

http://www.biyolojidefteri.com/index.php/cevresel-sinir-sistemi
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Merkezi sinir sistemi beyin, omurilik ve bu bölümlere bağlı sinirler-
den meydana gelmektedir. Vücudun bir nevi kontrol mekanizmasıdır. Al-
gısal ve karar verme ile ilgili tüm süreçler merkezi sinir sistemi içerisinde 
sağlanmaktadır. Çevresel sinir sistemi ise vücudun birçok bölgesinden 
aldığı uyarıları merkeze taşır, merkezden gelen bilgileri de kaslara, salgı 
bezlerine ve diğer ilgili yerlere gönderir. Çevresel sinir sistemi otonom ve 
somatik sinir sistemi olmak üzere iki alt başlık altında incelenmektedir. 
Beyin kontrolünde olan ve isteğimiz dahilinde yaptığımız eylemler soma-
tik sinir sistemi tarafından organize edilmektedir. Otonom sinir sistemi ise 
isteğimiz dışında çalışarak iç organların işleyişini organize eder. Otonom 
sinir sistemi iki alt başlık altında incelenmektedir (Kring ve ark., 2015):

• Sempatik Sinir Sistemi

• Parasempatik Sinir Sistemi

Sempatik sinir sistemi aksiyon alınması gereken zamanlarda, söz ge-
limi stres seviyesinin yükseldiği durumlarda enerji harcanması için ge-
rekli uyarıyı yapar, kalp atışlarının, kan akışının ve soluk alıp vermenin 
hızlanmasını sağlar. Parasempatik sinir sistemi ise vücudun dinlenmeye 
geçmesi durumundan sorumludur. Kalp atış hızı yavaşlar, kas hareketleri 
yavaşlar, nabız düşer (Kring ve ark., 2015).

Şekil 2: Sempatik ve Parasempatik Sinir Sistemi
(https://tr.pinterest.com/pin/117445502765801573/)

Selye’nin bahsettiği alarm evresinde sempatik sinir sistemi aktive 
olur. Stresör ile ilk karşılaşma anında görülen fizyolojik belirtiler sem-
patik sinir sistemi aktivitelerinin kendisidir. Bunu itopik de olsa konunun 
anlaşılması açısından yerinde bir örnek ile açıklayabiliriz.
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Ormanda tek başınıza olduğunuzu düşününüz. Bir aslan ile kar-
şılaştınız ve sizi farketti, yavaş yavaş size doğru geliyor. Yani Selye’nin 
bahsettiği alarm seviyesindesiniz. Etrafınızda size yardım edebileceğini 
düşüneceğiniz hiç kimse yok. Maalesef kaçabileceğiniz bir yer de yok? 
Ne hissedersiniz? Ne kadar korkacağınızı tahmin etmek zor olmayacak-
tır. Tam da bu anda vücudunuzda gözlemleyeceğiniz fizyolojik belirtiler 
nelerdir? Kalp atışınız hızlanacaktır, kan basıncı yükselecektir. Sindirim 
sistemi muhtemeldir ki daha hızlı çalışacaktır. Tüm bu semptomlar sem-
patik sinir sistemi fonksiyonlarıdır. İki farklı reaksiyon arasında bir tercih 
yapmak söz konusudur. Ya savaşılacak ya da kaçılacaktır. Sempatik sinir 
sistemi aktivasyonları bireyin her iki tercihi için de vücudu hazır hale ge-
tirmektedir. Vücut aksiyon almak için hazırdır.

Selye’nin  kuramında yer alan alarm evresinde yukarıdaki semptom-
lardan başka mevzu bahis birçok belirti bulunmaktadır. Bu belirtiler aşa-
ğıdaki gibi sıralanabilir (Köknel, 1996; Grove, 1997; Steers, 1994).

• Sindirim sisteminde, bağırsak ve mide sorunları

• Sese olması gerekenden fazla duyarlı olma

• Az ya da çok yemek yeme

• Baş ağrısı

• Uykusuzluk ya da fazla uyuma

• Az ya da çok konuşma

• Yorgunluk

• Boğazda kuruluk

• Ellerde ve ayaklarda terleme

• Gergin ve bitkin uyanma

• Kaslarda ağrı, eklem problemleri

• Bulantı, kusma… gibi
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Şekil 3: Selye Genel Uyum Sendromu
Kaynak: Çökük, B. (2018). Örgütsel Stres Düzeyinin Ölçümü ve Demografik 

Değişkenlerle İlişkisi: Bir Kamu Organizasyonu Örneği. Akademik Yaklaşımlar 
Dergisi, 9(2), 59-83. (Selye, H. 1978: 111.)

Direniş Evresinde birey karşılaştığı stresörle mücadele etmeye çalış-
maktadır. Kişi bu noktada karşılaştığı stresör ile mücadele edebilmek adı-
na elinden geleni yapar, sahip olduğu kaynakları kullanmaya çalışır.  Eğer 
birey bu evrede stresör ile başarılı bir şekilde mücadele eder, yani stresini 
yönetebilirse parasempatik sinir sistemi devreye girer. Parasempatik sinir 
sisteminin devreye girmesiyle birlikte vücut dinlenmeye, dingin bir hale 
geçer ve kaybedilen enerjinin yerine konması söz konusu olur (Johnsto-
ne,1989)

Bazen stresörün etkisi bireyi etkilemeye devam eder. Bunun nedeni 
kişinin stresini etkin bir şekilde yönetememesi ya da travma öyküsü oldu-
ğu durumlarda stresör hala bireyi etkileyebilmektedir. Bu gibi durumlar-
da birey stresör ile gücü tükenene kadar savaşmaya devam eder. Ancak 
gayet tabiidir ki bir yerden sonra stresör ile mücadele edebilmek adına 
kaynakları tükenen birey fiziksel birtakım sorunlarla karşı karşıya kalabi-
lecektir. Direnme evresinde bahsedildiği gibi kaybedilen enerjinin yerine 
konulması söz konusu olmadığı için birey bir müddet sonra tükenecektir. 
Bundan dolayıdır ki Selye üçüncü evreye tükenme evresi adını vermiş-
tir. Tükenme evresinde parasempatik sinir sistemi fonksiyonları etkindir. 
Kişi karşılaştığı stresör ile mücadele edemeyeceğini kabullenmiştir ve bir-
takım psikolojik rahatsızlıklar söz konusu olabilmektedir. Stresin kronik 
bir hal aldığı  kronik stres durumunda yukarıda alarm evresinde görülen 
semptomları birey sürekli yaşayabilmektedir. Bu durum da bireyin daha 
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fazla tükenmesine sebebiyet verecektir (Johnstone, 1989).

Selye’nin stres konusunda alan yazına önemli bir katkısı daha bulun-
maktadır. Bölümün başında da belirtildiği üzere stres kelimesi aklımıza 
her ne kadar kötü birtakım anlamlar ve imgeler getiriyor olsa da hayatı-
mız için önemli bir fonksiyonu olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Selye 
(1978)’ye göre stres iki türdür ve iki ana başlık altında incelemek müm-
kündür:

• Eustress (Olumlu Stres)

• Disstress (Olumsuz Stres)

Olumlu stres bireyin yaşamında birtakım başarılar elde etme yolunda 
kendisine yardımcı olan, motive olmasını ve harekete geçmesini sağlayan 
stres türüdür. Olumsuz stres ise bireyin performansını olumsuz yönde 
etkileyen, sosyal ve duygusal yaşamında tahribat yaratacak nitelikteki 
stres türüdür. Şekil 4’te belirtildiği üzere kişi belli seviyede stres ile en 
üst seviyede başarı elde edebilmektedir. Aslında buradan anlayacağımız 
stresin her an bizimle olduğu ve önemli olanın stresin seviyesi olduğu. En 
üst düzeyde başarı yakalamaya imkan sağlayacak stres seviyesi aşılmaya 
başladığında ise anlaşıldığı üzere stresin olumsuz etkileri daha fazla 
hissedilmeye başlamakta, bir diğer deyişle olumsuz stres yaşantısı tecrübe 
edilmektedir.

Şekil 4: Stres Seviyesi ve Performans İlişkisi                    
Kaynak: https://technogezgin.com/kendini-gelistirme-yontemleri/

Stresin hayatımızdaki fonksiyonu göz önüne alındığında bazı kitap-
larda geçen “stresi yenmek” ya da “stresi yok etmek” gibi söylemlerin 
gerçeklikten son derece kopuk olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktadan ha-
reketle “stres yönetimi” kavramı alan yazın için çok daha anlamlı görün-



 .601Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar 

mektedir. Dolayısıyla stres yönetimi kavramı asıl meseleyi daha iyi tarif 
etmekte ve bu çerçevede çok daha anlamlı görünmektedir. Belli düzeyde 
stresin aksiyon almak adına gerekli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu 
halde stres seviyesinin sıfır olduğu noktada (ki günlük hayatın pratiğiyle 
bağdaşmamaktadır) motivasyon seviyesinin de sıfır olacağını söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bundan mütevellit Schafer (

Konu stres yönetimine geldiğinde farklı perspektifler ve kuramlar çer-
çevesinde birçok yaklaşımdan söz etmek mümkündür. Bazı kaynaklarda 
stresin bir etki mi yoksa bir tepki mi olduğu konusunda farklı yaklaşımlar 
olduğu gözlenmektedir. Bu konuya açıklık getirebilmek adına stresin ne 
olduğu ile ilgili bir anlamsal zemin hazırlamak yerinde olacaktır. Stres ile  
yakın anlamda en çok kullanılan kavram anksiyetedir. Anksiyete kişiyi 
tehdit eden birtakım hususların meydana getirdiği korku ve huzursuzluk 
ile hoşa gitmeyecek bir hissiyatı tanımlamaktadır (Hampton, 1982). Öy-
leyse anksiyete bir duygudur diyebiliriz. Peki stres anksiyeteden farklı 
bir anlam mı taşır? Aslına bakılacak olursa stres anksiyeteyi de içerisine 
alan geniş kapsamlı bir kavramdır. Dahası stres aslında bireyin stresör ile 
mücadele ederken hissettikleri ile birlikte verdiği reaksiyonu da kapsayan 
sürecin kendisidir diyebiliriz. O halde bilişsel terapiler ve bilişsel davra-
nışçı terapiler arkalarındaki kuramsal dayanaklar baz alındığında oldukça 
etkili yöntemlerdir diyebiliriz.

 Beck (1967) düşüncelerin ruhsal durum üzerinde temel belirleyici 
olduğunu öne sürmektedir. Beck sonrasında bilişsel yaklaşımı savunan di-
ğer teorisyenler de çarpıtılmış düşüncelerin iyi ya da kötü hissetmek üze-
rindeki en belirleyici faktör olduğunu savunmuşlardır. Özellikle travma 
sonrası stres bozukluklarının çözümünde (travma sonrası stresin kronik-
leşmesinden söz etmek mümkündür) bilişsel stratejiler terapilerde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. McCann ve ark. (1989) bireyin yaşadığı travma 
sonrasında zamanla geliştirdiği kendisine ve çevresindeki diğer kişileri ve 
olayları anlamaya yönelik şemalarının olumsuz yönde bir bozulmaya se-
bebiyet verdiğini ortaya koymuştur. Bunun sonucunda da birey yeni şema-
lar geliştirmekte, bu şemalar da genellikle fonksiyonel olmamakla birlikte 
bireyin iyi olma hali üzerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. 

Yüksek düzeyde stresin birtakım belirtileri bulunmaktadır. Bu belir-
tiler dört farklı başlık altında incelenebilir (Braham, 2002):

• Zihinsel Belirtiler

• Duygusal Belirtiler

• Sosyal Belirtiler

• Fiziksel Belirtiler
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Konsatrasyon bozuklukları, öğrenmede güçlük yaşama, algılama 
problemleri gibi birtakım sorunlar yüksek düzeyde stresin fiziksel belir-
tileridir. Çabuk sinirlenme, çabuk öfkelenme, duygu boşalmaları, yüksek 
kaygı ve korku da duygusal belirtilerden başlıcalarıdır. Yakın çevreden 
kopma, asosyal davranışlar gösterme, başka insanlara güven problemi de 
yoğun stresin birtakım sosyal belirtileriyken uyku problemleri, baş ve ek-
lem ağrıları, mide problemleri ve kardiyovasküler rahatsızlıklar da fizik-
sel belirtiler içerisinde değerlendirilebilir. 

Stres yönetimi konusunda farklı yaklaşımlar ışığında alan yazında 
birtakım öneriler sunulmuştur. Konu farklı yönleriyle ele alınsa da stres 
yönetimi kendi içerisinde sübjektif bir yön barındırmaktadır. Şöyle ki, 
her birimizin stresörlere yüklediği anlam birbirinden farklıdır. Kimimiz 
için maddi kaynaklı sorunlar daha önemlidir ve bu alanda yaşadığımız 
sorunlar bizi daha fazla etkileyebilir. Yapılan araştırmalar genel olarak 
bazı yaşamsal olayların diğerlerine göre daha fazla stres yaşattığı sonu-
cunu ortaya koymuş, bu çerçevede birtakım stresörler arası kıyaslamalar 
yapılmıştır. Bu perspektiften hareketle Holmes ve Rahe  (1967) stresli ya-
şam olayları ölçeğini geliştirmişlerdir. Bu ölçeğe göre yaşamsall olaylar 
diğerlerine göre daha streslidir, bundan mütevellit her biri için ağırlık-
landırılmış puanlar verilmiştir. Kişinin stres seviyesinin tahmin edilebil-
mesi açısından hangi yaşamsal olayları tecrübe ettiği temel kıstastır. Kişi 
yaşadığı olayları aktardığında ölçekte bu yaşamsal olaylara tekabül eden 
puan toplanarak kişinin stres seviyesi tahmin edilebilmektedir (Pehlivan, 
2002). 

Aşağıdaki tabloda Holmes ve Rahe (1967) tarafından hazırlanan 
stresli yaşam olayları ölçeğinin maddeleri verilmiştir. Bu maddeler en 
stres verici yaşam olaylarından en aza doğru sıralanmıştır. 

Tablo 1: Stresli Yaşam Olayları

Olay 
Stres 
Puanı

1 Eşinin Ölümü 100
2 Boşanma Durumları 73
3 Eşinden Ayrı Yaşamak 65
4 Hapse Girmek 63
5 Yakın Bir Aile Üyesinin Ölümü 63
6 Önemli Ölçüde Bir Yaralanma ya da Hastalık 53
7 Evlenmek 50
8 İşten Atılmak 47
9 Evlilik ile ilgili Sorunlar 45
10 Emeklilik 45
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11 Aile Üyelerinden Birinin Sağlığında Önemli Değişimler 44
12 Hamilelik Durumu 40
13 Cinsel Sorunlar 39
14 Aileye Yeni Bir Üyenin Katılması 39
15 İşte Yeniden Uyum Dönemi 39
16 Ekonomik Durumdaki Değişiklikler 38
17 Yakın Arkadaşlardan Birinin Ölümü 37
18 İş Yerinde Departman Değiştirmek 36
19 Eş İle Olan Tartışmaların Artması 35
20 Yüksek Meblağ Borç 31
21 Kredi ya da İpotek İle İlgili Sorunlar 30
22 İş Yerindeki Sorumlulukların Değişimi 29
23 Çocuğun Evden Ayrılması 29
24 Hukuki ya da Polis ile Sorun Yaşama 29
25 Önemli Bir Başarı Elde Etme 28
26 Eşin İşten Ayrılması ya da Çalışmaya Başlaması 26
27 Eğitim Başlangıç ya da Bitişi 26
28 Yaşam Standartlarında Önemli Ölçüde Değişiklikler 25
29 Alışkanlıklarda Değişim 24
30 İş Yerinde Patron ya da Amir İle Sorun Yaşama 23
31 Çalışma Şartlarında ve Saatlerinde Değişiklikler 20
32 Taşınmak 20
33 Yeni Okula Başlamak 20

34
Dinlenme Aktivitelerinde ya da Miktarında Önemli Ölçüde 
Değişiklikler 19

35 Dini Alışkanlıklarda ve Uygulamalarda Değişiklikler 19
36 Sosyal Faaliyetlerde Önemli Ölçüde Değişiklikler 18
37 Az Miktarda Borçlanma 17
38 Uyku Alışkanlıklarında Önemli Ölçüde Değişiklikler 16
39 Aile Üyelerinin Bir arada Bulunma Süresinde Değişiklikler 15
40 Yeme Alışkanlıklarında Önemli Ölçüde Değişiklikler 15
41 Tatiller 13
42 Büyük Tatiller 12
43 Ufak Çaplı Suçlar (Kırmızı Işıkta Geçmek, Huzuru Bozmak gibi…)11

Kaynak: https://www.simplypsychology.org/SRRS.html

Sonuç ve Öneriler

Alan yazında stres yönetimi konusunda oldukça önemli çalışmalar 
bulunmaktadır. Yukarıda da değinildiği üzere stres yönetimi konusu ken-
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di içerisinde bir sübjektivite barındırmaktadır. Dolayısıyla önerilen yön-
temlerin fonksiyonelliği de birey bazlı değişim gösterebilmektedir. Nite-
kim Schafer (1987) de nihai amacın optimum stres seviyesini korumak ol-
duğunu ifade etmiştir. Stres yönetimi konusunda yararlı bir çerçeve çizen 
teorisyenlerden birisi de Lazarus (1966)’dur. Lazarus stresle başaçıkma 
noktasında iki ana yol tanımlamıştır.

• Problem Odaklı Başetme

• Duygu Odaklı Başetme

Problem odaklı başaçıkma stretejileri daha çok stres yaratan sorunu 
çözmeye yönelik birtakım stratejileri içermektedir. Sorun her ne ise çöz-
meye yönelik birtakım planlar yapılır, böylelikle sorun çözüme kavuştu-
rularak stresör de ortadan kalkmış olur. Stresör ile daha karşılaşmadan da 
kişi potansiyel sorunlar için çözüm arayışına girebilir, yani proaktif dav-
ranışlar sergileyebilir. Bu durum da problem odaklı başa çıkmaya güzel 
bir örnektir. Bireyler çözebileceklerine inandıkları sorunlar ile karşılaş-
tıklarında problem odaklı stratejilere başvurma eğilimindedirler (Lazarus 
ve Folkman, 1984). Duygu odaklı stratejilerde ise amaç daha çok stresin 
yarattığı kaygıyı azaltarak iyi hissetmektir. Dikkati başka aktivitelere ver-
mek, pozitif yeniden değerlendirme ya da inkar etme / kaçınma stratejileri 
duygu odaklı stratejilerden bazılarıdır. 

Başaçıkma stratejilerinin fonksiyonelliği içinde bulunulan duruma 
göre değişmektedir. Bazı zamanlar vardır ki sorunu çözmek mümkün de-
ğildir ya da çözümü zaman alacaktır. Dolayısıyla duygu odaklı stratejiler 
yerinde olacaktır. Öte yandan yaşadığımız hayatın her anında sorunların 
muhakkak olacağı gerçeğinden hareketle, üstesinden gelebileceğimiz so-
runlar için problem odaklı çözüm stratejilerini benimsemek daha işlevsel 
olacaktır. Ayrıca Davranışçı Yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilecek 
olursa, sorunlarla başa çıktıkça bireyin özgüveni de bu deneyimler ile bir-
likte daha iyi bir seviyede olacaktır. Öz güven seviyesi olması gereken 
seviyede olan birey karşılaştığı sorunların üstesinden gelebileceğine ina-
narak problem odaklı başetme stratejileri kullanma eğiliminde olacaktır.
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